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Всеки ден с по-
добрия вестник!

Още преди обяд над За-
падна България, по-късно 
през деня и над останалата 
част от страната ще се 
развива купеста и купесто-
дъждовна облачност и на 
много места ще има крат-
котрайни валежи с гръмо-
тевици. В отделни райони, 
главно в югозападната част 
от страната, валежите ще 
са временно интензивни 
и ще има условия за гра-
душки. 

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

ФЛОРА НАЧЕВА С ДЕВЕТА 
САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА: 
КАКЪВ Е ЧОВЕКЪТ КРАЙ МОРЕТО 
ЛИ?! ТОЙ Е МНОГО ЩАСТЛИВ!

На стр. 4

ВРЕМЕТО

На стр. 4

На стр. 3

ПОВЕЧЕ ОТ 1700 ИЗПЪЛНИТЕЛИ 
НА СЪБОРА КРАЙ ДЕБРЕНЕ В 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА НА 25 ЮНИ 

На 17 юни приключи ежегодният конкурс „Добри примери 
има“. Както всяка година добричлии представиха прекрас-
ните междублокови пространства, за които полагат грижи. 
Журито бе истински затруднено да избере победителите 

сред 13-те участника, тъй като във всяка една от предста-
вените над 250 снимки се виждат желанието, грижата и 
трудът на нашите съграждани. 

Тази година журито класира на първо място градинката 
на Мария Петрова, намираща се на адрес ул. „П. Д. Петков“ 
2, вх. „Г“. Второто място е за Надежда Караиванова (ЖК 

„Балик“ 13, вх. „Б“, предложена от Наско Николов. Третото 
място зае Женя Катранджиева (ул. „Дунав“ 16, вх. „Б“).

Припомняме, че наградите за конкурса се осигуряват от 
Хипермаркет „Практикер“. I награда е ваучер за 150 лева, 
II награда е ваучер за 100 лева и III награда – ваучер за 
50 лева. Награждаването на победителите ще се състои 
на 29 юни 2022 г., от 10.00 ч., в малката зала на Община 
град Добрич. 

Поощрителните награди за всички участници, във вид на 
разсад на летни цветя, могат да бъдат получени от Разсад-
ника от 1.07.2022 г. 

От Община град Добрич благодарят на всички за участи-
ето! И изразяват надежда  следващата година в конкурса 
да се включат още повече наши съграждани и да покажат 
отново, че добри примери в Добрич има!

ПРИКЛЮЧИ 
КОНКУРСЪТ "ДОБРИ 
ПРИМЕРИ ИМА" - 
ДОБРИЧ`2022
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Български и румънски по-
жарникари участваха днес в
съвместно учение за справя-
не в бедствена ситуация на те-
риторията на община Кавар-
на. Полевото учение, нарече-
но "Тракия 2022", е по трансг-
раничен проект и имаше за
цел да тества подготовката на
екипите, обучени в рамките на
тренировките и обученията
проведени в ЦПВ-Балчик (Бъл-
гария) и Крайова (Румъния);
Като подцели участниците в

полевото учение си бяха пос-
тавили:Да се повиши готов-
ността за реагиране на слу-
жителите от Главна дирекция
"Пожарна безопасност и за-
щита на населението" (ГД-
ПБЗН) и Генералния инспек-
торат за извънредни ситуации
(ГИИС) Румъния при ликвиди-
ране на произшествия с необ-
ходимост от съвместни дейст-
вия; да се повишат знанията,
уменията и практическите на-
вици на служителите за реа-
гиране при пожари, бедствия
и извънредни ситуации; да се
тестват създадените процеду-
ри за съвместна намеса меж-
ду Република България и Ре-

БЪЛГАРСКИ И РУМЪНСКИ
ПОЖАРНИКАРИ ГАСИХА ЗАЕДНО
СИМУЛАТИВЕН ПОЖАР НА НОС
ЧИРАКМАН

публика Румъния; да се про-
играе спазването на изисква-
нията за безопасност и здра-
ве при провеждане на учения.
От българска страна в поле-
вото учение участваха: Глав-
на дирекция "Пожарна безо-
пасност и защита на населе-
нисто",  регионалните дирек-
ции "Пожарна безопасност и
защита на населенисто" - Доб-
рич и Варна (РДПБЗН), ОД-
МВР-Добрич, със сили от РУ-
Каварна; Държавно ловно
стопанство - Балчик; Филиал
за спешна медицинска помощ
- Каварна. От Румънска стра-
на се включиха Главният  ин-
спекторат по извънредни си-

туации (IGSU) и Инспектора-
тът за извънредни ситуации на
окръг Констанца /ISUJ/.

Учението се проведе по
предварително начертан сцена-
рий, вкючващ възниквнал гор-
ски пожар и произтичащите от
него няколко трудни  ситуаци-
ии, изискващи бърза и адекват-
на намеса на службите  Бъл-
гарскките и румънски пожарни-
кари  се пребориха с  огъня в
района на местността "Чирак-
ман", спасиха застрашени от
гъстият дим рибари, намиращи
в лодка на брега под носа, из-
дирваха с водолазен екип два-
ма души от малка лодка, изчез-
нали след инцидент в близост
до брега, помогнаха на деца,
блокирани от огъня в силозно
стопанство, евакуираха турис-
ти, спасиха сгради в близост до
огнените езици

 При пълен синхрон премина
учението. Огнеборците, както
и всички участници се позд-
равиха с добре свършената
работа. А за жителите и гос-
тите на Каварна, станали сви-
детели на професионализма
на пожарните служби от две-
те страни на границата, ще ос-
тане чувството за сигурност,
че има на кого да разчитат
при бедствени ситуации. И все
пак, дано гледката на гасене
на мащабен пожар бъде само
симулативна!

За поредна година летните
групи сформирани в детска
градина "Пролет" и детска гра-
дина "Първи юни" гр. Генерал
Тошево отварят врати за сво-
ите възпитаници, на които им
предстои да постъпят в първи
клас на есен. Предоставяне-
то на услугата "Допълнителна
подготовка за равен старт в
училище" за деца на възраст
между 6 и 7 години по проект
№ BG05M9OP001-2.004-0012-
C01 "Заедно можем да про-
дължим", финансиран от Опе-
ративна програма "Развитие
на човешките ресурси", съфи-
нансиран от Европейският съ-
юз чрез Европейски социален
фонд, стартира на 04.07.2022
година и е с капацитет на гру-
пите - 30 деца.

През целият месец малчуга-
ните в детските градини ще
имат възможност да обогатят
своите познания по българс-
ки език, математика, констру-

ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА СТАРТИРА
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА
"ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА
РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ" ПО ПРОЕКТ
"ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ПРОДЪЛЖИМ"

иране, ще пътуват в света на
историята, ще опознаят чуде-
сата на природата. Предстои
им едно щуро забавление, иг-
ри и веселие.    Летните групи
ще предоставят полудневни

Между 19 и 21 юни в село
Красен се проведе петото из-
дание на Национален фотоп-
ленер "Хоризонти". Тази годи-
на темата, по която твориха
майсторите на фотообектива
беше "Лавандулови импресии".
В арт-събитието се включиха
общо седем фотографи. От
Айндховен, Нидерландия спе-
циално за пленера пристигна
Даниела Димитрова, която
правеше компания на Алексан-
дър Духтев, Минчо Мундров и
Виктор Димчев от София, Ди-
ан и Росица Милтиядеви от
Добрич и Живко Иванов от
Варна.

Фотографите имаха въз-
можността в рамките на три дни
да се запознаят с историята на
село Красен, да разгледат всич-
ки забележителности наблизо и
да си набележат "терен" за зас-
немането на перфектния кадър.
Разбира се, в полезрението на
участниците попаднаха много
лавандулови полета, в синхрон
с темата на тазгодишното изда-
ние на пленера. Вдъхновени от
различните нюанси на лилаво-
то, майсторите на обектива за-
печатаха стотици кадри и цвет-
ни пейзажи, които създават ед-
на уникална колекция от сним-
ки, уловили природата на лаван-
дулова Добруджа.

Фотосите ще могат да бъдат
разгледани от жителите и гос-
тите на град Генерал Тошево
съвсем скоро. Снимките ще
бъдат наредени на специал-
на открита изложба на пло-
щад "Бялата лястовица" в гра-
да по време на осмото изда-
ние на Национален фестивал
на лавандулата, който ще се
проведе на 1 и 2 юли, съоб-
щи Община Генерал Тошево.

КРАСОТАТА НА ЛАВАНДУЛАТА ОЖИВЯ
ПРЕД МАЙСТОРИТЕ НА ОБЕКТИВА

На 21 юни, около 09:10 часа, е получено съобщение за
извършена кражба на общо 1 200 литра дизелово гори-
во от два броя товарни автомобили, паркирани на око-
ловръстен път на кв. "Рилци" в град Добрич. При оглед
на място е установено, че горивото е източено след
направени отвори в резервоарите на МПС. По случаите
е образувано досъдебно производство.

На 21 юни, около 09:50 часа се тъжи 34-годишна жена,
служител в търговски обект, находящ се по бул. "Русия"
в град Добрич. По данни на жената, неизвестен мъж
чрез използване на заплахи е отнел от владението й
оборотни пари в размер на 230 лева. По случая е обра-
зувано досъдебно производство.

Разследване за подкуп е започнато срещу двама мъ-
же, подхвърлили пари на униформени служители при
полицейска проверка на пътя. На 21 юни около 02:30
часа екип на пътна полиция, изпълняващ служебни за-
дължения по организация на движението и пътен конт-
рол по бул. Тутракан в Русе, е предприел извършване
на проверка на лек автомобил с марка "Опел" с немски
регистрационни табели, с двама мъже в него. Това е
станало в района между двете кръгови движения.  В
колата са установени двама братя от добричко село на
възраст 27 и 29 г. По време на проверка на документите
им и тези на автомобила, мъжете дали на служителите,
на няколко пъти, четири банкноти от по 50 лева - общо
200 лева, за да не изпълнят задълженията си по служба
-  да приключат проверка за установяване и разкрива-
не на административно нарушение или престъпление.
Полицейският екип веднага е информирал за случилото
се в дежурната част на областната дирекция и на място
е изпратена дежурна оперативна група за оглед и доку-
ментиране на случая. В резултат по описа на Второ РУ
са образувани: бързо производство срещу 27-годишния,
за престъпления по чл. 343в, ал. 2 от НК и чл. 304а, пр. 3
вр. чл. 304, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК; и бързо произ-
водство за престъпление по чл. 304а, пр. 3 вр. чл. 304,
ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, срещу 29-годишния.

112 НОВИНИ

Силно земетресение в нощ-
та срещу сряда уби най-мал-
ко 1000 души в Афганистан
вчера. Ранените са над 1500.
Цифрите продължават да се
увеличават.

Снимки в социални медии
показват хора в носилки, рух-
нали сгради и руини в провин-

НАД 1000 СТАНАХА ЖЕРТВИТЕ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В АФГАНИСТАН
ция Пактика, на границата с
Пакистан.

Информационна агенция
Бактар посочи, че се очаква
броят на жертвите да расте.
Повечето от жертвите са в
провинциите Пактика и Хост.

Предприета е спасителна
операция, като са включени и

дейности, от 08:00 часа до
12:00 часа, като на всички де-
ца е осигурена закуска и обяд
със средства по проекта! А за
най-смелите, най-бързите, най-
щурите ще има и награди.

хеликоптери за превозване на
ранените.

Земетресението е било с
магнитуд 6,1 по Рихтер.  Епи-
центърът на земетресението е
бил на около 44 км от град
Хост в Югоизточен Афганистан
и на дълбочина около 51 км.

Трусове са усетени на над

500 км от епицентъра в Афга-
нистан, Пакистан и Индия, в ра-
йон където живеят 119 милио-
на души, посочва Европейски-
ят средиземноморски сеизмо-
логичен център. Той цитира
свидетели, които усетили зе-
метресението в Кабул и пакис-
танската столица Исламабад.

Държавен фонд "Земеделие"
(ДФЗ) публикува второ класи-
ране на кандидатите по мяр-
ка А "Техническа помощ за
пчелари и сдружения на пче-
лари", дейност 1 "Подпомага-
не на закупуването на техни-
ческо оборудване при първич-
ния добив и обработка на
пчелни продукти", за които е
осигурен бюджет по Нацио-
налната програма по пчелар-
ство (НПП) от приема за 2022
г.

За включените в списъка
пчелари се предоставя въз-

ПУБЛИКУВАН Е СПИСЪК С ВТОРО КЛАСИРАНЕ
НА ПЧЕЛАРИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЯРКА
А ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО
ПЧЕЛАРСТВО ЗА 2022 Г.

можност да получат финанси-
ране за изпълнените от тях
договори по НПП, в рамките
на бюджета на програмата.
Част от тях бяха резерва, по-
ради недостиг на финансира-
не по мярката.

Освободеният финансов ре-
сурс е в резултат на откази и
промяна на инвестиции от
страна на други одобрени кан-
дидати.

Обновеният списък на кан-
дидатите, класирани по мяр-
ка А е публикуван на интер-
нет страницата на ДФ "Земе-

делие" с цел пчеларите да бъ-
дат своевременно информира-
ни за възможността за финан-
сиране на заложените им ин-
вестиции.

Припомняме, че разходите
по всички мерки и дейности от
програмата следва да бъдат
извършени до 31 юли 2022 г.
Заявленията за плащане за
извършените инвестиции се
подават в срок до 15 август
2022 г. в областните дирекции
на ДФЗ.

 Държавен фонд
"Земеделие" - РА
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Изпълнители на възраст от 3 до 91 го-
дини ще се представят в 53-тото изда-
ние на фестивала "Песни и танци от
слънчева Добруджа", който Община Доб-
ричка десетилетия организира в послед-
ния съботен ден на месец юни в мест-
ността Славната канара край село Деб-
рене. Най-мащабното културно събитие
на Община Добричка ще бъде открито в
9.30 часа от кмета Соня Георгиева. На
четири естради ще излязат повече от
1700 изпълнители на автентичен и обра-
ботен фолклор от България и Румъния -
певци, инструменталисти, танцьори, раз-
казвачи, певчески и танцови състави,
групи за народни обичаи, оркестри и ан-
самбли.

След като организаторите на събити-
ето изпратиха покани до всички общи-
ни в България, за участие в събора са
регистрирани 68 певчески групи, 27 тан-
цови състава, четири групи за народни
обичаи, повече от 40 индивидуални изпълнители. Най-малките
участници са само на три години. Най-възрастният участник е
91-годишният Димитър Стойков. Самодейците ще се бъдат оце-
нявани от четири журиращи екипа, които ще наблюдават из-
пълненията им на четирите естради. Сред оценяващите ще
бъде и експерт от Института за етнология и фолклористика
към БАН.

И през 2022 година съборът "Песни и танци от слънчева
Добруджа" в община Добричка е включен в Националния кул-
турен календар на България и ще определи фолклорните из-
пълнители, които ще представят област Добрич в дванадесе-
тото издание на Националния събор на народното творчество
в Копривщица в дните от 5 до 7 август.

ПРОГРАМА
ЗА   ФОЛКЛОРЕН  СЪБОР

"ПЕСНИ  И  ТАНЦИ  ОТ  СЛЪНЧЕВА  ДОБРУДЖА" -
ДЕБРЕНЕ - 25.06.2022 година

9,30 ЧАСА - Откриване от Кмета на Община Добричка г-жа
Соня Георгиева

9,40 ЧАСА - Поздрав от Представителна  фолклорна   танцо-
ва студия "Добруджа"  с главен художествен ръководител Стоян
Господинов и Фолклорна певческа група

"Пъстроцвет" - община Добричка
КОНКУРСНА ПРОГРАМА

ПЪРВА ЕСТРАДА
10:00 часа
1. Детска градина с. Стефан Караджа, община Добричка
2. Детска градина "Първи юни" с. Бранище,община Добричка
3. НЧ "Пробуда-1896 " с. Победа, община Добричка
4. НЧ "Напредък - 1942" с. Дончево, община Добричка
5. НЧ "Светлина-1941" с. Ведрина, община Добричка
11:00 часа
6. НЧ "Нов живот-1941 ", с. Черна, община Добричка
7. НЧ "Свобода -1940" с. Стожер, община Добричка
8. НЧ "Гео Милев-1940"  с. Житница, община Добричка
9. НЧ "Асен Златаров - 1940", с. Ст. Караджа, общ. Добричка
11:30 часа
10. Изпълнения на румънски състави
12:00 часа
11. НЧ "Димитър Минчев - 1896" с. Паскалево, общ. Добричка
12. НЧ "Асен Златаров - 1941" с. Полк. Иваново, Добричка
13. СУ "Св. Климент Охридски",  град  Добрич
14. НЧ "Христо Ботев - 1941" с. Батово, община Добричка
15. НЧ "Георги Тодоров - 1940" с. Владимирово, общ. Добричка
13:00 часа
16. Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Ку-

тев", град Котел
17.  НЧ "Просвета - 1900" с. Соколово, община Балчик
18. НЧ "Пробуда - 1941" с. Кардам, община Ген. Тошево
19. Клуб на пенсионера "Хан Кардам" - с. Кардам, община

Ген. Тошево
20. НЧ "Христо Смирненски - 1941" с. Сенокос, община Балчик
14:00 часа
20. СУ "Св. Климент Охридски", град Добрич
Детски народен оркестър "Клименто"
14:30 часа

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА НА ПЪРВА ЕСТРАДА

ВТОРА ЕСТРАДА
10:00 часа
1. НЧ "Светлина - 1940" с. Ловчанци, община Добричка
2. НЧ "Асен Златаров - 1941" с. Полковник Иваново, община

Добричка
3. НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - 1941" с. Методиево, общи-

на Добричка
4. НЧ "Възраждане - 1941" с. Одринци, община Добричка
5. НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - 1900"  с. Ф. Денково,

община Добричка
6. НЧ "Просвета - 1940" с. Хитово, община  Добричка
7. НЧ "Просвета - 1940" с. Плачи дол,община  Добричка
8. Пенсионерски клуб "Здравец" с. Плачи дол, общ.  Добричка
9. НЧ "Христо Смирненски - 1947" с. Одърци, общ.  Добричка
11:00 часа
10. НЧ "Св .св. Кирил и Методий-1942" с. Бенковски, община

Добричка
11. Клуб на пенсионера "Надежда",  град  Шабла
12. НЧ "Добри Чинтулов - 1941" с. Воднянци, общ. Добричка
13. НЧ "Димитър Паскалев - 1940"  с. Росеново, общ. Добричка
14. Клуб на пенсионера "Добруджански славей" - Ген. Тошево
12:00 часа
15. НЧ "Йордан Йовков - 1943" с. Люляково, общ. Ген. Тошево
16. НЧ "Стефан Караджа - 1942" с. Малина, община Ген. Тошево

17. Александър Димитров  - град Добрич
18. Клуб "Пъстър хоровод",  град Добрич
19. Пенсионерски клуб "Добруджански глас" - град Добрич
12:30 часа
20. Изпълнения на румънски състави
13:00 часа
21. НЧ "Свобода - 1897" с. Гурково, община Балчик
22. Клуб на пенсионера "Отец Паисий" - град Добрич
23. НЧ "Христо Ботев - 1941" с. Миладиновци, община Добричка
24. Клуб на Пенсионера № 2 град  - град Генерал Тошево
14:00 часа

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА НА ВТОРА ЕСТРАДА

ТРЕТА ЕСТРАДА
10:00 часа
1. НЧ "Асен Златаров - 1940" с. Стефан Караджа, общ.  Добричка
2. НЧ "Просвета - 1940" с. Царевец, община Добричка
3. ОУ "Климент Охридски" с. Смолница, община Добричка
4. НЧ "Стефан Караджа - 1942" с.Смолница, община Добричка
5. НЧ "Никола Й.Вапцаров-1941" с. Стефаново, общ. Добричка
11:00 часа
6. НЧ "Йордан Йовков - 1941" с. Котленци, община Добричка
7. НЧ "Захари Стоянов - 1940" с.Овчарово, община Добричка
8. НЧ "Христо Ботев - 1941" с. Козлодуйци, община Добричка
9. НЧ "д-р Йосиф Йосифов - 1884" с. Карапелит, общ. Добричка
10. СУ "Никола Вапцаров"  - с.Карапелит, община Добричка
11. НЧ "Георги Сава Раковски - 1920"  с. Златия, общ. Добричка
12:00 часа
12.НЧ "П.Р. Славейков - 1942" с. Бранище,община Добричка
13. Антон Тодоров  с. Дебрене, община Добричка
14. НЧ "Васил Левски - 1941" с. Тянево, община Добричка
15. НЧ "Александър Гичев" с. Василево, община Ген. Тошево
16. НЧ "Светлина - 1941"  град Ген. Тошево
17. НЧ "Стефан Караджа - 1941" и  Пенсионерски клуб - с.

Чернооково, община  Ген. Тошево
13:00 часа
18. НЧ "Учител - 1906" с. Слънчево, община Аксаково
19. СУ "Гео Милев" - град Варна
20. Детска самодейна група "Медени гласчета" -  Каварна
21.Клуб на пенсионера - град Каварна
14:00 часа

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА НА ТРЕТА ЕСТРАДА

ЧЕТВЪРТА ЕСТРАДА
10:00 часа
1. Изпълнения на румънски състави
11:00 часа
2. НЧ "Добри Чинтулов - 1941" с. Славеево, община Добричка
3. НЧ "Стефан Караджа -1941" с. Лясково, община Добричка
4. НЧ "Искра " с. Врачанци, община Добричка
5. НЧ "Йордан Йовков - 1941" с. Камен, община Добричка
6. НЧ "Светлина - 1940" с. Ловчанци, община Добричка
7. Клуб на пенсионера "Здравец - 2013" с. Победа, Добричка
8. НЧ "Зора - 1894" - град  Шабла
9. НЧ "Стефан Караджа - 1941" с. Стражица, община  Балчик
12:00 часа
10. НЧ "Пробуждане - 1898" с. Ломница, община Добричка
11. НЧ "Победа - 1941" с. Горичане, община Шабла
12. НЧ "Свобода - 1940" с. Граничар, община Шабла
13. НЧ "Просвета - 1924" с. Стан, общ. Нови пазар,обл. Шумен
14. НЧ "Светлина - 1952" с. Галата, област Ловеч
13:00 часа
15.Клуб на пенсионера "Европейски гласове" - град Добрич
16.НЧ "Просвета 1905" - град Аксаково, област Варна
17. НЧ "Искра - 1927" с. Равна гора, община Аврен, обл. Варна
18.НЧ "Отец Паисий" с. Езерец, община Шабла
14:00 часа

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА НА ЧЕТВЪРТА ЕСТРАДА

Организационният комитет на фолклорния фестивал "Песни
и танци от слънчева Добруджа" уведомява, че при влошени
метеорологични условия конкурсната програма ще се прове-
де в читалищните сгради в четири населени места в община
Добричка:

село Паскалево - първа естрада
село Ловчанци - втора естрада
село Дончево - трета естрада
село Победа - четвърта естрада.

Организаторите пожелават успех и добро настрое-
ние на всички участници!               Красимира НИКОЛОВА

ПОВЕЧЕ ОТ 1700 ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА СЪБОРА
КРАЙ ДЕБРЕНЕ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА НА
25 ЮНИ

Екипът на Областен инфор-
мационен център - Добрич,
съвместно с Местната иници-
ативна група "Балчик-Генерал
Тошево", ще проведе инфор-
мационни срещи на тема "Ев-
ропейски възможности за
развитие на селските райони".
Поканени са да присъстват зе-
меделските стопани, предста-
вители на бизнеса и други за-
интересовани лица от общини-
те Балчик и Генерал Тошево.

Първата среща ще се със-
тои на 24 юни (петък) 2022 г.,
от 10:30 часа, в залата на
кметството в с. Кранево, об-
щина Балчик.

На 28 юни (вторник) от 10:30
часа, в читалището в с. Дъбо-

ОИЦ - ДОБРИЧ ЩЕ
ПРОВЕДЕ СРЕЩИ В
МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

вик, община Генерал Тошево ще
се проведе срещата с местните
потенциални бенефициенти.

По време на събитията екс-
пертите от центъра ще запоз-
наят присъстващите с актуал-
ните и предстоящи подмерки
по Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г.,
както и други възможности за
финансиране на проектни
идеи с европейски средства.

Участието в събитията е на-
пълно безплатно.

Допълнителна информация
може да получите на тел. 058
602 758, e-mail:
oic_dobrich@abv.bg или на
https://www.facebook.com/
oic.dobrch

От 22 юни до 29 юли 2022 г. производителите на плодове и
зеленчуци полско и оранжерийно производство и стопаните,
отглеждащи едри и дребни преживни животни могат да кан-
дидатстват за краткосрочни кредити. Документи се подават в
Областните дирекции на Държавен Фонд "Земеделие" (ДФЗ)
по постоянен адрес на физическото лице и по седалището на
едноличния търговец и/или юридическото лице.

Припомняме, че Управителният съвет на ДФ "Земеделие"
отпусна 30 млн. лв. за краткосрочни кредити за 2022 г.

Размерът на кредита на един земеделски стопанин е до 15
000 лв. при кандидатстване за плодове и зеленчуци (полско и
оранжерийно производство) и до 15 000 лв. при кандидатст-
ване за едри и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ). Зае-
мите ще се предоставят при лихва в размер на 2% и следва
да бъдат погасени до 30 юни 2023 г.

На подпомагане подлежат производители на плодове и зе-
ленчуци, които имат подадено валидно и приключено заявление
по схеми за обвързано подпомагане за Кампания 2022: заявле-
ние по схеми за обвързано подпомагане за плодове или зелен-
чуци (полски или оранжерийни), реколта 2022 г., както и да са
подавали заявяване за обвързано подпомагане за плодове или
зеленчуци (полски или оранжерийни) за 2021 г. и декларация и
документи за отчитане за реализация на продукция за 2021 г.

Животновъдите, които могат да кандидатстват за заем следва
да имат подадено валидно и приключено заявление по схемите
за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2022 и/или
по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-май-
ки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за 2022 г., както и да
са подавали заявяване за обвързано подпомагане за животни
за Кампания 2021 и/или по Преходна национална помощ за ов-
це-майки или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3)
за 2021 г. и да са подавали декларация и документи за отчитане
реализация на продукция, когато е приложимо.

Размерът на кредита на хектар по култури е както следва:
- плодове (ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали,

череши, вишни, праскови и нектарини): 754 лв.
- плодове (сливи и десертно грозде): 387 лв.
- картофи, лук, чесън: 700 лв.
- зеленчуци оранжерийно (домати, пипер и краставици): 6

525 лв.
- моркови, зеле, дини и пъпеши: 375 лв.
- домати, краставици, корнишони и патладжани: 909 лв.
- пипер: 986 лв.
Размерът на кредита за едно едро преживно животно (ЕПЖ)

и едно дребно преживно животно (ДПЖ) е както следва:
- млечни крави под селекционен контрол - 234 лв.
- млечни крави - 158 лв.
- млечни крави в планински райони - 180 лв.
- месодайни крави и/или юници - 70 лв.
- месодайни крави под селекционен контрол - 59 лв.
- биволи - 189 лв.
- овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол - 33 лв.
- овце майки и/или кози майки в планински райони - 30 лв.
- овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна

национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвърза-
на с производството (ПНДЖ 3) - 21 лв.

Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог
на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за
плодове и зеленчуци от Кампания 2022 г. или по Преходна
национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвърза-
на с производството (ПНДЖ3) от Кампания 2022 г.

На интернет страницата на ДФ "Земеделие" са публикувани
указанията по схемата за кредитиране.

        ДФ "Земеделие" - РА

ОТ 22 ЮНИ ЖИВОТНОВЪДИТЕ
И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
КАНДИДАТСТВАТ ЗА
КРАТКОСРОЧНИ КРЕДИТИ
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„Да си художник в град като 
Балчик е привилегия. Очи да 
нямаш, пак ще видиш онази 
очарователна романтика –
морето, брега, природата и 
хората. Това е заложено в 
прекрасните картини на Флора 
Начева, показани в изложбата 
„С цвят и мирис на море“ – 
безмълвна изповед, оставена 
за нас и поколенията. Нека 

творческата  треска не те 
напуска и те провокира и вдъх-
новява за нови идеи, теми и 

изложби“ – така балчишката 
поетеса Пенка Димитрова и 
колега на учителката Флора 
я приветства на поредната 
и самостоятелна изложба, 
открита на 14 юни вечерта в 
ХГ - Балчик.

С признанието, че силно 
се вълнува дори и в деветото 
си самостоятелно предста-
вяне, авторката, родена в 
Балчик, разкри, че публика-
та е нужният коректив за ху-
дожника и срещите с нея са 
очаквани и вълнуващи, съоб-
щи кореспондентът на Радио 
Варна Албена Иванова.

„Аз като всеки творец се 
вдъхновявам от родния ми 
град Балчик, от природата, 
защото съм самоук художник, 
учи ме природата и вдъхновява 
морето. Този цикъл разкрива 
точно тази моя любов, както на 
всички вас, към нашето море“ 
– сподели художничката при 
срещата си с топлите апло-
дисменти на местните зрители.

Тя благодари и за покана-
та на домакините от Худо-
жествена галерия – Балчик, 
защото за нея е огромна 
чест да бъде приютена в 
този храм на духовност-
та: „Тук, на втория етаж, са 
класиците на българската жи-
вопис – тук са правили излож-
би най-добрите  балчишки 
художници, сред които Иван 
Чернев, Георги Горчев и други. 
За мен, обикновената учител-
ка, е голяма чест, че мога да 

изложа моите картини редом 
с тях“ – признателна е бал-
чиклийката.

Тя благодари и на публиката, 
че остави за кратко пробле-
мите си, работата и ангажи-
ментите, за да се докосне до 
нейното изкуство и проявява 
вътрешната потребност да 
сподели впечатленията си от 
него.

За Радио Варна худож-
ничката призна, че за да ри-
суваш морето, се изискват 

много умения и майсторлък. 
„Не мога да се нарека худож-
ник маринист, аз съм все още 
в детските си години на живо-
писта, макар че съм на толкова 
години. Така или иначе, рису-
вам го както мога“ – откровена 
е Начева. Казва, че не брои 
картините си, и въпреки че 
са толкова много - едва ли 
би могла да изкаже колко 
щастлив е човекът, който се 
събужда с морето, живее с 
него и се слива с него.

„Какъв е човекът край море-
то ли?! Той е много щастлив. 
Ако има щастие, то е с изглед 
към морето. Аз се събуждам 
и от моята тераса го виждам, 
рибарските лодките, които 
тръгват на улов. Това е еже-
дневието, което виждам“ – 
споделя още балчиклийката.

Цикълът от морски пейза-
жи под наслов «С цвят и ми-
рис на море» събра ценители 
от всички възрасти с раз-
лични професии. Сюжетите 
в 20-те платна са различни, 
но техниката, към която се 
придържа художничката, е 
маслени бои върху платно. 
Още при първото си гостува-
не в ХГ - Балчик картините на 
Флора Начева се радваха на 
голям интерес и половината 
от тях намериха своите нови 
собственици. Подредени в 
галерията, те очакват своя 
мълчалив диалог с ценители-
те на маслената живопис до 
края на юли.

Българският фолклор е жив, 
а българската народна песен 
е мъдростта на българина, 
каза за Радио Варна народна-
та певица Галина Дурмушлий-
ска. Тя гостува на жителите 

на Каварна и Българево, за 
да представи новата си книга 
„За песните на моята душа“. 
Книгата разказва за живота 

на певицата, за нейните сре-
щи с различни хора по света, 
за българския фолклор, кой-
то я съпътства през всички 
години. Към изданието има 
и диск с песни, които Гали-

на Дурмушлийска е изпяла, 
добавени са нотите и цялата 
оркестрация на всички песни, 
съобщи Радио Варна.

АСЕН БЛАТЕЧКИ, НИКО-
ЛАЙ УРУМОВ и... един пис-
толет са главните действащи 
лица в лиричната комедия 
„ХАЙДЕ ДА УБИЕМ МАТИЛ-
ДА“ на автора и режисьор 

Орлин Дяков.
Можете да я гледате на 30 

юни, от 19.00 часа, в голямата 
зала на ДТ „Йордан Йовков“.

Историята започва по един 
наглед обикновен начин - с 
двама мъже и една пейка в 
парка. Налудничавите идеи на 
единия, в комбинация с оръ-
жието на другия, довеждат до 
редица интересни случки, по-

родени от действията на една 
жена - за единия тя е съпруга, 
а за другия – любовница... 
Така започва одисея, колкото 
мрачна, толкова и комична, 
в която двамата потърпевши 

обединяват силите си, за да 
достигнат до идеалната цел, 
изпълнението на която да ги 
избави от неволите – убий-
ството на Матилда.

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

0885387319, 0885190247

Аквапарк Aquamania - 8 
в класацията на TripAdvisor 
в Европа, отвори врати за 
летен сезон 2022. Водният 
атракцион, разположен върху 
зона, равняваща се на 5 фут-
болни игрища, работи всеки 
ден от 10.00 до 18.00 часа. На 
разположение за гостите е 
голямо разнообразие от водни 
съоръжения – както за люби-
телите на високия адреналин, 

така и за предпочитащите 
по-спокойните забавления 
сред блаженството на мине-
ралната вода от изворите на 
„Албена“. Най-популярните 
сред тях са „Про Рейсър“ с 
четири паралелни водни писти, 
високоскоростната серпенти-
на „Торнадо“, „Спейс Рейсър“, 
високата 77 метра отвесна 
пързалка „Free Fall“, „Звездни-
ят тунел“, „Мамутът“ и много 
други. В комплекса има също 
апетитен снек-бар и млечен 
кът с разхлаждащ сладолед. 
За доброто настроение на 
гостите аквапаркът предлага 
атрактивна анимация, а иди-
личната детска зона е перфек-
тен избор за организирането 
на забавни тематични партита 
с много веселие и празнично 
настроение.   

Цената в събота и неделя за 
еднодневен пакет, за лица с 
ръст над 120 см., е 41,00 лв., а 
за такива с ръст от 91 до 120 
см. – 20,00 лв. Целодневните 
пакети в делничните дни са 
съответно 32,00 лв. (над 120 
см.) и 18,00 лв. (между 91-120 
см.). Полудневният пакет след 
14.00 ч. през цялата седмица 
за гости над 120 см. излиза 
30,00 лв., а полудневната так-
са за такива с ръст от 91 до 
120 см. е 16,00 лв. На място 
може да бъде нает сейф на 
цена от 7,00 лв. Входът за 
деца с ръст до 90 см. е без-
платен. Аквапаркът предлага и 
издаването на ваучери за по-
дарък. Безплатен и неограни-
чен достъп до Aquamania имат 

гостите, настанени в хотелите 
от групата Aquaclub – Ралица 
Супериор, Ралица Акваклуб и 
Вита парк. 

Станислав СТИЛЯНОВ

   
   
   

"ХАЙДЕ ДА УБИЕМ 
МАТИЛДА" - НА 
ДОБРИЧКА СЦЕНА

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА 
ПЕСЕН Е МЪДРОСТТА 
НА БЪЛГАРИНА

В "АЛБЕНА" ОТВОРИ ВРАТИ 
АКВАПАРК AQUAMANIA

ФЛОРА НАЧЕВА С ДЕВЕТА 
САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА: 
КАКЪВ Е ЧОВЕКЪТ КРАЙ 
МОРЕТО ЛИ?! ТОЙ
Е МНОГО ЩАСТЛИВ!
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В Спортист (Генерал Тоше-
во) не спират да работят по
селекцията. Целта е отборът
да е доста по-конкурентнос-
пособен в Североизточната
трета футболна лига в срав-
нение с последната кампа-
ния, когато резултатите бяха
посредствени, информира
sportal.bg. Още на 1 юли, ко-
гато стартира подготовката,
се очакват много нови фут-
болисти. Сред тях ще преоб-
ладават младите. Новоприс-
тигналите ще имат възмож-
ност да заслужат мястото си
в отбора до началото на но-
вия шампионат. Ще има и ос-
вободени от тези, които иг-
раха с фланелката на Спор-
тист през миналия сезон.
Със сигурност обаче остават
местните играчи.

Междувременно стана из-
вестно, че футболистите на Ге-
нерал Тошево ще изиграят пет
приятелски срещи по време
на лятната подготовка, като
някои от тях вече са уговоре-

СПОРТИСТ (ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО)
ПОДГОТВЯ МАЩАБНА СЕЛЕКЦИЯ

16-ГОДИШНА БЪЛГАРКА Е СВЕТОВНА
ВИЦЕШАМПИОНКА ПО ШАХМАТ

Ученичка от Червен бряг
стана световна вицешампи-
онка по класически шахмат
за девойки. 16-годишната
Патрицие Найманова завою-
ва престижното отличие на
ученическото първенство на
планетата в Панама.

Откриваме младата надеж-
да на българския шахмат на
летището в Амстердам. Умо-
рена, но удовлетворена. При-
бира се у дома, два дни след
като е спечелила среброто
при девойките до 17 години на
световното ученическо пър-
венство. "Една от най-важни-
те партии беше в шестия кръг,
чисто психологически, защо-
то преди това претърпях загу-
ба и трябваше бързо да се
възстановя, и успях да спе-

Първата ракета на България
Виктория Томова се класира
за третия кръг на турнира по
тенис на трева в английския
град Ийстбърн с награден
фонд 757 900 долара. 27-го-
дишната софиянка, която вле-
зе в основната схема като
"щастлива губеща" от квали-
фикациите, победи американ-
ката Шелби Роджърс с 4:6, 6:3,
6:2 за два часа игра.

Томова допусна един про-
бив и загуби първия сет, но
в следващите две части взе

БУФОН: В ТАЗИ СЕРИЯ
"А" ДИ МАРИЯ БИ БИЛ
КАТО МАРАДОНА

Легендарният вратар на
Ювентус Джанлуиджи Буфон
приветства възможността
крилото Анхел Ди Мария да
се присъедини към тима.
Настоящият вратар на Пар-
ма беше съотборник с ар-
жентинския национал в Па-
ри Сен Жермен през сезон
2018/19 и се изказа много
ласкаво за него. "В момента
Ди Мария би бил като Мара-
дона в Серия "А". Ясен ли
съм? Футболистите трябва да
бъдат оценявани според кон-
текста на това къде играят.
Сега Серия "А" е технически
по-слаба, а Анхел разполага
с толкова голяма техника.
Той е решителен пред гола
и дриблира покрай съперни-
ците толкова лесно. Добър е
в предоставянето на асис-
тенции, тича напред-назад
по терена и може да играе
различни роли. Накратко,
той е футболист. Това, че е
на 34 години? Аз съм на 44,
но все още играя. Възрастта
няма значение. Мотивацията
и страстта са много по-важ-
ни и същото се отнася за ре-
шителността. В последния
мач между Аржентина и Ита-
лия Ди Мария така и не бе-
ше хванат от нашите защит-
ници. Той винаги знае как да
бъде намерен на точното
място в точния момент. Той
не просто докосва топката,

ни.  На 16-17 юли е контрола-
та с юношеската формация до
17 години на Черно море (Вар-
на), на 23-24 юли - със съста-
ва на Суворово, а за 30-31
юли е уговорена проверка със
Септември (Тервел).

ВИКТОРИЯ ТОМОВА
СЪС СТРАХОТЕН ОБРАТ
НАД СВЕТОВНАТА №37

а я гали. Винаги я държи за-
лепена за крака си. За един
вратар, който вижда как той
се приближава към него, ос-
тава да направи само едно
нещо: да се кръсти. Ако Ди
Мария се присъедини към
Ювентус, това означава, че
той е готов за това. Говорим
си за образцов професиона-
лист и приятен човек, който
никога не се предава и се
бори по време на мачовете
и тренировките. Повтарям, в
днешната Серия "А" той би
бил като Марадона. Ди Ма-
рия често беше принуден да
остане в сянката на други иг-
рачи, по-признати на медий-
но ниво, въпреки че прите-
жава същите качества. В
ПСЖ играх с Неймар, мла-
дия Килиан Мбапе и Марко
Верати, но Ди Мария не отс-
тъпваше на никого от тях. Ко-
гато спечели Десетата с Ре-
ал през 2014-а, той играеше
с Карим Бензема, Кристиа-
но Роналдо, Лука Модрич и
Тони Кроос. Той винаги
изоставаше с една крачка,
но знаеше как да играе като
крило, атакуващ халф и до-
ри краен полузащитник. Кой-
то и да го вземе, дано да е
Юве, ще е на далавера. Го-
ворим си за шампион, а фут-
болът се нуждае от такива",
коментира Буфон пред "Гад-
зета дело спорт".

челя", споделя Найманова
пред камерата на bTV.

Патрицие е единствената
представителка на България
в престижния турнир, къде-
то печели 7 от 9 партии и
заслужено се качва на по-
четната стълбица. Преди
нея е само състезателка от
САЩ. "След всяка загуба тя
е готова да се откаже от
всичко постигнато досега,
но това е за кратко и бързо
решава да продължи нап-
ред. Радвам се, че упори-

тостта ? е възнаградена",
споделя майката на сребър-
ната медалистка - Таня Пан-
талеева. "Най-много искам
да продължа да се разви-
вам и може би да спечеля
световната титла!", казва та-
лантливата ни шахматистка.

Отличието гарантира на
десетокласничката, която е
и пълна отличничка, въз-
можност да продължи обра-
зованието си в десет от
най-престижните универси-
тети в света.

подаването на 37-ата в све-
та Роджърс по два пъти и
стигна до обрат. Българката
заработи 55 точки за светов-
ната ранглиста и 9200 дола-
ра от наградния  фонд.

В спор за място на четвър-
тфиналите тя ще играе сре-
щу 36-годишната Кирстен
Флипкенс от Белгия, която е
257-а в света. Белгийката е
спечелила единствената сре-
ща между двете с 6:1, 6:2 на
турнир в Санкт Петербург
(Русия) през 2017 година.

ГРИГОР ДИМИТРОВ
ПОБЕДИ РАФАЕЛ НАДАЛ
В ТРЕНИРОВЪЧЕН МАЧ

Най-добрият български те-
нисист Григор Димитров по-
беди Рафаел Надал с 6:3, 2:1
в тренировъчен мач между
двамата преди старта на
"Уимбълдън" след по-малко
от седмица, съобщи испанс-
кият журналист Мануел Сан-
чес Гомес, който е присъст-
вал на спаринга. Той отбе-
лязва, че рекордьорът по
титли от Големия шлем Надал
е имал проблеми със серви-
са си, като много рядко е
вкарвал първото си подаване
и е допуснал много двойни
грешки, докато българинът е
бил безупречен при излизани-
ята си на мрежата. Двамата
са решили да прекратят тре-
нировъчния си двубой при 2:1

за Димитров във втория сет,
като родният тенисист е во-
дил с пробив.

Рафаел Надал и Новак
Джокович вече са в Лондон и
се готвят усилено за старта на
"Уимбълдън", който е на 27
юни. Двамата ще участват на
демонстративният турнир в
Хърлингам, в който са дали за-
явка да се включат още Кас-
пер Рууд, Карлос Алкарас, Фе-
ликс-Оже Алиасим и други.

На "Уимбълдън" няма да
участват първите двама в
световната ранглиста, като
Даниил Медведев не е допус-
нат до турнира като руснак,
а Александър Зверев се въз-
становя след тежката конту-
зия на глезена.

БЪЛГАРИЯ С ПЪРВА ПОБЕДА
В ЛИГАТА НА НАЦИИТЕ

Волейболистите на Бълга-
рия записаха първа победа
в Лигата на нациите. Воде-
ният от Николай Желязков
тим надигра Иран с 3:0
(25:19, 25:23, 25:23) в мач от
Група 4 на втората седмица
на Лигата на нациите, изиг-
ран в столичната "Арена Ар-
меец". Българите записаха
не само първа победа в Ли-
гата на нациите, но и постиг-
наха успех над един от ча-
лъндж-отборите в надпрева-
рата, от което зависи оста-
ването ни в турнира. Нацио-
налите ни се изкачиха на 13-
а позиция в класирането с 5
точки (1 победа, 4 загуби).
Иранците са 11-и с 6 точки
(2 победи, 3 загуби). Следва-
щата среща  на националите

ни е в петък (24 юни) от 20,00
часа, когато ще срещат ос-
новния конкурент за остава-
не в Лигата - Австралия.

Най-резултатен за дебют-
ния български успех в тазго-
дишното издание на турни-
ра Лигата на нациите стана
младият Александър Нико-
лов с 20 точки. Мартин Ата-
насов добави още 14 точки.
За състава на Иран със 17
точки се отличи Амин Есма-
еилнеджад.

Съставът на България: Ге-
орги Сеганов 1, Радослав Па-
рапунов 6, Александър Нико-
лов 20, Мартин Атанасов 14,
Николай Колев 7, Светослав
Гоцев 10 - Владислав Ива-
нов-либеро (Стефан Чавда-
ров, Добромир Димитров).

ЗАБРАНИХА СЕКСА ПО
ВРЕМЕ НА СВЕТОВНОТО,
НАРУШИТЕЛИТЕ ВЛИЗАТ
В ЗАТВОРА ЗА 7 ГОДИНИ

Пет месеца преди начало-
то на Световното първенст-
во в Катар феновете са шо-
кирани от последните нови-
ни - мюсюлманската страна
забрани секса. Въпреки че
куп свободни фенове идват
на турнира по време на
Световното първенство, Ка-
тар обяви, че всеки е доб-
ре дошъл, но ще трябва да
спазва законите на тази
арабска държава. Позволе-
но е само интимни момен-
ти за законни съпрузи. При
липса на официален доку-
мент за брак и доказано
правене на секс, всеки ще
бъде вкарван за седем го-

дини в затвора. "Сексът е
забранен, освен за съпру-
зи. В Катар няма да има
секс през нощта или парти-
та през цялата нощ. Всички
са добре дошли, ако спаз-
ват правилата и законите,
в противен случай ще има
присъди лишаване от сво-
бода", казаха организатори-
те. Забранено е притежава-
нето на наркотици, както и
напиването на обществени
места, освен в строго опре-
делени зони, където на фе-
новете ще бъде разрешено
да се отпуснат, но не пре-
калено", казват организато-
рите.                topsport.bg



ndt@dobrich.net

Брой 45 (6578) 23 юни 2022 г. ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИКwww.ndt1.com  6

СЪОБЩЕНИЕ
Община град Добрич информира гражданите, че:
1. На 30 юни 2022г. изтича срокът, в който се плаща 

първа вноска за данък върху превозните средства /ДПС/ за 
2022г.;

2. На 30 юни 2022г. изтича срокът, в който се плаща 
първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и 
такса за битовите отпадъци /ТБО/ за 2022г.;

3. На 01 август 2022г. изтича срокът, в който се заплаща 
трета вноска за патентен данък за 2022г.

Задълженията се изпълняват доброволно в законно установени-
те срокове чрез плащане:

•	 касово - в касата на дирекция „Местни данъци и такси“ 
към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, 
етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.30 часа;

- в касите на Easy Pay в цялата страна;
- в касите на Fast Pay в цялата страна;
- в касите на „Български пощи ” ЕАД в цялата страна;
•	 безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане 

/вносна бележка/ чрез банка по: 
IBAN сметка - BG 06 SOMB 9130 84 10000644
“ Общинска банка ” АД – Добрич, банков код   -  SOMBBGSF 
код за вид плащане – патентен данък  -  44 14 00
код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти  -  44 21 00
код за вид плащане – такса за битови отпадъци -  44 24 00
код за вид плащане – данък върху превозните средства -  44 23 00
•	 по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg.
Справки за задълженията за 2022 година могат да се правят на 

място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град До-
брич, на телефони 058/ 603 196 и 058/602 314 и на интернет стра-
ницата на общината с адрес www.dobrich.bg. 

Проверката на задълженията се извършва по единен граждан-
ски номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен 
идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за си-
гурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН 
кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лич-
на карта за физическите лица и лично с представена лична карта 
от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица 
също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно 
и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е слу-
чаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат 
въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.        

Организаторите от НЧ „До-
брич-2017“ съобщават ,  че 
звездното жури на НАЦИОНА-
ЛЕН  ФЕСТ  НА  УЧЕНИЧЕСКИ-
ТЕ И СТУДЕНТСКИТЕ РОК-ГРУ-
ПИ  С УЧАСТИЕТО  НА ГОСТ-
ИЗПЪЛНИТЕЛИ  ОТ УКРАЙНА,  
с председател Иван Лечев, при 
подадени заявки от 19 рок-групи, 
е допуснало до участие в летен 
театър Добрич на 27,28 и 29 юни 
следните групи :

404 LIES – ВАРНА; ANGEL IN 
CHAINS – ДОБРИЧ; ГРАФИТ – 
СИЛИСТРА; DEATHMAG – ПЛОВ-
ДИВ; ДЕЦАТА ОТ МЕЖДУНАРО-
ДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА 
– 8-ГОДИШНИ, 10-ГОДИШНИ, 
11-ГОДИШНИ; LONERS ON THE 
HILL – ПЛОВДИВ; MINESIS – 

КЮСТЕНДИЛ; МОНИ, ЛОРА И 
АЛЕКС – ВАРНА; МОНОЛОГ 
– СЛИВЕН; SECOND TO NONE – 
ВАРНА; SPLEEN – ВАРНА.

Припомняме, че в програма-
та - освен изброените групи, 
добричлии ще могат да видят и 
чуят на 28 юни, след конкурсната 
програма, рецитал на добричка-
та група ‘PEARLS & STONES’.

Гвоздеят на фестивала ще 
бъде концерт на журито на 29 
юни, след награждаването на 
призьорите на феста.На сцената 
ще музицират заедно иконите 
на българския рок Иван Лечев  
(ФСБ ), Звезди  Керемидчиев 
(АХАТ), Наско Пенев и Славчо 
Николов  (БТР) , Венко Пороман-
ски  (ФОНДАЦИЯТА).

„Project stage“ (Сцена на про-
ектите) бе финалното годишно 
събитие, на което учениците от 
гимназия „Райко Цончев“ има-
ха възможност да представят 
проектите, по които са рабо-
тили през учебната година, да 
покажат талантите, уменията 
и знанията си. Събитието бе 
замислено като възраждане на 
просвещенската традиция на 
годишния изпит и се осъществи 
за трета поредна година. 

Вчера /22 юни/ програмата 
започна с авторско видео със 
заглавие „Райко Цончев – бла-
годетелят на Добрич“, точно 
в 13.30 часа, в огледална зала 
„Нели Божкова“ и завърши 
с публична лекция на тема 
„Жреците на българския дух“ 
със специален гост доц. д-р 
Веселина Вачкова. 

Доц. д-р Веселина Вачкова е 
български историк и културо-
лог, експерт по Късна антич-
ност в Института за историче-
ски изследвания на БАН. Пре-
подавала е история и история 
на културата в Националната 
гимназия за древни езици и кул-

На 7 юли от 12.00 часа пред 
Музея в градски парк „Св. Геор-
ги“ струнен квартет „Добрич“, в 
състав Ирина Олшанска - цигул-
ка, Ивелина Калчева - цигулка, 
Веселина Зайранова - виола и 
Олена Мошинска – виолончело, 
ще представи лятна програма с 
произведения на Моцарт, Двор-
жак, Брамс и популярна и фил-
мова музика. Кратката история 
на този квартет крие зад себе 

си богатите професионални 
биографии на четири прекрасни 
дами, които обединяват не само 
красотата, а и любовта си към 
музиката. Дебютът на струнен 
квартет „Добрич“ се състоя на 
26 юли 2019 г., по покана на ар-
хитектурен комплекс „Двореца“ 
в Балчик, в т. нар. Нимфеум. 
През 2022 г. струнен квартет 
„Добрич“ разшири полето на 
изявите си, като показа още 
една черта на членовете си, а 
именно – големите им сърца. 
Изнесените няколко благот-
ворителни концерта – в МБАЛ 
Добрич, в Дом за стари хора и 
в детска градина срещнаха топ-
лия прием и благодарностите 
на всички присъстващи, които 
иначе не могат да посетят кла-
сически концерт. Музикантките 
уверяват, че тази практика – да 
донесеш радостта от красивата 
музика на място при хората ще 
продължи. Безспорно един от 
големите успехи за всяка от 
четирите дами за тази година 
се определя от участието им 
на Международния фестивал 
„Софийски музикални седми-
ци“ като част от състава на 
Български камерен оркестър 
– Добрич. За техните изпълне-
ния в концерта на 9 юни в НДК 
заедно и поотделно получиха 
високо признание от музикал-
ната критика и от публиката.

Идеята за създаването на 
струнен квартет „Добрич“ е 
на Ирина Олшанска - признат 
цигулар и концертмайстор на 
Български камерен оркестър - 
Добрич, а тя е - да представи 
в по-мобилна, изцяло дамска 
формация възможностите на 
колегите си. Самата Ирина е 
родена в Украйна. Завърши-
ла е Национална музикална 
академия „Пьотр Илич Чайко-
вски“ в Киев. Защитава соло-
ва аспирантура по цигулка в 
Национална музикална акаде-
мия „Микола Лисенко“ в Лвов. 
Преподавала е цигулка и каме-
рен ансамбъл в Националния 
институт по музика „Рейнолд 
Морицевич Глиер“ в Киев. Води-
ла е активна концертна дейност 
в Украйна, САЩ и някои Евро-
пейски държави като солист 

цигулар и като част от различни 
камерни състави. Ивелина Кал-
чева - цигулка е родена в град 
Добрич, завършва СМУ „ Добри 
Христов“ Варна със специал-
ност цигулка. Дипломира се в 
АМТИИ „Проф. Асен Диаманди-
ев”  Пловдив. Веднага започва 
работа като музикант в Българ-
ски камерен оркестър - Добрич 
и до момента е в състава му 
като един от най-дългогодишни-

те и ува-
ж а в а н и 
ч л е н о в е . 
Участвала 
е в много 
музикални 
фестивали 
у нас и в 
чужбина, 
к а к т о  и 
във всички 
национал-
ни и зад-
гранични 
т у р н е т а 
н а  о р -
к е с т ъ р а . 
Свирила е 
под ръко-
водството 
на много 
и извест-
ни наши и 
чужди ди-
р и г е н т и . 
Веселина 
Зайрано-
ва - виола 
е  в о д а ч 
на виоло-
вата гру-
па в БКО 
- Добрич 
и  част от 
с ъ с т а в а 
н а  с и м -
фоничния 

оркестър на Държавна опера 
Варна. Завършва средното си 
образование в НУИ „Добрин 
Петков“  гр. Пловдив и се ди-
пломира в АМТИИ „Проф. Асен 
Диамандиев”  в същия град. 
Още на 16 г. започва да свири 
в Младежки камерен оркестър 
„Пловдив“ с диригент Найден 
Тодоров, с който концертира в 
България и Европа, прави запи-
си за БНР, издава компактдиск. 
Работи с бележити изпълните-
ли, музикални педагози и ди-
ригенти, като Дарина Данкова, 
Борислав Иванов, Марио Хосен, 
Шандор Яворкай (Унгария), 
Кирил Петренко (Русия), Карл 
Йостерайхер (Австрия), Максим 
Ешкенази и много други. Участ-
ва в камерни ансамбли и със-
тави в различни национални и 
международни фестивали за ка-
мерна музика. Свири в Камерен 
оркестър „Варна“ с диригент 
Ганчо Ганчев, Камерен оркес-
тър „Симфониета“ с диригент 
Милко Коларов, където няколко 
години е водач на виоловата 
група, свири също в „Камерата 
Орфика“ под ръководството 
на Марио Хосен, Камерен ор-
кестър „Колегиум“ Варна и 
други музикални формации. 
Олена Мошинска - виолончело 
е завършила музикално учили-
ще и колеж в град Тернопол. 
Дипломира се в Национална 
музикална академия „Пьотр 
Илич Чайковски“ в Киев, къде-
то е ученик на проф. Виктор 
Сазъкин и на доц. Иван Кучер. 
През 2001 г. печели  1-во място 
на музикалния конкурс в гр. 
Львов. Участвала е в майстор-
ски класове на именити челисти 
в Люнебург, Германия. Била 
е водач на група в симфони-
чен оркестър при Тернополска 
филхармония. Концертмайстор  
в симфоничния оркестър на 
Държавна опера Варна и вио-
лончелист в  Български камерен 
оркестър - Добрич. Участвала 
е в престижни  музикални фес-
тивали и е свирила под палката 
на световноизвестни дириген-
ти. Изявява се като солист и 
участник в различни камерни 
състави.

Паша ГРАДЕШЛИЕВА

Духовият оркестър на Добрич 
ще посреща многобройните 
гости, поканени от „ХобиСклуб“ 
– Добрич, за да отпразнуват 
заедно рождения ден на непра-
вителствената организация.  
Зареденото с много настро-
ение събитие ще бъде на 27 
юни, от 10.00 часа, в двора на 
детска ясла 4. Ще има много 
поздравления, председателят на 
„ХобиСклуб“ Иван Тодоров ще 
разкаже на всички за богатата 
дейност на организацията и за 
многото инициативи, в които се 
включват както 108-те членове, 
така и много доброволци, съпри-
частни към сърцатата дейност 
на хората със зрителни увреж-
дания. От своя страна гостите 
също ще кажат много мили думи 
– за това, че когато човек иска 

да работи в полза на общността, 
физическите проблеми остават 
на заден план, а силният дух 
може да доведе до удивителни 
резултати. Нещо, с което което 
ще се похвалят рождениците от 
„ХобиСклуб“, които с гордост 
отчитат, че през годините са  ра-
ботили по 23 проекта в полза на 
хората с увреждания. Вероятно 
ще споделят, че както умеят да 
работят, така от сърце умеят и 
да се веселят и често организи-
рат екскурзии и нетрадиционни 
сбирки на клуба по повод раз-
лични празници. 

А като на всеки рожден ден, 
ще има много искрени поздрав-
ления, подаръци, а домакините 
ще почерпят по традиция всич-
ки уважили празника с вкусна 
торта. 

 

тури и Средновековна история 
в Националната художествена 
академия и в Нов български 
университет. Специализирала е 
многократно във Франция и др. 
страни в Европа. Има множе-
ство монографии ,посветени на 
исторически и културни теми и 
проблеми. Владее три древни и 
четири съвременни езика. Един 
от авторите е на помагалото по 
история „Моята България“, кое-
то запознава българските деца 
и младежи у нас и в чужбина с 
малкоизвестните факти и тео-
рии за нашата история. 

Доц. д-р Вачкова е посветила 
живота си на мисията да добави 
онези части в пъзела на исто-
рията ни, които по различни 
причини са били крити и под-
ценявани, но които разкриват 
величието на българския дух. 
Нейните тези като учен често 
са провокативни, но винаги 
силно аргументирани и за да 
бъдат необорими, тя обикаля 
България и света, за да откри-
ва артефакти и документи в 
подкрепа на своите твърдения. 

ЧПГТП „Райко Цончев“ 

Вчера в Регионална библи-
отека „Дора Габе“ се прове-
де регионална конференция 
„Приобщаването – приемане 
и подкрепа на индивидуал-

ността на всяко дете“, която 
е посветен на 15 години ре-
сурсно подпомагане в Об-
ласт Добрич. Форумът бе 

организиран от Ресурсния 
център за подпомагане на 
интегрираното обучение и 
възпитание на деца и ученици 
със специални образователни 
потребности. В него участва 

зам.- кметът „Хуманитарни 
дейности“ д-р Емилия Баева, 
която благодари на целия 
екип на Центъра за всеотдай-
ните усилия в името на децата 

със специални образователни 
потребности. Тя подчерта зна-
чението на Ресурсния център 
за приобщаване и подкрепа 

на индивидуалността на всяко 
дете, което получава адекватни 
грижи, възпитание и обучение. 
Директорът на центъра получи 
поздравителен адрес от кмета 
на Добрич Йордан Йорданов. 

ТЪРЖЕСТВЕН РОЖДЕН ДЕН 
ЩЕ ЧЕСТВА ХОБИСКЛУБ

МАТИНЕ В ПАРКА С КЛАСИЧЕСКА 
И РОМАНТИЧНА МУЗИКА

ДОБРИЧ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В 
РОК-СЦЕНА ЗА МЛАДИ ТАЛАНТИ

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
"ПРИОБЩАВАНЕТО - ПРИЕМАНЕ И 
ПОДКРЕПА НА ИНДИВИДУАЛНОСТТА 
НА ВСЯКО ДЕТЕ"

УЧЕНИЦИТЕ НА ГИМНАЗИЯ 
"РАЙКО ЦОНЧЕВ" ПРЕДСТАВИХА 
НАУЧЕНОТО ПРЕЗ ГОДИНАТА



ndt@dobrich.net

Брой 45 (6578) 23 юни 2022 г. ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИКwww.ndt1.com  7

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 метан-уредби на  лизинг - 

0898421941 

егоистичните ни свойства.
Трудно ни е да си предста-

вим какви трябва да бъдат 
тези нови органи на възпри-
ятие и какви нови свойстава, 
различни от тези, които има-
ме, е необходимо да придо-
бием. Ние и сега знаем, че 
сме ограничени от сетивните 
си органи да виждаме цялата 
реалност, такава каквато 
мислим, че е.

 Знаем също, че и животни-
те възприемат света по раз-
личен от нас начин. Кучетата 
например имат необикновено 
развити обоняние и слух, а 
зрението не е толкова важно 
за тях. Змиите се ръководят 
само от топлинни усещания. 
За тях няма нищо друго, освен 
топлина и студ. И това усеща-
не е толкова развито в змията, 
че за нея е достатъчно да 
чувства целия свят, сякаш го 
вижда с очите си като нас.

Ако искаме да видим света 
през очите на кучето, трябва 
да развием слуха и обоняние-
то си като неговото. А за да 
възприемем света като зми-
ята, имаме нужда от острота, 
като нейното усещане за 
топлина и студ. С други думи, 
необходимо е да се доближим 
до тях по свойства.

Как обаче можем да погле-
днем света през „очите“ на 
Твореца/Висшата реалност? 
Ние не знаем, какви са тези  
свойства. Не я усещаме с 
нашите сетивни органи, не 
усещаме друга действител-
ност, освен видимата, както 
не усещаме, например, ра-
диовълните, които изпълват 
пространството. Творецът 
има такива свойства, че те 
просто минават през нас, без 
да бъдат възприети от петте 
ни сетивни органи. Тогава, 
какво е необходимо да на-
правим, ако имаме желание 
да усетим тази висша сила? 
Да не говорим, че кабалисти-
те, а  и част от съвременните 
учени казват, че тази  реал-
ност е мнима, илюзорна.

  Тогава възниква въпро-
сът, как  е възможно да 
съществуваме в свят на илю-
зиите, нима  материалната 
ни действителност не е това, 
което е, или пък е проява 
единствено на нашите въ-
трешни свойства? И всичко 
което преживяваме,  усеща-
ме, чувстваме, не е ли проява 
единствено на нашия мозък? 

В подобна ситуация и ми-
сли са попаднали квантовите 
физици, когато за пръв път 
откриват данни, че квантите 
се сливат в частици, само 
когато са наблюдавани. Си-
реч, от нас зависи как се 
„материализира” и проявява 
светът около нас.Физикът 
Ник Хърбърт, казва, че това 
понякога го кара да си пред-
ставя, че зад гърба му све-
тът е винаги „една напълно 
неопределена и непрестанно 
течаща квантова супа“. Но 
винаги, когато се обърне 
и се опита да види супата, 
неговият поглед мигновено я 
замразява и тя се превръща 
в обикновена реалност. „По 
същия начин хората никога 
не могат да изпитат истин-
ската същност на квантовата 
реалност — казва Хърбърт 
- защото всичко, до което 
се докоснем, се превръща в 
материя.“ Той смята, че това 
ни прави малко като леген-
дата за  цар Мидас, който 
никога не познал усещането 
при допир на коприна или от 
ласката на човешка длан, 
защото всичко, до което се 
докоснел, се превръщало в 

злато. 
Кабала ни разкрива, че 

реалността, която виждаме, 
усещаме и докосваме, е илю-
зорна и тя се променя спря-
мо нашите свойства, спрямо 
нашето отношение към нея.

Ние нямаме пряк достъп 
към дълбочината на вътреш-
ния ни  свят, а  виждаме само 
отражението му като външен 
образ. От друга страна Каба-
ла ни казва, че е необходимо 
да придобием умения, пра-
вилно да оценяме знаците 
на външния свят, за да по-
стигаме вътрешния. Подобно 
на това, както опознаваме 
някой човек, характера и 
душата му, внимателно на-
блюдавайки  движенията на 
тялото му и израза на лице-
то, точно така сме длъжни 
да се научим да разбираме 
реалността на нашия физиче-
ския свят, като следствие на 
по-висше ниво на реалност. 

От цялата висша реалност 
ние долавяме само малка, 
изкривена част от нея, коя-
то засега  усещаме само в 
егоистичните си желания.  
Това е в основата да не 
разбираме и да не осъзнава-
ме случващите се събития. 
Да не осъзнаваме, че тези 
събития са следствие на 
нашата егоистична същност 
и отношението ни един към 
друг. Ние сме свързани един 
с друг с „невидими  връзки”, 
а според теорията за холог-
рамната Вселена, във всяка 
една съставна  частица се  
съдържа цялото. Това озна-
чава, че нашите мисли, емо-
ции, свойства и отношение 
към неживата, растителна, 
животинска и човешка при-
рода са неразривно свързани 
и влияят на тази реалност. 
Дори войните, катаклизмите, 
страданията и радостта са 
част от нашето осъзнато или 

неосъзнато развитие. 
Към подобни съждения и 

открития се насочват все 
повече учени, а дори и обик-
новени хора. Въпросът е  да 
можем да  превърнем тези 
окрития  в движеща сила за 
нашето бъдещо развитие 
и усъвършенстване. Осъз-
навайки себе си, като част 
от това, че съзнанието има 
решаваща роля при създа-
ването на реалността около 
себе си – човекът би могъл да 
развие един активен и твор-
чески подход към живота. И 
не само това, защото - осъз-
навайки смисъла на същест-
вуването си, ние можем да 
избегнем всички неприятно-
сти, които предизвикваме на 
нас самите и околните.

Това е още един аргумент 
да не си мислим, че „стоим 
безучастни“, наблюдавай-
ки  събитията около нас, а 
да осъзнаем, че „странични 

позиции“ няма и никога не 
е имало. Всеки един от нас 
е  част от едно общо поле 
на взаимно влияние.  Където 
и да отидем, каквото и да 
направим, нашите мисли, 
чувства и взаимоотношения 
творят обкръжаващата ни 
действителност. 

Това не е  някаква фанта-
зия, а реалност - енергия в 
нейната най-фина и динамич-
на форма, а маската, зад коя-
то е скрита тази реалност, 
е материалната ни действи-
телност.  Ако все пак успеем 
да влезем в тази по-висша 
реалност, ще разберем за-
мисъла на съществуването 
ни и  защо нашите фантазии, 
мислени образи, желания и 
страхове оказват влияние на 
„реалните събития”. 

Георги ГРАДИНАРОВ 
- преподавател към Меж-

дународната академия по 
Кабала

само призрачни образи, про-
жекции от едно равнище на 
реалността, което е толкова 
отвъд нашето, че буквално е 
отвъд времето и простран-
ството”- Макъл Толбот 

Разбира се, че събитията, 
които се случват около нас, 
са толкова ярки, че в нас не 
остава съмнение в това, че  
те се случват по наша воля. 
Въпреки това, почти всички 

опити да ги прогнозираме 
или контролираме по някакъв 
начин се провалят. Защо?

Кабалистите казват, че 
нашият свят представлява 
маска, зад която е скрита 
висша реалност, висш зами-
съл. „Лицето” зад тази маска 
ту се скрива, ту ни гледа от 
упор. Това е „необичайна 
маска” – тя е ту прозрачна, 
ту непрозрачна.

 В Кабала реалността зад 
маската се нарича „Творец“ 
или „Висша сила”. Разбира 
се, че тук не става въпрос за  
някакъв „белобрад старец”, 
застанал на пиедестала на 
своето величие, който оп-
ределя цялата реалност, а 
за сила - причина за всичко 
случващо се. Нормално е  
веднага да възникне въпро-
сът, кой е той и каква е тази 
сила, която се разпорежда 
с целия ни живот и цялата 
реалност? Защо не я усеща-
ме явно? Защо  е скрита от 
човечеството?

Всъщност, тази висша 
сила е навсякъде около нас, 
а  и в нас самите. Тя може 
да бъде  разкрита за всички, 
само че, за да я почувстваме, 
трябва да променим приро-
дата си. Затова е казано: 
„Не всеки, който пожелае да 
разкрие Твореца, може да го 
направи“. 

Кабалистите казват, че 
преди всичко трябва да при-
добием допълнителни органи 
на възприятие, които да ни 
позволят да усетим тази 
сила. Но за това е   необходи-
ма сериозна работа на всеки 
един от нас и    промяна на 

„Нашият свят, законите, 
природата, науката – всичко 
това е въображаемо, тъй 
като се проявява само в мни-
мите съсъди на егоистичното 
желание на ниско стъпа-
ло. Всичко, което можем да 
постигнем тук, с помощта 
на науката, дори ако тя се 
развива още няколко хиляди 
години, си остава вътре в 
егоизма.

 А над него ние разкриваме 
законите на висшата реал-
ност – на алтруистичното же-
лание – с други думи, закони-
те на науката Кабала, които 
се отнасят до света на поп-
равянето” - Проф.М.Лайтман

Това не е някакво опреде-
ление или фантазия, която да 
впечатли хората, а истина, до 
която през хилядолетията са 
достигнали кабалистите.

През цялото ни еволю-
ционно развитие човешкият 
стремеж е бил да разкрие 
реалността – такава, каквато 
я виждаме и усещаме. И до 
днес  човек продължава  да 
напредва в науката и то с та-
кива темпове, че вчерашните 
фантазии са се превърнали 
днес в реалност.Въпреки 
достиженията обаче,   има 
неща, за  които науката е 
безсилна и  дори днешните 
открития не могат да достиг-
нат до корена, причината  и 
смисъла на случващото се. 
Все още зад    неразбира-
емото и неосезаемото има 
само теории и предположе-
ния, и нищо друго. Все още 
сме далеч от разкриването 
на онази изначална точка, 
към която подсъзнателно се 
стремим и  търсим отговор 
и която ни дава усещането, 
че „зад хоризонта” има още 
нещо, различно и трудно 
достижимо. 

“Иначе казано, има данни, 
които навеждат на мисълта, 
че нашият свят и всички 
неща в него — от снежинките 
до кленовите дървета, от па-
дащите звезди до въртящите 
се електрони — са също 

Продавам компютърно бюро, 
допълнителен рафт и офис 

стол, цена 150 лева. 
За контакти: 887 599386

НАУКАТА КАБАЛА: ЗАД МАСКАТА НА РЕАЛНОСТТА
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ОВЕН - Приключвайки навреме работен про-
ект или поети ангажименти ще повишат довери-
ето във вас и от това ще последват интересни 
предложения. В личните си взаимоотношения си 
наложете търпение.

ТЕЛЕЦ - Ще подчините голяма част от времето 
и мислите си на работата, но вие най-добре зна-
ете, че си заслужава усилието. Потиснете егото 
си и не късайте мостовете с онези, които са ви 
разочаровали.

БЛИЗНАЦИ - Ще се отнесете с внимание към 
въпроси, които до сега са оставали нерешени, 
някои от които имат отношение и към финансите 
ви. Други ще се занимават с наследствени дела.

РАК - Ще продължите да показвате положи-
телното си отношение към новостите в живота. 
Благодарение на психическата си устойчивост, 
каквато липсва у много други, ще постигате 
целите си.

ЛЪВ - Наред с текущите си задачи ще осъ-
ществите срещи и ще работите за постигане на 
споразумения от взаимен интерес с партньорите 
си по бизнес. Мотивирани сте и ще работите 
повече.

ДЕВА - Днес повече ще се концентрирате и 
работите. Това го изискват промените, които 
няма как да пренебрегнете. Ще се вглеждате в 
развитието на събитията и ще търсите своето 
място в тях.

ВЕЗНИ - Прагматично ще се вслушвате в мне-
нието на партньорите си, запазвайки позиции и 
извличайки изгода за себе си. Ще влезнете в 
сътрудничество с човек, с когото ще развивате 
общ бизнес.

СКОРПИОН - Нуждаете се от спокойствие и 
подходяща среда за развитие на идеите ви. В 
тази връзка ще се погрижите за работата си 
и в същото време ще намерите отговорите на 
въпросите, които търсите.

СТРЕЛЕЦ - С подходящи аргументи и с привет-
ливо поведение ще впечатлявате аудиторията, 
без да се натоварвате емоционално. Добрите 
познания ще ви позволят да предвидите ходо-
вете си.

КОЗИРОГ - Благодарение на добрите си де-
лови и бизнес-взаимоотношения ще се радвате 
на добър прием и ще печелите преднина с кон-
куренцията. Други ще пристъпят към финализи-
ране на сделка.

ВОДОЛЕЙ - Обмисляйте добре какво говорите 
и правите, за да не изпаднете в зависимост от 
нечии користни интереси. Подсигурете се, като 
вземете мерки и не отхвърляте ничии съвети.

РИБИ - Оптимисти сте по отношение на своя 
идея и ще работите по нея, реализирайки я в 
кратки срокове. По отношение на жилищен или 
финансов въпрос ще има развитие, но покажете 
инициатива. 

ХОРОСКОП НА НДТ

- ННякои хора са като облаците. Като се разкарат и денят е прекрасен. - Петя от Смол-
ница от тесен център, но не тази, за която си мислите

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
казваме днес на д-р Йовчо 
Йовев - началник на Детско 
отделение в добричката бол-
ницата, с пожелание самият 
той да е здрав, да продължи 
да дарява здраве на малки-
те пациенти и усмивки по 
лицата на техните родители, 
да бъде уважаван и успешен!

РОЖДЕНИК днес е кме-
тът на село Дончево Паун 
Станчев. Нека е здрав и 
нека работи с досегашния си 
ентусиазъм за хората от по-
вереното му населено място!

С УТРЕШНА ДАТА чес-
титим рождения ден на 
кметския наместник на село 
Драганово Калинка Василе-
ва, с пожелание да е здрава, 
да има много проводи за 
радост и да твори добро за 
хората от Драганово!

ИМЕН ДЕН празнуват 
на 24 юни – Еньовден: Де-
нислав, Деян, Диян, Енчо, 
Еньо, Янаки, Яне, Яни, 
Янизар, Янимир, Янин, 
Янис, Янислав, Янко, Янчо, 
Биляна, Ивет, Ивета, Де-
ница, Деяна, Диана, Дияна, 
Яна, Янета, Янизара, Яни-
мира, Янина, Яниса, Янис-
лава, Янита, Яница, Янка. 
Здраве, щастие, слънчеви 
дни и успешни начинания 
желаем на всички тях ние 
от НДТ!

А СПЕЦИАЛНИ поздрави 
отправяме към художника 
Енчо Андреев. И желаем 
здраве – на него и цялото му 
прекрасно семейство, много 
творчески успехи и по много 
добро от всичко, за което си 
помечтае!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
в аванс казваме на зам.-
кмета с ресор „Икономиче-
ско развитие и европейски 
фондове“ в Добрич Росица 
Йорданова, която празнува 
на 25 май. Здраве, много 
професионални успехи и 
безкрайно лично щастие же-
лаем на дамата ние от НДТ! 
Нека под нейно ръководство 
Добрич дръпне много напред 
и нагоре в икономическото 
си развитие, а европейските 
фондове да се изсипят над 
града като Рога на изоби-
лието!

ПОЗДРАВИ към столица-
та по повод рождения й ден, 
с дата 25 юни, отправяме 
към една дама, за която 
няма тайни в туристиче-
ския бизнес – нашата съ-
гражданка Диана Тилкова. 
А пожеланията от сърце са 
да е здрава, да успява във 
всичко добро, с което се за-
еме и да има безброй поводи 
за радост!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ДОСКОРО ФАВОРИТИ НА ПУБЛИКАТА, ДНЕС ТЕЗИ 
ЗНАМЕНИТОСТИ ПРЕДИЗВИКВАТ ГНЯВ И РАЗДРАЗНЕНИЕ

От високо се пада най-лесно. 
Тази поговорка изглежда се 
оказва вярна, когато става дума 
за любимите ни холивудски звез-
ди. Доскоро фаворити на пуб-
ликата, днес тези знаменитости 
предизвикват гняв, раздразнение 
и дори отвращение в бившите си 
фенове, пише каналът на Ралица 
Петровa във vbox7.

Амбър Хърд
През 2015 г. сватбата на актьо-

ра Джони Деп с 22 години по-
младата му колежка Амбър Хърд 
се превърна в повод за много 
критични коментари. Схемата 
„милионер се жени за младо 
момиче“ е стара като света, но 
никой не очакваше шокиращия 
развой на събитията, които пос-
ледваха. Година по-късно Амбър 
публично обвини Джони във 
физически тормоз – твърдения, 
които бяха оспорени от мно-
зина, включително и бившата 
съпруга на актьора, Ванеса 
Паради. През 2020 г. онлайн бе 
пуснат запис, на който се чува 
как Амбър вербално малтретира 
Джони и дори признава, че го е 
удряла. Това отбеляза повратен 
момент в общественото мнение 
по темата, карайки мнозина да 

заклеймят актрисата като лъжец 
и насилник. Между бившите 
половинки се води ожесточе-
но съдебно дело за клевета, а 
хиляди интернет потребители 
скандират в подкрепа на Джони 
и дори подиграват лъжливото 
(според тях) жертвено поведение 
на Амбър.

 Арми Хамър
Актьорът, станал известен 

като Оливър в хитовата про-
дукция Call Me By Your Name, 
миналата година бе публич-
но обвинен в… канибализъм. 
Twitter публикация, показваща 
съобщение от Арми Хамър със 
заканата „Искам да пия кръв-
та ти“, предизвика глобален 
скандал, отразен от медии като 
The Guardian и Rolling Stone. 
Подозренията на мнозина бяха 
засилени от факта, че това не 
е първото подобно твърдение 
относно актьора. През 2017 г. 
анонимна жена обвини звезда-
та в сексуален тормоз. Засега 
слуховете остават непотвърде-
ни, но увеличаващият се брой 
на твърдящите, че са жертви 
на Арми, кара мнозина да го 
заклеймят. Всъщност обществе-
ната неприязън спрямо звездата 

изглежда е толкова силна, че 
редица зрители призоваха към 
бойкот на най-новия му филм, 
Death On the Nile. Продуцентите 
пък от своя страна се оправдаха, 
че продукцията, чиято първона-
чална премиера бе отложена за-
ради COVID-19, е била заснета 
дълго време преди да се разрази 
скандалът.

 Дж. К. Роулинг
За милионите фенове на 

„Хари Потър“ по цял свят ав-
торката на поредицата – Дж. 
К. Роулинг, дълги години бе 
едновременно ментор и модел 

за подражание. Така поне сто-
яха нещата до 2020 г., когато 
писателката предизвика безпре-
цедентно голям скандал. В серия 
от Twitter постове Роулинг изра-
зи мнението, че транссексуал-
ните жени не са равнопоставени 
на биологичните такива. Това бе 
тежък удар за последователите 
на авторката, които са предимно 
млади хора с либерални убежде-
ния. Най-силно реагираха транс-

сексуалните фенове на книгите, 
за които подобно изказване из-
глежда бе равносилно на лично 
предателство.

 Джеси Нелсън
Джеси Нелсън доскоро беше 

част от girl бандата Little Mixсе. 
Тя опита да стартира солова 
кариера, но дебютният ѝ сингъл 
Boyz предизвика публично не-
одобрение, след като певицата 
бе обвинена в blackfishing. Тер-
минът, набрал популярност през 
изминалите години, се отнася за 
хора, които използват прекомерно 
количество изкуствен тен или пък 
манипулират чертите си (напр. с 
пластична хирургия), за да ими-
тират тъмнокож произход. Макар 
противоречив, дебатът по темата 
явно успя да създаде лош имидж 
на звездата и сингълът ѝ бе опре-
делен като „една от най-лошите 
песни на 2021“ от Rolling Stone. 

Уил Смит
Тазгодишната церемония по 

раздаване на Оскарите безспор-
но ще бъде запомнена с едно 
нещо - свирепия шамар, който 
Уил Смит зашлеви на колегата 
си и дотогавашен приятел Крис 
Рок. Причината  бе шеговит 
коментар на Крис по повод съ-
пругата на Уил, Джейда. Макар 
мнозина да оправдаха дейст-
вията на звездата от „Мъже в 
черно“ като закрилническо отно-

шение спрямо половинката му, 
по-голямата част от публиката 
изглежда осъди неговата постъп-
ка. Неочакваната проява на на-
силие бе заклеймена от мнозина 
като „токсично мъжкарство“ (от 
англ. – toxic masculinity), а ак-
тьорът изпадна в немилост. Дали 
ще успее да си върне подкрепата 
на феновете, само времето ще 
покаже.


