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Всеки ден с по-
добрия вестник!

Ще е предимно слънчево. 
Ще духа слаб вятър от изток-
североизток. Температурите 
още ще се повишат и макси-
малните ще са между 31° и 
36, в София - около 31.

По Черноморието ще е 
предимно слънчево. Ще духа 
слаб вятър от изток-северо-
изток. Максималните тем-
ператури ще са 27°-30°. 
Температурата на морската 
вода е 23°-25. Вълнението 
на морето ще е 1-2 бала.

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

80 ГОДИНИ С 
БЪЛГАРСКО ИМЕ - ОТ 
СЕЛО КНЯЗ СИМЕОН 
ДО С. ДОНЧЕВО ДНЕС  

На стр. 4

ВРЕМЕТО

На стр. 4

На стр. 2

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРОВЕДЕ РАБОТНА 
СРЕЩА С Г-Н Т. МОРИЯМА ОТ ВЪРХОВНИЯ 
КОМИСАРИАТ ЗА БЕЖАНЦИ НА ООН

Камен бряг е традиционно място за посрещане на 
първите лъчи, които докосват земята на 1 юли. Тради-
цията първото юлско слънце да се посреща с концерт 
в местността „Огънчето“ край Камен бряг, ще бъде 
спазена и тази година.

На сцената край брега ще се качат  български рок 
банди „Red House”, „Do Sho Band“, „Drive your life“, 
„Антифриз“ и „Sheky and Тhe band“. Легендарният во-
калист на „Rainbow“, „Alcatrazz” и „Michael Schenker 

Group” - Doogie White заедно с българската рок група 
„John Steel“ ще изнесе едночасов концерт, който ще 
включва част от най-големите световни рок хитове. В 
първите минути на изгрева той ще изпълни емблематич-
ната песен на  „Uriah Heep“ от 1971 г.  „July Morning“.

Невероятно рок-преживяване и силни емоции очакват 
феновете на твърдия звук в нощта срещу първи юли. 
Началото е час преди полунощ, а купонът ще продължи 
до 6.00 часа сутринта.

Община Каварна Ви кани да съпреживеем заедно и 

едно незабравимо начало на лятото в нощта на 30 юни 
срещу 1 юли на Камен бряг.

Рок-музика ще се вихри цяла нощ и на Малкото 
море в Шабла. Местността «Малкото море» е някъде 
на дивия бряг между Фара Шабла и село Тюленово. На 
този живописен фон ще бъдат бъдат издигнати сцена 
и временен палатков лагер. Очаква ви много музика, 
която удря в гърдите, с изпълненията на: ФАРА БЕНД, 
FORGOT THE TEN, ROCKFIRE, THE ROCK, READ HOUSE, 
DEATHMAG. Организаторите обещават и други изнена-
ди.                                                                          НДТ

ДЖУЛАЙ МОРНИНГ 
НА КАМЕН БРЯГ И 
ШАБЛА
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На 28 юни, около 23:55 ча-
са, е получено съобщение за
взлом на стъкло на отделение
в МБАЛ - Добрич. На място е
установен и задържан 30-годи-
шен мъж. По случая е образу-
вано досъдебно производст-
во.

От ОД на МВР не уточняват
задържаният пациент ли е, или
е близък на пациент, настанен
в болницата. Не се съобщава
за кое отделение става въп-
рос, нито пък причината за аг-
ресията на 30-годишния. НДТ

30-ГОДИШЕН
СЧУПИ
ПРОЗОРЕЦ В
БОЛНИЦАТА

На 28 юни областният упра-
вител Галин Господинов про-
веде опознавателна работна
среща с г-н Такеши Морияма
- старши координатор за из-
вънредни ситуации във Вър-
ховния комисариат за бежан-
ци на ООН. Двамата коменти-
раха актуалната ситуация към
момента с бежанци от Украй-
на на територията на област
Добрич и страната.

Г-н Морияма изрази задо-
волство от организацията по
приемане и настаняване на
бежанци от Украйна в област
Добрич. От своя страна облас-
тният управител запозна пред-
ставителя на ООН с възмож-
ностите, които в момента се
предлагат на украинските
граждани в изпълнение на
държавната политика. И г-н
Морияма, и областният упра-
вител бяха единодушни в мне-
нието си, че в настоящия мо-
мент потокът е секнал, но не
се знае дали няма да има но-

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРОВЕДЕ
РАБОТНА СРЕЩА С Г-Н Т. МОРИЯМА
ОТ ВЪРХОВНИЯ КОМИСАРИАТ ЗА
БЕЖАНЦИ НА ООН

39-годишна жена е задържана заради шофиране след
употреба на наркотици. На 27 юни, около 15:00 часа, в
района на с. Смолница е спрян за проверка лек авто-
мобил "Рено", управляван от 39-годишна жена. При из-
вършената проверка за употреба на наркотични и упой-
ващи вещества, тестът отчита положителен резултат за
употребата на кокаин.

На 27 юни, около 19:50 часа, в град Генерал Тошево е
спрян за проверка лек автомобил "Форд", управляван
от 22-годишен мъж. Установено е, че водачът шофира
след употреба на амфетамин и метаамфетамин. Задър-
жан е за срок от 24 часа.

На 27 юни, около 21:40 часа, в град Каварна е спрян
за проверка лек автомобил "Ауди", управляван от 34-
годишен мъж. При извършената проверка за употреба
на алкохол с техническо средство, цифровата индика-
ция отчита наличието на 2,26 промила. Задържан е за
срок от 24 часа.

На 27 юни, около 07:30 часа, в град Добрич е спрян за
проверка лек автомобил "Мерцедес", управляван от от
42-годишен мъж. При извършената проверка за употре-
ба на алкохол с техническо средство, цифровата инди-
кация отчита наличието на 2,18 промила. Водачът е за-
държан за срок от 24 часа.

На 28 юни, около 15:15 часа, в с. Плачи дол е спрян за
проверка лек автомобил "БМВ", управляван от 27-годи-
шен мъж. Направеният тест показал, че водачът е упот-
ребил канабис. Задържан е за срок от 24 часа.

На 28 юни, около 18:30 часа, в град Добрич е спрян за
проверка на лек автомобил "Рено", управляван от 35-
годишен мъж. При извършената проверка за употреба
на наркотични и упойващи вещества, тестът отчита упот-
ребата на канабис. Задържан е за срок от 24 часа. НДТ

112 НОВИНИ

На 27 юни, около 15:00 ча-
са, след проведени ОИМ и
ПСД е задържан 37-годишен
мъж от град Добрич. В хода
на работа е установено, че съ-
щият е извършител на взлом-
на кражба на телевизор от
частен имот на територията
на град Балчик, извършена
за времето от 24 юни до 25
юни т.г. Телевизорът е отк-
рит и предаден на собстве-
ниците. Работата по случая
продължава.                 НДТ

ЗАДЪРЖАХА
КРАДЕЦ

Експертите от Областен ин-
формационен център-Добрич
проведоха информационни
срещи в с. Кранево, община
Балчик и с. Дъбовик, община
Генерал Тошево, на които
представиха актуалните и
предстоящи възможности за
финансиране на проекти по
Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г.
По време срещите, състояли
се на 24 и 28 юни 2022 г., еки-
път на центъра акцентира вър-
ху допустимите дейности и
разходи, както и начина на
кандидатстване чрез система-
та ИСУН 2020.

До 17 август 2022 г. земе-
делски стопани, признати гру-
пи или организации на произ-
водители, еднолични търговци
и юридически лица могат да
кандидатстват по подмярка
4.2. "Инвестиции в преработ-
ка/маркетинг на селскосто-
пански продукти". Безвъзмез-
дното финансиране за един
проект е от 29 337 лв. до 586
740 лв., а интензитета на по-
мощта е от 40% до 50%. Сред-
ствата могат да бъдат вложе-
ни в изграждане, придобива-
не и модернизиране на сгра-
ди и други недвижими активи,
свързани с производството и/
или маркетинга на селскосто-
пански продукти; закупуване
на нови машини, съоръжения,
оборудване, земя, специали-
зирани транспортни средства;
изграждане/модернизиране
на лаборатории, собственост
на кандидата; закупуване на
софтуер свързан с преработ-
вателната дейност и др.

През септември т.г. е пла-
ниран прием по подмярка 6.4
"Инвестиции в подкрепа на не-
земеделски дейности" за раз-
витие на конкурентоспособ-
ността на селските райони и
създаване на заетост. Допус-
тими кандидати ще са земе-
делски стопани или микроп-
редприятия, регистрирани ка-
то еднолични търговци или
юридически лица по Търговс-
кия закон, Закона за коопе-
рациите или Закона за веро-
изповеданията, както и физи-
чески лица, регистрирани по
Закона за занаятите. Финан-
совата подкрепа ще е от 10
000 до 200 000 евро за произ-
водство или продажба на про-
дукти, които не са включени в
Приложение 1 от Договора за
функциониране на Европейс-
кия съюз, развитие на услуги
във всички сектори, производ-
ство на възобновяеми енер-

ОИЦ - ДОБРИЧ ПРЕДСТАВИ
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

гийни източници за собствено
потребление, развитие на за-
наяти и други неземеделски
дейности.

За създаване и развитие на
стопанства на млади земедел-
ски стопани ще бъде осигурена
финансова подкрепа от 25 000
евро по подмярка 6.1 "Създава-
не на стопанства на млади фер-
мери", планирана да стартира
през октомври 2022 г.

В кратко резюме, експерти-
те представиха и последния
вариант на Стратегическия
план за развитие на земеде-
лието и селските райони 2023-
2027 г., който ще подкрепи ус-
тойчивото развитие на земе-
делието, ще допринесе за по-
добряването на селскостопан-
ските доходи, ще подпомогне
подобряването на конкурен-
тоспособността и устойчивост-
та на климата и пазарните рис-
кове на фермите, както и ефек-
тивността на управлението.
Съгласно последния проект на
Стратегическия план, бюдже-
тът за периода 2023-2027 г. ще
възлиза на над 8 млрд. евро,
като над 5,6 млрд. евро ще са
осигурени от Европейския зе-
меделски фонд за развитие на
селските райони и Европейс-
ки фонд за гарантиране на зе-
меделието. Разписани са об-
що 99 интервенции по директ-
ни плащания, секторни интер-
венции и за развитие на селс-
ките райони.

В т.нар. "Втори стълб" на Об-
щата селскостопанска полити-

ва бежанска вълна. В тази
връзка представителят на Вър-
ховния комисариат за бежан-
ците на ООН прояви интерес
за възможности на територия-
та на областта организацията
да изгради център за временен
краткосрочен прием на по-го-

Това, което ще напиша, ще
го помня и споделям, е съв-
сем нищожно в сравнение с
цената на благодарността и
честната постъпка от страна
на служителката на касата във
Втора градска поликлиника в
Добрич Красимира Николова
Костадинова.

На 24 юни си забравих пор-
тмонето, след плащане на ги-
шето на касата, в което имах
пари за лекарства и важни за
мен документи. Да, парите не
бяха хиляди, но за един пен-
сионер на 79 години, не бяха
малко. Отидох до аптеката и
разбрах, че портмонето ми го
няма. Връщайки се в поликли-
никата, бях сигурна, че няма
да го намеря, най-вече за то-
ва, че на касата непрекъсна-
то има граждани и може да
бъде взето много лесно. Още
в коридора видях, че портмо-
нето ми е на прозореца на ка-
сата, отвътре. Никой не може
да си представи какво почув-
ствах, освен, ако не е изпа-
дал в моето състояние.

ЗА СТОРЕНОТО ДОБРО -
ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ!

Служителката Красимира Н.
Костадинова ме позна и ми
даде портмонето. Признавам,
че в момента едва ли съм на-
мерила най-подходящите думи
за благодарност, според мен
такива думи няма, само от
сърцето биха могли да се раз-
берат благодарността и ра-
достта ми

Наслушали сме се за краж-
би - малки и големи, нападе-
ния, неетични постъпки  А на
мен ми се случи да срещна
доброта, разбиране и съпри-
частност от Красимира Кос-
тадинова!

Името Красимира - Краси
съвсем подхожда на тази мла-
да жена, защото постъпката
й е красива и я краси.

Изказвам отново своята
благодарност, с пожелание
животът да й поднася само ху-
бави преживявания, здраве и
късмет! Колективът на ДКЦ II
в Добрич може да се гордее
със своята колежка.

Дай боже, повече такива!
             Донка ВАСИЛЕВА

Двамата обсъдиха актуалната ситуация с бежанци от
Украйна на територията на област Добрич и страната

ка са планирани 43 инвести-
ционни мерки за над 3,5 млрд.
евро. Над 35% от средствата
ще са насочени към опазване
на околната среда - агроеко-
логия и климат; биологично зе-
меделие; хуманно отношение
към животните; залесяване и
възстановяване; Натура 2000;
горски интервенции; инвести-
ции в земеделските стопанст-
ва и преработка на продукти,
насочени към опазване на
компонентите на околната сре-
да и др. Заложени са средст-
ва и за инвестиции в земедел-
ските стопанства, в преработ-
ка на селскостопански продук-
ти, в неселскостопански дей-
ности, подпомагане на много
малки земеделски стопанства,
установяване на млади земе-
делски стопани, подкрепа на
схеми за качество, инфраст-
руктура за напояване, възста-
новяване на земеделския по-
тенциал вследствие катастро-
фични събития, първична пре-
работка на дървесина и др. За
общините попадащи в селски-
те райони са планирани над
587 млн. евро за инвестиции в
основни услуги и дребна по
мащаби инфраструктура, как-
то и в запазването на духов-
ния и културния живот на на-
селението в селските райони.

На присъстващите бяха пре-
доставени информационни и
рекламни материали, осигуре-
ни от центъра.

Областен информационен
център - Добрич

лям брой хора, при възникване
на бежанска вълна.

Областният управител и г-н
Морияма ще продължат да си
партнират и сътрудничат за
осигуряване на необходими
дейности по посрещане на бе-
жанска вълна.

Стопираме всякакви прего-
вори с "Продължаваме промя-
ната" за съставяне на прави-
телство. Това обяви лидерът
на БСП Корнелия Нинова
след съвместно заседание на
Изпълнителното бюро и пар-
ламентарната група на БСП.
Причината е изгонването на
70 руски дипломати.

"Решението да бъдат изго-
нени 70 дипломати от Русия
е безпрецедентно в българс-
ката дипломатическа исто-
рия. Това е на прага на скъс-
ване на дипломатическите
отношения. За нас то е аб-
солютно неприемливо и по

РЕШЕНО: БСП СТОПИРА ПРЕГОВОРИТЕ
С ПП ЗА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО, НЕ
ЖЕЛАЕ КИРИЛ ПЕТКОВ ЗА ПРЕМИЕР

начина, по който е взето, и по
съдържанието в него", заяви
Нинова. Тя е категорична, че
решението е взето еднолично
от премиера Кирил Петков.
"Всеки, който твърди, че има
решение на МС, като вицеп-
резидента Илияна Йотова, да
го докаже", каза Нинова.

"Ще се върнем на масата
за разговори, ако ПП пред-
ложат друг кандидат за ми-
нистър-председател и Кирил
Петков поеме отговорността
за това си поведение досе-
га", обяви тя.
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Община град Добрич ще кан-
дидатства за финансиране
пред Министерството на мла-
дежта и спорта за финансово
подпомагане на проектно
предложение "Основен ремонт
и изграждане на достъпна ар-
хитектурна среда за хора с ув-
реждане при Спортен комп-
лекс "Добротица" в град Доб-
рич", решиха общинските съ-
ветници.

Обектът е с изключително
важно значение за развитие-
то на масовия спорт и физи-
ческата култура, се казва в
докладната записка, внесена
за рзглеждане от зам.-кмета
Росица Йорданова. В залата
се провеждат множество спор-
тни мероприятия: ежегодния
Републикански шампионат по
лека атлетика, ученически пър-
венства, Републиканско състе-
зание за слепи, Републиканс-
ко състезание за глухи, еже-
месечни първенства между
училища, Международен тур-
нир "Академика", подготвител-
ни лагери, тренировъчна дей-
ност на състезатели от регио-
на, подготовка на кандидати за
работа в полицията, за военна
служба и службата за пожар-
на безопасност. Тя се ползва
безвъзмездно от спортните

ПРАВЯТ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА
СПОРТНИЯ КОМПЛЕКС "ДОБРОТИЦА"

клубове и училищата от общи-
ната и региона и предоставя
възможности за практикуване
на различни видове спорт.

Спортен комплекс "Добро-
тица'' се състои от две зали -
едната за баскетбол и волей-
бол, другата - лекоатлетичес-
ка с 200-метрова кръгова пис-
та, писта за дълъг и троен
скок, овчарски скок, висок
скок и зона за хвърляне на
гюле както и приемни и обс-
лужващи помещения.

Сградата е проектирана в
края на 70-те и завършена в
началото на 80-те години на
XX век. В периода на експло-
атация са и правени няколко
частични ремонта, при пос-
ледния от които са подмене-
ни хидроизолацията и топло-
изолацията на покрива на ле-
коатлетическата зала. Монти-
рани са нови ограждащи фа-
садни елементи - термо пане-
ли с полиуретанов пълнеж и
PVC дограма. Ремонтирани са
санитарните възли на двете
нива на сградата.

Проектното предложение
ще даде възможност да се
създаде необходимата жизне-
на среда и да се подобри: ло-
шото състояние на облицовки-
те по стените; изключително

След подписване на Ньойс-
кия мирен договор Южна Доб-
руджа (и град Добрич) е в гра-
ниците на Румъния. Това поло-
жение продължава до 1940 г.,
когато е подписан Крайовския
договор и Южна Добруджа е
върната на България. Крайов-
ският договор е подписан в гр.
Крайова, на 7 септември 1940
година, между България и Ру-
мъния. Условията на договора
налагат Румъния да върне на
България Южна Добруджа,
както и да се осъществи об-
мен на населението от Север-
на и Южна Добруджа. На 19
август 1940 г. протичат мъчи-
телни и трудни преговори меж-
ду двете държави. Румънската
страна се стреми да направи
възможно най-малки отстъпки,
но в крайна сметка на нея и?

25 СЕПТЕМВРИ - ПРАЗНИЧЕН
И НЕПРИСЪСТВЕН

се налага да върне южната
част на Добруджа на Царство
България. Така над 88 000 ру-
мънци, заселени от румънски-
те власти след края на Втора-
та Балканска война през 1913
г. са принудени да напуснат и
да се преместят на север, до-
като 65 000 българи от север-
ната част емигрират в роди-
ната.

На 25 септември 1940 г.
българската армия влиза в Доб-
рич. На тази дата се чества Де-
нят на град Добрич. Като праз-
ник на града 25 септември се
чества от 1990 година, когато
официално бе отбелязана 50-го-
дишнината от възвръщането на
Южна Добруджа и с Указ на пре-
зидента на Република България
бе възстановено старото име на
града - Добрич.          НДТ

лошата настилка на трибуни-
те в залата за волейбол; ло-
шото състояние на съблекал-
ните за състезатели и треньо-
ри в спортната зала; течове
от покрива на административ-
ната част; изгнили метални
фасадни облицовки; морално
остарялата ел. инсталация,
чрез привеждане на електри-
ческите инсталации и монти-
раните осветителни тела в съ-
ответствие с изискванията,
както и подмяна на ел. Таб-
лата; затруднения достъп на
хората в неравностойно поло-
жение чрез допълнителни тех-
нически транспортни и сани-
тарни съоръжения; недоста-
тъчни мерки за пожарна бе-
зопасност чрез осигуряване
на пожаробезопасна експло-
атация на строежа; лошото
състояние на тротоарните
настилки около залата за ле-
ка атлетика.

Предвидената обща стой-
ност на дейностите по проек-
та е в размер на 1 767 327, 55
лв. с ДДС.  С реализирането
на проектното предложение ще
се създадат трайни благопри-
ятни условия за провеждане на
спортни прояви и мероприятия
в града и нормално функцио-
ниране на обекта.            НДТ

Д-р Мариян Ананиев ще ръ-
ководи трети мандат "Диагнос-
тично-консултативен център-I-
Добрич" ЕООД град Добрич,
след като Общинският съвет
одобри предложението на об-
щинската комисия за провеж-
дане на конкурса за избор на
управител на "Диагностично-
консултативен център-I-Доб-
рич" ЕООД град Добрич.

Обявата с условията и необ-
ходимите документите за учас-
тие в конкурса бе публикува-
на в медиите и интернет стра-
ницата на общината, в съответ-
ствие с изискванията на На-
редба за условията и реда за
упражняване на правата на
собственост на Община град
Добрич в търговски дружест-
ва с общинско участие в капи-
тала и за участието на Общи-
ната в граждански дружества
и в сдружения с нестопанска
цел и сключването на догово-

Д-Р МАРИЯН АНАНИЕВ СПЕЧЕЛИ
КОНКУРСА ЗА УПРАВИТЕЛ НА ДКЦ 1

ри за съвместна дейност.
В обявения срок бяха пода-

Община Добрич ще канди-
датства пред Министерството
на образованието и науката
по Годишната програма за
поддържане, ремонт, реконс-
трукция, цялостно обновява-
не или създаване на нови
спортни обекти и/или спорт-
ни съоръжения в държавните
и общинските училища, с про-
ект "Проектиране и изгражда-
не на нов физкултурен салон
на територията на Основно
училище "Хан Аспарух", гр.
Добрич". Община град Добрич
ще осигури средства за съфи-
нансиране изпълнението на
предвидените дейности над
сумата от 1100000,00 лева с
вкл. ДДС. Това решение при-
еха съветниците на последна-
та си редовна сесия.

Основно училище "Хан Ас-
парух" е единственото учили-
ще в Добрич без изграден
физкултурен салон. Предвид
липсата на условия за нор-
мално провеждане на учебни
часове по физическо възпи-
тание и спорт, общинската ад-
министрация подготвя проек-
тно предложение, с което да
се кандидатства за финанси-
ране на мерки за проектира-
не, строителство и въвежда-
не в експлоатация/издаване
на разрешение за ползване
на малък физкултурен салон.

Основните дейности, за ко-

ОБЩИНА ДОБРИЧ ЩЕ КАНДИДАТСТВА
С ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В ОУ "ХАН
АСПАРУХ"

ито ще се иска финансиране
са изработване на инвестици-
онен технически проект и
оценка на съответствието със
съществените изисквания към
строежите, извършване на
строителни и монтажни дей-
ности и авторски и строите-
лен надзор по време на стро-
ителството.

Допустимото максимално
финансиране по програмата
за проектиране, строителство
и въвеждане в експлоатация/
издаване на разрешение за
ползване на малък физкулту-
рен салон е до 1100000,00 ле-
ва с вкл. ДДС. Програмата до-
пуска възможността да се

представят проектни предло-
жения с по-висока стойност
от посочената по-горе, като
средствата, надвишаващи
максимално допустимите, се
осигуряват като съфинансира-
не от страна на кандидата.
Съгласно изготвената коли-
чествено-стойностна сметка
прогнозната стойност на ин-
вестиционните разходи е в
размер на 1 327 984,07 лева с
вкл. ДДС. Прогнозната стой-
ност на съпътстващите дей-
ности за изготвяне на инвес-
тиционен технически проект,
авторски и строителен надзор
възлиза на 76 300,00 лева с
вкл. ДДС. НДТ

Общинският съвет в Добрич обяви 25
септември /неделя/ за празничен и непри-
съствен. Понеделник ще е работен ден.

дени документи от един кан-
дидат - д-р Мариян Иванов
Ананиев.

С Протоколно решение №1
от 12.05.2022 г. комисията до-
пусна до втори етап за учас-
тие в конкурса за Управител
на "Диагностично-консултати-
вен център-I-Добрич" ЕООД
град Добрич - д-р Мариян
Иванов Ананиев.

С Протоколно решение №2
от 17.06.2022 г. комисията оце-
ни представената от единст-
вения кандидат д-р Мариян
Иванов Ананиев -Бизнес пла-
на за управление на дружес-
твото, съгласно Карта за
оценка на бизнес плановете
на кандидатите - Образец №3
към Приложение №1 от На-
редбата и допусна кандидата
до трети етап от конкурса /
събеседване/.

На 21.06.2022 г. комисията
проведе събеседване с д-р
Мариян Иванов Ананиев и го
оцени с Карта за оценка от
събеседването. Въз основа на
проведения конкурс, комиси-
ята предложи на Общинския
съвет да възложи управлени-
ето на ДКЦ 1 на д-р Мариян
Ананиев. НДТ

Общинският съвет на град
Добрич гласува закупуването
на двойностенен инкубатор и
реанимационна маса, комби-
нирани в един апарат за отде-
лението по Неонатология, кой-
то да бъде дарен на МБАЛ -
Добрич.

Средствата в размер на 49
998,00 лв. са заложени в Прог-
рамата за капиталови разхо-
ди за 2022 г. С оглед нейното
изпълнение Община град Доб-
рич сключи Договор с "Дъчмед
Интърнешанъл" за доставка на

ОБЩИНАТА ДАРЯВА НА
БОЛНИЦАТА
ДВОЙНОСТЕНЕН
ИНКУБАТОР И
РЕАНИМАЦИОННА МАСА
ЗА ОТДЕЛЕНИЕТО ПО
НЕОНАТОЛОГИЯ

Двойностен интензивен инку-
батор и реанимационна маса,
комбинирани в един апарат,
модел Dual Incu i, производс-
тво на фирма ATOM Medical
Corporation / Япония. Доставка-
та е приета с приемо-предава-
телен протокол и придобитият
актив следва да бъде предос-
тавен безвъзмездно на "МБАЛ-
Добрич" АД. Правото на собст-
веност върху горепосочената
апаратура ще бъде  прехвърле-
но в пълен обем на Многопро-
филната болница. НДТ

Община град Добрич ин-
формира гражданите, че на
01.07.2022 г. при подходящи
метеорологични условия ще
се извърши обработка срещу
кърлежи около детски пло-
щадки и Градски Парк "Свети
Георги". Обработката ще се
провежда в утринните часо-
ве между 6. 00 - 8 .00 часа. За
да бъдат те успешни, са не-
обходими благоприятни кли-
матични условия, т.е. да не
вали дъжд, да няма вятър и
силно овлажнена растител-
ност. При наличие на тези об-
стоятелства обработките ще
бъдат отложени за дни с под-
ходящи условия.

На обработените места ще

ПРОДЪЛЖАВАТ РЕГУЛЯРНИТЕ
ОБРАБОТКИ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ

бъдат поставяни указателни
табели съдържащи,  информа-
ция за часа на обработката,
използвания препарат, каран-
тинния срок и телефон за
връзка с изпълнителя.

Въпреки всички мерки
предприемани от Община
град Добрич, е необходимо
гражданите също да предпри-
емат превантивни мерки за
своята безопасност при раз-
ходка сред тревисти и горис-
ти местности. При случай на
ухапване, избягвайте отстра-
няването на кърлежи в до-
машни условия, незабавно
потърсете лекарска помощ от
домашен лекар или "Бърза по-
мощ".  Община град Добрич

С първа копка в 10.00 часа
вчера /29 юни/ кметът на Об-
щина Добричка Соня Георги-
ева даде официалния старт на
изграждането на сградата на
нова детска градина в село
Стефан Караджа. Тя ще бъде
разположена в двора на учи-
лището. Сградата, която е
проектирана за една детска
група, ще бъде на един етаж
със застроена площ 268 кв.м.

За децата е осигурена
просторна занималня със
спалня с площ 110 кв.м. Про-
ектирани са и необходимите
обслужващи помещения - кух-
ненски блок, здравен кабинет
и методичен кабинет за ди-

345 000 ЛВ. ИНВЕСТИРА ОБЩИНА
ДОБРИЧКА В ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА
ДЕТСКА ГРАДИНА В СТЕФАН КАРАДЖА

ректор и учител. Строителните
дейности ще се реализират от
"Монолит" ООД, представлява-
но от Камен Добрев.

Около 20 са децата, които
посещават детското заведе-
ние в село Стефан Караджа в
момента.
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ЧИЛА МЕЗОСИ, ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
СПА АСОЦИАЦИЯ: "АЛБЕНА" Е ПЕРФЕКТНОТО МЯСТО ЗА 
ПРИРОДОСЪОБРАЗНО ЛЕЧЕНИЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Ваканционно селище „Ал-
бена“ е перфектното място за 
природосъобразно лечение, въз-
становяване и рехабилитация“. 
Това заяви главният секретар 
на европейската СПА асоци-
ация Чила Мезоси, която е в 
българския курорт за участие в 
националната конференция за 
здравен туризъм, организирана 
от Български съюз по балне-
ология и СПА и Министерство 
на туризма. „Не идвам за първи 
път тук, затова смея да твърдя, 
че Вашата природа – съчетание 
от лечебна минерална вода, 
чист морски въздух, широка 
плажна ивица и лиманна кал, 
не се среща често по света. 
За щастие, все повече хора се 
интересуват от холистичния 

По случай 80 години, на 27 
юни, от именоване с първо бъл-
гарско име на село Дончево, 
община Добричка, местното 
читалище „Напредък – 1942 г.“ 
представя изложба. Тя съдържа 
копие на „Държавен вестник“ от 
27 юни 1942 г. за именоване на 
селото от Титу Майореску на 
село Княз Симеон. 

Близо пет години, до 25 март 
1947 г., добруджанското село 

носи името на княза, а от ав-
густ 1943 г. и цар на българите. 
Освен фотографии на първия 
български именик, на неговото 
семейство, и на Симеон Втори 
с дончевци, изложбата съдър-
жа също снимки от първите 
месеци и години на селището 
от Южна Добруджа, вече в 
пределите на царство България. 

Сред снимките на първия 
именик от 1942 г. е експонирана 
фотография как Симеон Тър-
новски и кака му Мария Луиза 
се возят двамата в магарешка 
каручка. Снимката е запазена 
в селото от семейството на 
Генчо и Димитра Михайлови 
през превратни десетилетия 
в историята на България след 
1944 година. През 2017 г. Паун 
Станчев, кмет на с. Дончево, 
подари рамкирано копие от 
тази снимка на първия българ-
ски именик на селото – Симеон 
Сакскобургготски, при негова 
визита в Добруджа. Развълну-
ван от подаръка, Симеон Вто-
ри отбеляза надписа „Мария 
Луиза“ с почерка на тяхната 
майка царица Йоанна, и другия 
надпис „Симеон Търновски“ с 
почерка на баща им цар Борис 
Трети. Сред другите  фотогра-

фии има такава как Симеон и 
Мария Луиза като деца хранят 
кокошки в двора. Показани са 
и визитката на Симеон Втори 
с поздравления до дончевци по 
случай Коледа на 1992 г. От съ-
щото време и е цветна картичка 
на именика със семейството 
си, с негов автограф. Преди 30 
години той изпрати за дончевци 
много такива картички по слу-
чай новогодишните празници. 

В началото на ноември 1942 г. 
баща му Борис Трети посещава 
това добруджанско село, носе-
що вече първото си българско 
име – на престолонаследника 
и бъдещ цар на България. В 
селището тогава посрещат 
тържествено царя – ученичката 
Пенка Лазарова му поднася 
букет с хризантеми, а ученикът 
Георги Койчев рецитира стихо-
творение за височайшия гост. 
„Толкова калабалък, много хора 
се бяха събрали на гарата нея 
сутрин, че едва успях да се по-
кача на чешмата, за да видя по-
отблизо царя и да се ръкувам с 
него“ – спомня си 96-годишният 
Ради Димитров. Селската гара 
е строена от италианци през 
1911 г. и е сред най-големите, 
красиви и запазени до момента 
в цяла Североизточна Бълга-
рия. Десетки години оттук уче-
ници, любители на природата и 
пенсионери започват туристи-
ческите си походи към близките 
гори, поляни, река и язовир. 

Най-ранната фотография в 
изложбата е от 1941 г. и показ-
ва пазар на животни, недалеч 
от гарата и на мястото на 
днешната централна автобусна 
спирка. Друга снимка от лятото 

на 1943 г. е запечатала върши-
тба след жътва, с помощта на 
немски трактор.

По-късните етапи в излож-
бата обхващат развитие на 
просветата, селското сто-
панство, животновъдството, 
птицевъдството, културната и 
читалищна дейност, спорта и 
изяви на местни жители у нас 
и в чужбина през последните 
десетилетия. 

През 1970 г. момичетата от 
селското училище се класират 
на 4-то място в страната на 
републиканско първенство по 
хандбал. По-късно хандбален 
отбор на момчетата става  ре-
публикански селски шампиони. 

В с. Дончево израства майсто-
рът на спорта Йордан Митев, 
завоювал световна вицешампи-
онска титла по свободна борба 
в Канада преди 4 десетилетия. 
Местните футболисти имат за-
бележителни успехи вече над 
70 години. През последните 4 
години селският футболен клуб 
„Устрем – Д“ с президент Иван 
Станчев и менижър Димитър 
Димитров играе успешно в 
Трета футболна лига на стра-
ната – Североизточна, наред 
с именити отбори от Русе, Ва-
рна, Шумен, Разград, Добрич, 
Търговище, Силистра и други 
градове. Състезателят по конен 
спорт Тодор Симеонов печели 
призови места и слава за се-
лото и Добруджа у нас и навън.  

Спортната секция на експо-
зицията включва и страница 
от британски вестник, отразил 
с текст и снимка визитата на 
ученици от село Дончево в 
Шотландия през 2008 г. Те са 
сред първите в България, които 

започнаха тренировки по нов 
за страната спорт – голф. Доб-
руджанци бяха сред малцината 
поканени от чужбина да гледат 
наживо в Дома на голфа, Сейнт 
Андрюс, Шотландия, голф тур-
нира за купа Къртис. Кметът 
на селото Паун Станчев, ръко-
водител на групата, вероятно е 
единственият кмет от България, 
имал честта и привилегията да 
гостува в Клубната къща на 
Кралския и античен голф клуб 
в Сейнт Андрюс, с олимпийски 
статут на управляващо тяло за 
този спорт в над 130 държави, 
вкл. и България.

Интерес представлява и част-
та от фотографската експо-

зиция за местните горяни от 
1948-49 г. Тези горяни са сред 
първите българи, дръзнали да 
се опълчат на новата власт, 
наложена след 9.9.1944 г. отвън 
в страната. Девет дончевци 
са съдени или изпратени по 
затвори и лагери през 1949 г. 
сред първите 85 свободолю-
биви сънародници от Добрич, 
Балчишка и Варненска околии. 

Редица снимки показват как 
през десетилетията местните 
хора запазват автентичните 
традиции и празници като Коле-
да, Заговезни, Трифон Зарезан. 
Фолклорните състави на селото 
под ръководството на Дими-
тър Радев, Стоянка Койчева и 
Иванка Кирова са носители на 
златни медали, първи места, 
награди и грамоти от събори в 
Копривщица, страната и чуж-
бина. 

Изложбата представя също 
ежедневието и успехи на донче-
вци в селското стопанство ня-
кога и в кооперация „Урожай“, 

подход при лечение на дадено 
заболяване или възстановяване 
след боледуване. Затова тен-
денцията показва, че в бъдеще 
качествените СПА и Wellness 
курорти ще играят важна роля в 
системата на здравеопазване-
то“, каза още тя, като допълни, 
че изключително голям плюс 
за „Албена“ е наличието на 
специализирана болница за ре-
хабилитация в комплекса. „Там 
работят доказани професиона-
листи, разработващи актуал-
ни и търсени възстановителни 
програми. Например, голяма 
част от пост-COVID пациентите 
се оплакват от респираторни 
проблеми, които се повлияват 
позитивно от програмите на 
здравното заведение. И ако сега 

Вашите клиенти са главно от 
България и съседните държави, 
сигурна съм, че преимущест-
вата, които притежавате, ще 
водят все повече гости от цяла 
Европа“, завърши тя. 

В рамките на форума при-
ветствие отправиха Маргита 
Тодорова, директор „Марке-
тинг и продажби“ в „Албена“ 
АД, Сийка Кацарова – пред-
седател на Български съюз 
по балнеология и СПА тури-
зъм, проф. Тодорка Костади-
нова – директор на дирекция 
„Международно сътрудничест-
во, акредитация и качество“ 
към МУ „Проф. д-р Параскев 
Стоянов“ – Варна, доц. Сте-
ла Балтова – зам.-ректор на 
Международно висше бизнес 

училище. Сред участниците в 
дискусията бе Изток Алтбауер, 
който представи постижени-
ята на Словения в областта 
на СПА индустрията. Фокус в 
презентацията си управлява-
щият директор на словенската 
съсловна асоциация постави 
върху концентрирането на ця-
лостния туристически продукт 
върху природните дадености 
и включването им във възста-
новителните програми. Опита 
си от популяризирането на 
здравния туризъм в Германия 
и Турция представи и Жаклин 
Банфи - с опит в управлението 
на водещи немски клиники, ра-
ботещи с пациенти от Близкия 
Изток, Русия, Европа.   

Станислав СТИЛЯНОВ

Изложба в добруджанското читалище "Напредък - 1942 г."

80 ГОДИНИ С БЪЛГАРСКО ИМЕ - ОТ СЕЛО 
КНЯЗ СИМЕОН ДО С. ДОНЧЕВО ДНЕС

в „Лазарови – Дончево“ ООД и 
при други земеделски произ-
водители днес; в най-голямата 
ферма за производство на яйца 
и птици у нас – „Яйца и птици – 

Зора“ АД, и в животновъдството 
през годините досега. Сред 
наградените с ордени е овчарят 
Димо Петров и кравегледачката 
Марийка Иванова. 

Дългогодишният директор 
на местното училище „Кирил и 
Методий“ Атанас Томов също  
получава медал и звание „за-
служил учител“. В културната 
дейност заслуги през десетиле-
тията имат музикантите Михаил 
Димитров – Мишо, и Димитър 
Димитров – Пижо. 

Селото е единственото в 
страната, в което гостуваха 
студенти и колежани от САЩ 
през юли 2011 г. по време на 
техния „Семестър на море“.

Фотографии показват и мла-
дите добруджанци от селото 
с първо българско име Княз 
Симеон, у нас и в чужбина. 
През 1968 г. ученикът Димчо 
Петров става ударник на меж-
дународна младежка бригада 
в Югославия. Израсналият в 
селото студент Божидар Ди-
митров бе поканен на стаж в 
Големия адронен колайдер в 
ЦЕРН, край Женева, преди 5 
години. Студентът Петър Ла-
заров спечели с тима си първо 
място в конкурс на НАСА и бе 
поканен да гледа на живо във 
Флорида, САЩ, изстрелване на 
ракета с астронавти към Меж-
дународната космическа стан-
ция. Президентът на България 
също отличи добруджанския 
студент. 

Ученичката Златомира Сто-
янова взе първа награда на 
конкурс за дигитална рисунка 
при Европейския парламент и 
гостува в Европейската общ-

ност в Брюксел за 3 март 2019 
г. Студентът Галин Ненов е 
сред най-добрите бийт-боксери 
в България и в Европа и има 
престижни награди от нацио-
нални и международни музикал-
ни конкурси. Ученикът Илиян 
Архангелов е стипендиант на 
фондация „Дмитър Бербатов“ 
за постижения в математиката.   

Фотографската изложба в чи-
талището в Дончево по случай 
80-годишнината от именуване с 
първо българско име на селото 
Княз Симеон включва и трима 
добруджанци – Никола Мокрев, 
Кольо Ненов и Койчо Киров, с 
техен значим принос българи-
те от село Асърлък в Северна 
Добруджа, Румъния, да заселят 
това селище през 1940 г. и две 
години по-късно, от 27 юни 1942 
г. то да носи името на бъдещия 
цар на българите. 

В експозицията са предста-
вени срещи на добруджанци от 
селото с първия именик Симеон 
Сакскобургготски  и с прези-
дентите Росен Плевнелиев и 
Георги Първанов. 

Снимките в изложбата са от 
архиви на читалището, кмет-
ството, училището и от лични, 
семейни и родови архиви на 
жители на село Дончево, някога 
село Княз Симеон от 27 юни 
1942 г. до 25 март 1947 г.

Маргарита ЛАЗАРОВА
читалищен секретар

на НЧ „Напредък -1942 г.“, 
с. Дончево
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С участието на над 70 от-
бора от цялата страна вчера
в Албена започна  петото из-
дание на детско-юношеския
футболен турнир "Добруджа
къп". Надпреварата се води
в осем възрастови групи, ка-
то мачовете ще се играят на
терените в курорта и в Об-
рочище, а финалните двубои
ще са в събота. Турнирът се
организира от добричкия
футболен клуб "Приказките"
със съдействието на Българ-
ския футболен съюз. При-
помняме, че в четвъртото му
издание, проведено през ап-
рил, участваха над 1000 де-
ца от 64 отбора.

ВИКТОРИЯ ТОМОВА ПОКАЗА ВОЛЯ И

ПРЕСКОЧИ ПЪРВИЯ КРЪГ НА "УИМБЪЛДЪН"
Виктория Томова постави

страхотно начало на участи-
ето си на тазгодишното из-
дание на "Уимбълдън". Пър-
вата ракета на България при
жените записа втора победа
в турнирите от "Големия
шлем" в кариерата си, след
като елиминира бившата
световна №20 Даря Савил
със 7:5, 3:6, 7:5 в изключи-
телно драматичен двубой от
първия кръг на Откритото
първенство на Великобрита-
ния, който протече 2 часа и
40 минути.

Досега българката имаше
само един успех в надпре-
варите от "Шлема", като той
бе постигнат преди четири
години, отново на "Уимбъл-
дън". Тогава Томова отстра-
ни чехкинята Тереза Смитко-
ва в първия кръг, преди да
бъде елиминирана от леген-
дата Серина Уилямс.

По този начин Виктория

СЕСТРИ СТОЕВИ ПОБЕДИХА УКРАИНКИ

НА СТАРТА В КУАЛА ЛУМПУР
Трикратните европейски

шампионки Габриела Стоева
и Стефани Стоева стартира-
ха с победа на силния тур-
нир по бадминтон "WORLD
TOUR SUPER 750" в Куала
Лумпур (Малайзия) с награ-
ден фонд 675 хиляди долара.
Българките, които са поста-
вени под номер 8 в схемата,
спечелиха срещу Мария Сто-
ляренко и Елисавета Жарка
от Украйна с 21:14, 21:18 за
35 минути. Сестрите водеха
през целия първи гейм, а във
втората част след 16:16 нап-
равиха успешна серия и зат-
вориха мача.

Габриела Стоева и Стефа-
ни Стоева ще срещнат във
втория кръг победителките
от срещата между Харита Ха-

Томова си осигури сблъсък
с петата в световната ранг-
листа гъркиня Мария Сака-
ри. Представителката на юж-
ната ни съседка не се зат-
рудни особено с преминала-
та през квалификациите ав-
стралийка Зоуи Хайвс, отст-
ранявайки я с 6:1, 6:4 за 75

минути. Томова и Сакари са
се срещали само веднъж до-
сега, като eдинственият мач
между двете досега е на фи-
нал на турнир на веригата
ITF в Унгария през 2016-а. То-
гава българката печели тит-
лата след обрат с 4:6, 6:0, 6:4
над своята съперничка.

ЕДМОНД НАЗАРЯН ОТНОВО №1 В ЕВРОПА
Едмонд Назарян ликува с

европейската титла на пър-
венството за юноши по бор-
ба класически стил в Рим. На
финала при 63-килограмови-
те 20-годишният талант побе-
ди Арсланбек Салимов (Пол-
ша) с 11:2, а превъзходство-
то си нашето момче демонс-
трира още в първата част, в
която поведе с 8:2. Титлата
е втора за Назарян от Рим.
Преди две години именно в
италианската столица той
грабна злато в дебюта си
при мъжете на европейско
първенство, но в категория
до 55 кг. В колекцията си от
отличия синът на двукратния
олимпийски шампион Армен

КОНТУЗИЯ СПРЯ ГРИГОР ДИМИТРОВ
Отборът на Левски вдигна

трофея "Георги Соколов". Иг-
рачите на Станимир Стоилов
постигнаха категоричен ус-
пех с 3:1 над Академия Пан-
дев в третата контрола за ти-
ма от началото на подготов-
ката. Попаденията за "сините"
реализираха Роналдо (6) и Би-
лал Бари (34, 70). Точен за
гостите бе Сашко Пандев (82).

В 6-ата минута "сините" стиг-
наха до първия гол. Уелтон се
измъкна перфектно по левия
фланг, след което насочи ос-
тро подаване успоредно на
голлинията към Роналдо. Бра-
зилският нападател засече
топката и от няколко метра
нямаше как да пропусне да
вкара своя трети гол от на-
чалото на подготовката. В
34-ата минута футболистите
на Левски стигнаха до втори
гол. Крайният бранител Анте
Блажевич достави отлично
центриране в наказателното
поле към Билал Бари. Той бе
оставен непокрит и с глава
майсторски матира стража
на гостите.

Първата опасност за вто-
рото полувреме бе пред вра-
тата на Левски. Марко Геор-

В АЛБЕНА ЗАПОЧНА ПЕТОТО ИЗДАНИЕ

НА ТУРНИРА "ДОБРУДЖА КЪП"

гиевски отправи удар с гла-
ва от близка дистанция, но
топката премина над врата-
та. В 70-ата минута Левски
стигна и до трето попадение.
Асен Митков центрира от ъг-
лов удар в наказателното по-
ле, където Андриан Краев
стреля с глава, но опитът му
бе блокиран. Последва още
едно изпълнение с глава на
българския национал, което
се получи като подаване за
непокрития Билал Бари, а той

не сбърка от близка дистан-
ция да забие своя втори гол в
мача. В 82-ата минута Сашко
Пандев вкара един гол във
вратата на Пламен Андреев.
Братът на Горан Пандев по-
лучи пас от Зоран Ивановс-
ки, след което без проблем
наказа младия вратар на "си-
ните". До края на срещата
футболистите на Левски конт-
ролираха нещата на терена и
логично стигнаха до трофея
"Георги Соколов".

ринараянан/Ашна Рой (Ин-
дия) и На Юн Джон/Джон

Ким (Република Корея).
sportal.bg

Назарян вече има 4 златни
медала от европейски пър-
венства в различни възрас-

ти - две от първенства за ка-
дети и по една при юношите
и мъжете.

БЪЛГАРИЯ С ТРЕТА ПОБЕДА В ЛИГАТА НА

НАЦИИТЕ
Българският национален

отбор постигна победа в пър-
вата си среща от Лигата на
нациите по волейбол за же-
ни в София. Българките, во-
дени от Лоренцо Мичели, се
наложиха над Доминиканс-
ката република с категорич-
ното 3:0 (25:15, 25:13, 25:21)
в "Арена Армеец". Лора Ки-
типова, Мирослава Паско-
ва, Радостина Маринова,
Мария Йорданова, Нася Ди-
митрова, Мира Тодорова и
либерото Жана Тодорова
не оставиха никакви шансо-
ве за противника.

Мария Йорданова стана
най-резултатна за България с
22 точки. Нася Димитрова и
Мирослава Паскова добавиха
по още 10 точки. За Домини-
канската република с 10 точ-
ки завърши Хаила Гонсалес.

Следващата среща на
България е в петък срещу

Бразилия. Българките зае-
мат 12-о място в класира-

нето до момента с три по-
беди и шест поражения.

БЪЛГАРКА СТАНА ШАМПИОНКА ПО

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА НА САЩ
Българката Марта

Вълков стана шампи-
онка по художествена
гимнастика на САЩ,
ниво 10 за девойки.
Това съобщава на
Фейсбук страницата
си Генералното кон-
сулство на България в
Лос Анджелис. Марта
живее и тренира в Лос
Анджелис. "Пожелава-
ме ти още много отли-
чия и постижения,
Марта, както и щаст-
ливо лято", допълват
от консулството.



ndt@dobrich.net
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ОИЦ - ДОБРИЧ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 
ЗА ФИНАНСИРАНЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 30 юни Православната 
Църква празнува Събор на све-
тите дванадесет апостола. Този 
празник се чества след деня 
на апостолите Петър и Павел. 
Цар Константин Велики (274-337) 
построил в Цариград храм на 

името на светите 12 апостола. 
Съществуват данни за празнува-
нето на празника още от IV век.

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

Те са Симон Петър, Андрей 
Първозвани, Иаков Заведеев, 

Йоан Богослов, 
Филип, Вартоло-
мей, Тома, Ма-
тей, Иаков Алфе-
ев, Иуда Иаковов, 
Симон Зилот, Ма-
тий (Матия) – на 
мястото на Иуда 
Искариот.

Към тях се при-
числява и апос-
тол Павел, затова 
този ден се казва 
още Павловден.

На Павловден 
се следи да не 
се работи (не се 
жъне), да не се 
пали огън (дори 
за приготвяне на 

храна), за да се предпазят ре-
колтата, имота и дома от огън 
и пожари.

През юли метеоролозите от-
ново ще се сблъскат с въздейст-
вията на магнитните бури. Този 
път се очакват три мощни пери-
ода със силата на колебанията 

от 3 до 4 точки.
Първата и средна магнитна 

буря ще започне на 7 юли вечер-
та и ще приключи на 11 юли ве-
черта. През пълните четири дни 
се очакват резки скокове в ак-
тивността на Слънцето, което в 
своя пик ще достигне отметката 

от 4 пункта по сила. Такава буря 
ще има на 10 юли, а в останалите 
дни от бурята активността ще 
бъде равна на 3 бала.

Втората магнитна буря ще 
б ъ д е  н а й - м о щ -
ната и ще запа-
зи мощността си 
на ниво 4 пункта 
в продължение на 
три дни. Бурята 
ще започне на 13 
юли вечерта и ще 
приключи до вечер-
та на 16 юли, като 
рязко ще премине 
в пълно затишие.

Третият период 
на слънчева актив-

ност ще продължи три дни и ще 
бъде най-слаб на фона на вече 
описаните магнитни бури. Буря-
та ще започне на 19 юли вечерта 
и ще приключи до вечерта на 22 
юли. През цялото това време 
Земята ще бъде атакувана от 
геоудари със сила от 3 точки.

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
До 1 юли, 10.30 ч. – 11.30 ч., Художествена галерия – Добрич. 

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

До 1 юли, по заявка. Регионален исторически музей – Добрич. 
Образователна програма „Лято в музея“. Организатор: Регионален 
исторически музей – Добрич.

До 1 юли, 09.00 ч. – 13.00 ч., Младежки център – Добрич, Градски 
парк „Св. Георги“. Програма „Еко лято 2022“  с направления:  „Учене 
чрез преживяване“, „Любопитно …“, „Еко фен“, „Арт зона“, „Спорт“. 
Организатор: Младежки център – Добрич.

До 1 юли, 07.30 ч. – 17.30 ч., Народно читалище „Йордан Йовков – 
1870 г.“ Летен детски център „Млади възрожденци“. Организатор: 
Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“

30 юни, 17.30 ч., Художествена галерия – Добрич. Прожекция на 
филма „Арката: Мечти за напреднали“ на Евгения Атанасова - съпът-
стващо събитие на изложбата „Христо Явашев, почит към неговия 
живот и художествени проекти“ от колекцията на „Американска фон-
дация за България“. Организатор: Художествена галерия – Добрич.

30 юни, 18.00 ч., Огледална зала „Нели Божкова“. Диалог между 
поетите Петър Чухов и Сашо Серафимо. С участието на Добрич 
джаз бенд. Организатор: Община град Добрич.

30 юни, 18.30 ч., Младежки център – Добрич, Зала 4. Музикална 
среща  по проект BGLD-1.003-001 „Младежки център Добрич - Ваше-
то днес“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021 г. Организатор: Община град 
Добрич, Младежки център – Добрич.

30 юни, 19.00 ч., Драматичен театър „Йордан Йовков“, голяма 
зала. Спектакъл „Хайде да убием Матилда“. Автор и режисьор Орлин 
Дяков. Участват: Асен Блатечки и Николай Урумов. Организатор: 
Драматичен театър „Йордан Йовков“. 

30 юни, 20.30 ч., Място: Летен театър – Добрич. Енио Мориконе 
– Киното в ноти – концерт на Държавна опера – Бургас. Диригент Ле-
вон Манукян. Сценарий и мултимедия Юлия Манукян. Концертмай-
стор Христо Белчев. Солист Мария Цветкова-Маджарова – сопран. 

В програмата: Музика към филмите: „Октопод“ , „Професионалис-
тът“, „Имало едно време в Америка“, „Ал Капоне“, „Сицилианският 
клан“, „Мисията“ и др. 

Организатор: ЧИА
30 юни, 10.00 ч. – 13.00 ч., Регионална библиотека „Дора Габе“, Ин-

терактивна зала, Обучение по медийна грамотност с журналистката 
Миролюба Бенатова, насочено към т.нар. „новодошли“ в социалните 
мрежи възрастни хора, които вече имат достъп до интернет през 
смартфон или компютър, но все още нямат развити умения за без-
опасно и пълноценно използване на новите комуникационни канали. 
Организатори: Регионална библиотека „Дора Габе“, Коалиция за 
медийна грамотност и Фондация „Лъчезар Цоцорков”.

1 юли, 18.00 ч., Младежки център – Добрич, Концертна зала „До-
брич“. Спектакъл „Алиса в страната на чудесата“ на Детски музи-
кален театър „Дея“ с ръководител Лана Анцаридзе. Организатор: 
Детски музикален театър „Дея“.

2 юли, 11.00 ч., Център за защита на природата и животните – До-
брич. Куклен спектакъл „Аладин“ на Държавен куклен театър „Дора 
Габе“. Драматизация и режисура Леонард  Капон. Сценография 
Виржиния  Давчева. Музика Нели  Лазарова. Участват Мила Боянова 
и Румен Куртев. Организатор: Държавен куклен театър „Дора Габе“, 
Център за защита на природата и животните – Добрич.

3 юли, 11.00 ч., Държавен куклен театър „Дора Габе“. Куклен 
спектакъл „Вълкът и седемте козлета“ на Държавен куклен театър 
„Дора Габе“. Автор Теодора Попова – Лазарова. Режисьор Даниела 
Христова. Сценография Наталия Гочева. Музика Владимир Джам-
базов. Участват: Теодора Желева, Росен Радев и Валентин Иванов. 
Организатор: Държавен куклен театър „Дора Габе“.

Продължават:
Изложба „Христо Явашев, почит към неговия живот и художестве-

ни проекти“ от колекцията на „Американска фондация за България“, 
Художествена галерия – Добрич. Организатори: Художествена 
галерия – Добрич, Американска фондация за България. 

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

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

Изложба „Старото школо разказва“, Музей в Градски парк „Св. 
Георги“. Организатор: Регионален исторически музей – Добрич.

Пътуваща фотодокументална изложба „Звънът – миналото среща 
бъдещето”, експозиция на Община Велико Търново и Института по 
информатика и математика при БАН, Регионална библиотека „Дора 
Габе“, фоайе. Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“.

Пътуваща изложба „Бестиарият на Лем според Мроз”, с илюстра-
ции на Даниел Мроз към творбите на Станислав Лем, посветена на 
100-годишнината от рождението на полския писател, организирана 
и предоставена от Полски институт – София, Регионална библиотека 
„Дора Габе“, фоайе. Организатор: Регионална библиотека „Дора 
Габе“.                                                                                             НДТ

Седмокласниците на Средно 
училище „Петко Рачов Сла-
вейков“ – град Добрич, огла-
вяват класацията в областта 
след Националното външно 
оценяване и по Бел, и по Ма-
тематика.

По БЕЛ СУ „П. Р. Славей-
ков“ води със 70,48 точки, 
при среден успех за страната 
– 53,63. След Славейковци се 
нареждат седмокласниците 
от Частно основно училище 
«Мария Монтесори» с 66,7 т., 
трети са Частно средно учили-
ще с профилирана подготовка 
по чужди езици и математика 
«Леонардо да Винчи» – с 65,75 
точки.

В дъното на класацията са 

Основно училище «Васил Лев-
ски» село Преселенци с 11,17 
т. и Основно училище «Свети 
Свети Кирил и Методий» в с. 
Ведрина с 11,2 т. 

50,88 точки е средният ус-
пех на седмокласниците от 
Средно училище «Петко Рачов 
Славейков», при среден резул-
тат за страната от 35,32 точки. 
Следващият в класирането за 
областта е ЧСУ «Леонардо 
да Винчи» с 44,21 т. и Частно 
основно училище «Мария Мон-
тесори» – с 42,95 т.

Последни са Основно учи-
лище «Отец Паисий» в с. Нова 
Камена със 7,77 т. и Основно 
училище «Йордан Йовков» с. 
Красен, с 8,75 точки.        НДТ

На 8 юли, от 19.00 часа, в ДТ 
„Йордан Йовков“ Детски музика-
лен театър „Дея“ представя мю-
зикъла «Коралайн», по адаптация 
на книгата на Нийл Геймън. 

Ще се потопите в една приказ-
на история, пресъздадена чрез 
магията на танца и музиката, за 
едно момиче на име Коралайн, 
което се намира на кръстопът 
между безмилостната действи-
телност и наивната фантазия. На 
въпроса какво ще избере и къде 
ще остане ще си отговорим на 8 
юли 2022 г. 

P.S -Внимавай какво си поже-
лаваш …

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

0885387319, 0885190247

Експертите от Областен 
информационен център-До-
брич проведоха информа-
ционни срещи в с. Кранево, 
община Балчик и с. Дъбовик, 
община Генерал Тошево, 
на които представиха акту-
алните и предстоящи въз-
можности за финансиране 
на проекти по Програмата 

за развитие на селските ра-
йони 2014-2020 г. По време 
срещите, състояли се на 24 
и 28 юни 2022 г., екипът на 
центъра акцентира върху 
допустимите дейности и раз-
ходи, както и начина на кан-
дидатстване чрез системата 
ИСУН 2020.

До 17 август 2022 г. земе-
делски стопани, признати 
групи или организации на 
производители, еднолични 
търговци и юридически лица 
могат да кандидатстват по 
подмярка 4.2. „Инвестиции 
в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“. 
Безвъзмездното финансира-
не за един проект е от 29 337 
лв. до 586 740 лв., а интензи-
тета на помощта е от 40% 
до 50%. Средствата могат 
да бъдат вложени в изграж-
дане, придобиване и модер-
низиране на сгради и други 
недвижими активи, свързани 
с производството и/или мар-
кетинга на селскостопански 
продукти; закупуване на нови 
машини, съоръжения, обо-
рудване, земя, специализи-
рани транспортни средства; 

изграждане/модернизиране 
на лаборатории, собственост 
на кандидата; закупуване на 
софтуер свързан с прерабо-
твателната дейност и др.

През септември т.г. е пла-
ниран прием по подмярка 
6.4 „Инвестиции в подкрепа 
на неземеделски дейности“ 
за развитие на конкурен-

тоспособността на селските 
райони и създаване на зае-
тост. Допустими кандидати 
ще са земеделски стопани 
или микропредприятия, ре-
гистрирани като еднолични 
търговци или юридически 
лица по Търговския закон, 
Закона за кооперациите или 
Закона за вероизповедания-
та, както и физически лица, 
регистрирани по Закона за 
занаятите. Финансовата под-
крепа ще е от 10 000 до 200 
000 евро за производство или 
продажба на продукти, които 
не са включени в Приложение 
1 от Договора за функциони-
ране на Европейския съюз, 
развитие на услуги във всич-
ки сектори, производство 
на възобновяеми енергийни 
източници за собствено по-
требление, развитие на за-
наяти и други неземеделски 
дейности.

За създаване и развитие на 
стопанства на млади земе-
делски стопани ще бъде оси-
гурена финансова подкрепа 
от 25 000 евро по подмярка 
6.1 „Създаване на стопан-
ства на млади фермери», 

планирана да стартира през 
октомври 2022 г. 

В кратко резюме, експер-
тите представиха и послед-
ния вариант на Стратеги-
ческия план за развитие 
на земеделието и селските 
райони 2023-2027 г., който 
ще подкрепи устойчивото 
развитие на земеделието, ще 
допринесе за подобряването 
на селскостопанските дохо-
ди, ще подпомогне подобря-
ването на конкурентоспосо-
бността и устойчивостта на 
климата и пазарните рискове 
на фермите, както и ефек-
тивността на управлението. 
Съгласно последния проект 
на Стратегическия план, бю-
джетът за периода 2023-2027 
г. ще възлиза на над 8 млрд. 
евро, като над 5,6 млрд. евро 
ще са осигурени от Евро-
пейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони 
и Европейски фонд за гаран-
тиране на земеделието. Раз-
писани са общо 99 интервен-
ции по директни плащания, 
секторни интервенции и за 
развитие на селските райони. 

В т.нар. „Втори стълб“ на 
Общата селскостопанска 
политика са планирани 43 ин-
вестиционни мерки за над 3,5 
млрд. евро. Над 35% от сред-
ствата ще са насочени към 
опазване на околната среда 
- агроекология и климат; би-

ологично земеделие; хуманно 
отношение към животните; 
залесяване и възстановя-
ване; Натура 2000; горски 
интервенции; инвестиции в 
земеделските стопанства и 
преработка на продукти, на-
сочени към опазване на ком-
понентите на околната среда 
и др. Заложени са средства 
и за инвестиции в земедел-
ските стопанства, в прера-
ботка на селскостопански 
продукти, в неселскостопан-
ски дейности, подпомагане 
на много малки земеделски 
стопанства, установяване на 
млади земеделски стопани, 
подкрепа на схеми за ка-
чество, инфраструктура за 
напояване, възстановяване 
на земеделския потенциал 
вследствие катастрофични 
събития, първична преработ-
ка на дървесина и др. За об-
щините попадащи в селските 
райони са планирани над 587 
млн. евро за инвестиции в 
основни услуги и дребна по 
мащаби инфраструктура, 
както и в запазването на 
духовния и културния живот 
на населението в селските 
райони. 

На присъстващите бяха 
предоставени информацион-
ни и рекламни материали, 
осигурени от центъра.

Областен информацио-
нен център – Добрич

СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ НА СУ "П. Р. 
СЛАВЕЙКОВ" СА ПЪРВИ В ОБЛАСТТА 
И ПО БЕЛ, И ПО МАТЕМАТИКА

МАГНИТНИТЕ БУРИ ПРЕЗ ЮЛИ

ТАЛАНТИТЕ НА ДЕТСКИ 
МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР "ДЕЯ" 
ПРЕДСТАВЯТ "КОРАЛАЙН"

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 
30 ЮНИ - СЪБОР НА СВЕТИТЕ 
ДВАНАДЕСЕТ АПОСТОЛА
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ВиК УСЛУГИ - ГАРАНЦИЯ. Тел.: 0885/187 183.  
СЧЕ ТО ВОД НА КЪ ЩА "ПА МИР": фир ме но ре гис т ри

ра не, пъл но ад ми нис т ра тив но и сче то вод но об с луж ва не. 
Ана лиз и ек с пер ти зи, обос нов ки по кре ди ти. Го диш ни 
да нъч ни дек ла ра ции, ДДС, НОИ. Тел.: 0888/699 441, 
058/824856. 

ПРЕВОД от и на китайски език, 0887/377887 Преводи от и на 
английски език, 0899/116291

  УСЛУГИ

ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

ПРЕВОДИ

МЦ "ВИВА ФЕНИКС". Тел. 058 580 111; 058 
580 222. 

Д-р ПЛАМЕН КИРИЛОВ – УРОЛОГ
преглежда пациенти само в кабинета си на ул. 

„Захари Стоянов“ 14
в понеделник, вторник, четвъртък от 15.30 до 

18.30 ч. - с направление;- свободен прием. Тел.: 
0889 736101

До цент др Та шев, спе ци а лист вът реш ни и бъб
реч ни бо лес ти, от ра вя ния, алер гии  тел. 625341, 
0889/040 584, ком п лекс "Ле бед" вх. "В" /зад пар кин
га на Бан ка "Би о хим" 

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

НЕВ РО ЛОГ: др Н. Бе кя ров, тел. 0886/236951, 
прег ле ди и по до мо ве те. Неврологично отделение 
МБАЛ  Добрич и Медицински център "Вива Феникс"

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

АВТОСЕРВИЗ "ДОКТОР МОТОРС" ще намерите 
на ул. "ПОП БОГОМИЛ" 14 
 /старата Бирена фабрика/

Тук се лекуват всички "болежки" на вашия автомобил! 

Ако имате проблеми с колата, 
решението им е 

в АВТОСЕРВИЗ
"ДОКТОР МОТОРС"! 

 Тук се извършва ремонт на двигатели, ходова част, 
скоростни кутии; смяна на масла, филтри, ремъци.  

При нужда или спешен случай  
0899/62 92 76 или 0899/75 93 63. 

 Тук се извършва също монтаж и ремонт на газови 
уредби и монтаж на метануредби на  лизинг  

0898421941 

"ВалиДанс" - извършва всички видове бояджий-
ски услуги /пръскана мазилка "Валентино", шпак-

ловка, латекс, фасаген, блажна боя/, мострена 
къща - ул. "Отец Паисий" 3, 0888/917986, тел. 058/603 

876

С П Е Ш Е Н 
ТЕЛЕФОН

ЛАЗЕРНА ДЕНТАЛНА КЛИНИКА
ул. "Ра йко Цончев" №7

ра б. вр. 8.30-12.00 ч., 14.30-18.00 ч.
събота    9.00-15.00 ч.

тел. 058 60 56 60, 0897 62 94 93
www.laserdent.bg

д-р Галина БОДИЧЕВА  

* СЕМЕЕН ЛЕКАР 
* СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
* СЕМЕЙНА ОБЩА МЕДИЦИНА
*  ХОМЕОПАТИЯ

КАБИНЕТ: ул. "България" 8, тел.: 0889/95 19 91,
сл. тел.: 590 320

Давам под 
наем двустаен 

апартамент 
втори етаж от 
къща до КАТ 
за работещи. 
0899732010.

Продавам 
компютърно 

бюро, 
допълнителен 
рафт и офис 

стол, цена 150 
лева. 

За контакти: 
887 599386

Грамоти и предметни на
гради ще получат на днес 

/30 юни/ 44 ученици от 11 
училища в община Добри
чка. Те ще им бъдат връчени 
от кмета Соня Георгиева на 
тържествено събитие, което 
ще започне в 14.00 часа в 
заседателната зала в сгра
дата на Община Добричка.

Инициативата е в изпъл
нение на дейността „Засил
ване на интереса на децата 
и младежите в извънклас
ни дейности, насърчаване 
на физическата активност, 
спорта и творческите спо
собности“ по Плана за ра
бота на Местната комисия 
за борба срещу противооб
ществените прояви на ма
лолетните и непълнолетните 

за 2022  г. 
Отличен успех, добро по

ведение, активно участие в 
онлайн обучението са кри
териите при определянето 
на отличените ученици. 

Красимира НИКОЛОВА

Днес /30 юни/ от 17.30 часа 
в Художествена галерия – 
Добрич, ще можете да ви
дите

„АРКАТА. Мечти за на
преднали“, с автор Евгения 

Атанасова – Тенева. Това е 
поредното събитие, органи
зирано от екипа галерия
та, съпътстващо изложба
та „ Христо Явашев, почит 
към неговия живот и про

екти“, експонирана в две 
от залите на ХГ – Добрич. 
„Арката. Мечти за напред
нали“ е седмият филм на 
журналистката за световно 
признатите артисти  Кристо 
и ЖанКлод. Евгения Ата
насова е запален изсле
довател на творчеството 
им от 2005 година, когато 
отразява за БНТ проекта 
„Портите“ в Сентрал парк, 
Ню Йорк. От тогава тя не 
пропуска големи събития, 
свързани с творческия тан
дем. Авторката разказва за 
необичайната  60 годишна 
история на проект, започ
нат в началото на 1960те 
и завършен през 2021 г. 
след кончината на твореца. 
Как става възможно да се 
случи всичко това, защото 
произведенията на Кристо 
имат не само грандиозен 
мащаб, но включват и редица 
неподозирани измерения, 
логистика, социални факто
ри, политически преговори. 
Режисурата и монтажът на 
филма са на Владимир Цве
танов, а оператор е Любен 
Бързаков.

Вход свободен!
Екип на Художествена 

галерия - Добрич 

44 УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНА 
ДОБРИЧКА ЩЕ ПОЛУЧАТ НАГРАДИ 

"АРКАТА. МЕЧТИ 
ЗА НАПРЕДНАЛИ"
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ОВЕН - Ентусиазмът ви е заразителен и 
отваря всички врати пред вас. Великодуши-
ето ви ще ви спечели нови приятели. Може 
да се отдадете на желанията си - днес почти 
всичко ви е позволено.

ТЕЛЕЦ - Чувствате, че нищо не е в състоя-
ние да ви изненада днес. Със самооблада-
ние и решителност ще се справите с онова, 
което се изисква от вас. Бъдете реалисти.

БЛИЗНАЦИ - Подходящо време за профе-
сионални планове, особено ако се свързани 
с въвеждането на нещо ново. Бъдете по-
предприемчиви и можете да се надявате на 
успех.

РАК - Днес на работното си място ще бъ-
дете в стихията си. Всестранно проявявате 
способностите си и получавате одобрението 
на всички. Мнозина от вас ще имат възмож-
ност да подобрят финансовото си състояние.

ЛЪВ - Очаква ви приятен ден. Не си по-
ставяйте прекалено високи цели обаче, за 
да не останете разочаровани. Пред вас се 
откриват нови перспективи, опитайте се да 
ги използвате максимално.

ДЕВА - Периода се очертава като много до-
бър за вас. Неочаквани приходи ще ви позво-
лят най-после да си вземете глътка въздух. 
Приятни новини ще разведрят атмосферата.

ВЕЗНИ - Само вие самите може да разно-
образите деня си, защото събитията, които 
предстоят, едва ли ще ви се сторят интри-
гуващи. Работата не ви предлага сериозни 
предизвикателства.

СКОРПИОН - Възползвайте се от всяка 
свободна минута, за да си починете. Очерта-
ва се напрегнат и изморителен ден. Пестете 
силите си и се заемайте само с най-неот-
ложното.

СТРЕЛЕЦ - Днес с лекота ще осъществите 
своя идея, върху която работите от много 
дни насам. Ако се наложи не се колебайте да 
рискувате, шансът е на ваша страна.

КОЗИРОГ - Възможно е да ви измъчват 
неразбирателствата в семейството. Днес 
ще ви се отдаде чудесна възможност да ги 
разрешите. Проявете търпение и отстъпете 
в конфликтна ситуация.

ВОДОЛЕЙ - Денят ви няма да е от най-
спокойните и ще бъде добре, ко днес бъдете 
малко по-отстъпчиви. Изслушвайте опонен-
тите си преди да се нахвърлите върху тях.

РИБИ - Един динамичен ден, а за тези от 
вас, които работят в деловата сфера, денят 
е доста обещаващ. С малко повече съоб-
разителност и настойчивост ще успеете да 
постигнете нещо наистина значимо.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Колкото по-горещо става, толкова по-трудно става да гледаш жените в очите! - Кре-
мена от Краневос, но не тази, за която си мислите

Ч Е С Т И Т  Р ОЖ Д Е Н 
ДЕН казваме днес на аг-
робизнесмена  Здравко 
Иванов, с пожелания за 
здраве – на него и цялото 
му прекрасно семейство, 
мвого поводи за радост, 
богат урожай и много ус-
пехи във всичко, с което 
се заеме! 

РОЖДЕН ДЕН празнува 
днес д-р Галя Бодичева. 
Нека е здрава, нека про-
дължи да дарява здраве, 
нека намира време да ри-
сува прекрасните си заре-
дени с позитивна енергия 
картини и нека животът 
й поднася по много от 
всичко хубаво, за което си 
мечтае!

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН 
казваме днес на всички с 
името Апостол. А пожела-
нията ни са за здраве и за 
небесна подкрепа на всич-
ко Добро, което мислят и 
правят!

ИМЕН ДЕН празнуват 
утре всички с имената: 
Козма, Кyзман, Дамян, 
Красимир, Красимирa, 
Красинa. Нека здравето, 
щастието и късметът са 
техни ежедневни житей-
ски спътници!

РОЖДЕНИК на 2 юли е 
приятелят на По-добрия 
вестник Любомир Сивков. 
На човека, посветил тру-
довия си път на развитие-
то на културата на Добрич 
и на доброто, творено в 
БЧК, от сърце желаем 
да е здрав, да е обичан и 
уважаван, да се радва на 
успех в добрите си начи-
нания. И нека продължи 
да съхранява спомените 
от богатата си биография 
на „белия лист“ и да ги 
споделя с читателите! 

Ч Е С Т И Т  Р ОЖ Д Е Н 
ДЕН казваме в аванс на 
финансовия зам.-кмет на 
Община Добрич Елка Ди-
мова, която празнува на 
3 юли. Нека от здраве, 
щастие у дома и успехи в 
работата да не се отърве! 
Нека взема перспектив-
ни финансови решения, 
които да правят живата 
ни малко по-усмихнат, а 
трезорът на общината под 
нейно ръководство винаги 
е пълен! 

РОЖДЕНИК на 3 юли 
е бизнесменът Йордан 
Апостолов, а ние отсега 
му желаем да е здрав и 
успешен!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

REUTERS: РУСКА САЛАТА В 
МЕНЮТО ШОКИРА УЧАСТНИЦИ 
В СРЕЩАТА НА НАТО

Западни длъжностни лица 
и журналисти бяха шоки-
рани, когато в менюто на 
ресторант, в който се ор-
ганизирала работна вече-
ря за срещата на върха на 

НАТО в Мадрид, фигурирало 
предястие, наречено "руска 
картофена салата", съобщи 
Ройтерс.

Участниците в събитието 
уточниха, че то е било на 
първо място в менюто и се е 
предлагало на цена от осем 
евро за порция. Салатата 

включва грах, картофи, мор-
кови и майонеза.

"Руска салата на срещата 
на върха на НАТО? Малко 
съм изненадана от този из-
бор на ястие", заяви журна-

листката Инаки Лопес.
"Въпреки това високото съ-

държание на въглехидрати в 
ястието се оказа по-важно от 
скандалното му име и според 
информация на ресторантьо-
ра то е било разпродадено 
за няколко часа", пише аген-
цията.

ФИЛИПИНКА СТАНА КРАЛИЦА НА КРАСОТАТА В 
КОНКУРС ЗА ТРАНССЕКСУАЛНИ ЖЕНИ В ТАЙЛАНД

Филипинската кралица на 
красотата Фушия Ан Равена 
беше обявена за победителка 
в конкурса "Miss International 

Queen 2022", който организа-
торите определят като най-го-
лемия конкурс за красота за 

транссексуални жени в света.
27-годишната предприемач-

ка, която е родом от провинция 
Себу във Филипините, спечели 

короната по вре-
ме на излъчвания 
по телевизията 
финал в тайланд-
ския град Патая.

К о н к у р с ъ т 
" M i s s  I n t e r - 
national Queen", 
който старти-
ра през 2004 
г., е отворен за 
транссексуални 
жени, на които 
при раждането 
им е определен 
мъжки пол. Обик-
новено се про-
вежда ежегодно, 
но през 2021 г. 
събитието беше 
отменено зара-
ди пандемията. 
Т а з г о д и ш н о т о 
събитие беше 
насрочено така, 
че да съвпадне 
с месеца на гор-
достта, и беше 

на тема "Горди заедно".
Равена беше сред 23-те 

участнички, които участваха в 

конкурса, а колумбийката Жа-
смин Хименес и французойката 
Аела Шанел завършиха съот-
ветно на второ и трето място. 
Тя е третата филипинка, която 
печели титлата, съобщава Си 
Ен Ен.

На финала, който беше излъ-
чен на живо по тайландската 
телевизия, участничките изля-
зоха на сцената във вечерни 
рокли и национални костюми 
от съответните държави. В сег-
мента с въпроси и отговори Ра-
вена заяви, че целта на това да 
бъде транссексуална кралица 
на красотата е "да вдъхновява 
другите хора".

"Винаги съм смятала, че най-
красивото предимство на това 
да си човек и да си транссек-
суална жена не е само главата, 
която е пълна със знания - тя 
трябва да бъде сърцето, което 
е пълно с любов и уважение, 
ухото, което е готово да слуша, 
и ръцете, които са готови да 
помагат на другите хора", каза 
тя на сцената.

 Във видеоклип, публикуван 
от организаторите на конкурса 
преди шоуто, Равена заяви, че 
преходът й към друг пол "не е 
бил лесен".

"Приемането в собствения 

ми дом е най-добрият подарък, 
който съм получавала по вре-
ме на моето транссексуално 
пътуване", каза Равена, която 
по-късно посвети победата на 
майка си.

"Транссексуалната общност 
все още има да извърви тол-
кова дълъг път в борбата за 
равенство", добави Равена във 
видеото.

Равена получи 450 000 тай-
ландски бата (12 700 долара) 
под формата на парична на-
града, както и подаръци от 
различни спонсори.


