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Всеки ден с по-
добрия вестник!

Ще бъде предимно слънчево 
с разкъсана висока облачност. 
Ще духа слаб южен вятър. 
Дневните температури ще се 
повишат и максималните ще са 
между 15 и 20, по-ниски в край-
ните източни райони, в София 
- около 16. Над Черноморието 
ще е предимно слънчево. Ще 
духа слаб до умерен вятър от 
юг-югоизток. Максималните 
температури ще са между 9° и 
12. Температурата на морската 
вода е 8 - 9. Вълнението на мо-
рето ще е 2-3 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

ДЕНИЦА САЧЕВА: ЩЕ СЕ СТРЕМИМ 
ДА БЪДЕМ ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА 
СИЛА, ЗА ДА ИЗВЕДЕМ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЕЗВРЕМИЕТО

ДВАМА ПРЕБИХА И 
ОГРАБИХА САМОТЕН 
ВЪЗРАСТЕН МЪЖ 
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ВРЕМЕТО

На стр. 4

ФЕРМЕРСКИТЕ ПАЗАРИ 
СА ВЪЗМОЖНОСТ 
ЗА СПРАВЯНЕ СЪС 
СПЕКУЛАТА

ДВА МИЛИОНА ЛЕВА 
ЗА ТУРИЗЪМ ЩЕ 
ХАРЧИ БАЛЧИК

Два милиона лева ще харчи Oбщина Балчик според 
утвърдената програма за туризма. Планираните сред-
ства са повече с над 600 хиляди лева спрямо изразхо-
дените през миналата. От 900 хиляди на близо милион 
и половина се покачват разходите за изграждане и 

поддържане на инфраструктурата. Около 500 хиляди 
са парите за реклама в страната и чужбина на турис-
тически обекти. Тук влизат средствата за традицион-
ните балчишки фестивали като Балчик класик дейз, 
хоров фестивал, фолклорен, форум на младите в из-
куството и други. Програмата за развитие на туризма 
залага още подпомагане на проекти с регионално и 
национално значение, както и международно сътруд-
ничество.

БНР - Албена Иванова
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НЕМСКИТЕ 
ТУРОПЕРАТОРИ - 
СЪС ЗАСИЛЕН 
ИНТЕРЕС КЪМ 
АЛБЕНА В РАМКИТЕ 
НА ITB BERLIN
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Íà 12 ìàðò, îêîëî 17:20 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å èçâúðøåíà 
ïðîâåðêà íà 29-ãîäèøåí ìúæ. Â õîäà íà ïðîâåðêàòà å óñòà-
íîâåíî áÿëî êðèñòàëíî âåùåñòâî ñ òåãëî 0,58 ãðàìà, ðåàãè-
ðàùî íà àìôåòàìèí. Ìúæúò å çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà.

Íà 12 ìàðò, îêîëî 17:15 ÷àñà, â ãðàä Òåðâåëå ñïðÿí çà ïðî-
âåðêà ëåê àâòîìîáèë „Äæèï“, óïðàâëÿâàí îò 41-ãîäèøåí ìúæ. 
Ñ òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî å óñòàíîâåíî, ÷å âîäà÷úò óïðàâëÿâà ñ 
ÌÏÑ ñ 1,21 ïðîìèëà àëêîõîë. Çàäúðæàí å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 12 ìàðò, îêîëî 05:20 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí çà 
ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Ìåðöåäåñ“, óïðàâëÿâàí îò 43-ãî-
äèøåí ìúæ. Ïðè ïîñëåäâàëàòà ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà 
íàðêîòè÷íè è óïîéâàùè âåùåñòâà, òåñòúò îò÷èòà ïîëîæèòå-
ëåí ðåçóëòàò çà óïîòðåáàòà íà êîêàèí. Ìúæúò å çàäúðæàí 
çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 10 ìàðò, îêîëî 12:00 ÷àñà, â ñ. Îðëÿê, îáë. Äîáðè÷ å 
ñïðÿí çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Ôîëêñâàãåí“, óïðàâëÿâàí 
îò 35-ãîäèøåí ìúæ. Â õîäà íà ïðîâåðêàòà å óñòàíîâåíà ðú÷-
íî ñâèòà öèãàðà ñ òåãëî 0,22 ãðàìà, ðåàãèðàùà íà êàíàáèñ. 
Ìúæúò å çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 10 ìàðò, îêîëî 16:30 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å èçâúðøåíà 
ïðîâåðêà íà 26-ãîäèøåí ìúæ. Â õîäà íà ïðîâåðêàòà å óñòà-
íîâåíî êðèñòàëíî âåùåñòâî ñ òåãëî 0,47 ãðàìà, ðåàãèðàùî 
íà ìåòààìôåòàìèí. Çàäúðæàí å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 10 ìàðò, îêîëî 19:20 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å èçâúðøåíà 
ïðîâåðêà íà 17-ãîäèøåøåí ìëàäåæ. Â õîäà íà ïðîâåðêàòà å 
óñòàíîâåíà ðú÷íî ñâèòà öèãàðà ñúñ ñóõà òðåâíà ìàñà ñ òåãëî 
0,62 ãðàìà, ðåàãèðàùà íà êàíàáèñ. Ìëàäåæúò å çàäúðæàí çà 
ñðîê îò 24 ÷àñà. ÍÄÒ

112 ÍÎÂÈÍÈ

Î á ë à ñ ò í è ÿ ò  ó ï ð à â è ò å ë 
Çäðàâêî Çäðàâêîâ áå ãîñò 
íà ïðîâåëîòî ñå íà 10 ìàðò  
Îáùî ñúáðàíèå íà Àäìèíè-
ñòðàòèâåí ñúä Äîáðè÷, íà 
êîåòî áå ïðåäñòàâåí îò÷åòíèÿ 
äîêëàä çà ðàáîòàòà íà ñúäè-
ëèùåòî çà îòìèíàëàòà 2022 
ã. Íà ñúáðàíèåòî ïðèñúñòâà 
çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò íà 
Âúðõîâåí àäìèíèñòðàòèâåí 
ñúä Ìàðèíèêà ×åðíåâà, êîÿòî 
äàäå âèñîêà îöåíêà çà ðàáî-
òàòà íà ìàãèñòðàòèòå è öåëèÿ 

åêèï íà Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä 
Äîáðè÷. Ñðåä ãîñòèòå áÿõà 
ïðåäñåäàòåëè íà ðàéîííèòå ñú-
äèëèùà â îáëàñòòà, ïðåäñòàâè-
òåë íà Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà, 
ïðåäñåäàòåëÿò íà Àäâîêàòñêà 
êîëåãèÿ Äîáðè÷, ìåäèè.

Ïðåäñåäàòåëÿò íà Àäìèíè-
ñòðàòèâåí ñúä Äîáðè÷ ã-æà 
Êðàñèìèðà Èâàíîâà ïðåäñòàâè 
ðåçþìå íà îò÷åòíèÿ äîêëàä, 
êàòî îáúðíà âíèìàíèå, ÷å ñå 
íàáëþäàâà ðúñò íà äåëàòà 
è îò÷åòå, ÷å çà ïîñëåäíèòå 
5 ãîäèíè íàòîâàðåíîñòòà íà 
ùàòà íà ñúäèëèùåòî å íàé-âè-
ñîêà – ñðåäíî 180-200 äåëà å 

ВИСОКА ОЦЕНКА ВИСОКА ОЦЕНКА 
ЗА РАБОТАТА НА ЗА РАБОТАТА НА 
АДМИНИСТРАТИВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН 
СЪД - ДОБРИЧСЪД - ДОБРИЧ

ïðèêëþ÷èë âñåêè ñúäèÿ. Ïðåä-
ñåäàòåëÿò îòáåëÿçà îùå, ÷å 
59,16 % îò îáæàëâàíèòå ïðåä 
ÂÀÑ äåëà, ñà áèëè ñ ïîòâúð-
äåíè ðåøåíèÿ îò âúðõîâíîòî 
ñúäèëèùå, êîåòî å äîïðèíåñëî 
çà äîáðàòà îöåíêà ïðè èçâúð-
øåíàòà ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà 
ïðîâåðêà îò Èíñïåêòîðàòà íà 
åêèïà íà ñúäèëèùåòî.

Çäðàâêî Çäðàâêîâ ïîçäðàâè 
ã-æà Êðàñèìèðà Èâàíîâà è 
åêèïà íà Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä 
Äîáðè÷ çà äîáðàòà ðàáîòà è 

çàÿâè, ÷å òå ñà êîðåêòèâ ìåæ-
äó èíñòèòóöèèòå è ãðàæäàíèòå 
â çàùèòà íà ñïðàâåäëèâîñòòà 
è ïîæåëà äà ïðîäúëæàâàò áåç-
ïðèñòðàñòíî äà ñëóæàò íà çà-
êîíà â èíòåðåñ íà îáùåñòâîòî.

Íà 11 ìàðò, îêîëî 18:15 
÷àñà, ñëóæèòåëè íà ÃÊÏÏ Äó-
ðàíêóëàê ñïèðàò çà ïðîâåðêà 
òàêñèìåòðîâ àâòîìîáèë ñ 
âîçåùà ñå æåíà íà 82-ãîäèíè 
îò ãðàä Êàâàðíà. Â õîäà íà 
ðàáîòà å óñòàíîâåíî, ÷å æå-
íàòà å æåðòâà íà òåëåôîííà 
èçìàìà, èçâúðøåíà îêîëî 
13:00 ÷àñà ñúùèÿ äåí.

Ïðåä ðàçñëåäâàùèòå âúç-
ðàñòíàòà æåíà ðàçêàçàëà, 
÷å ïîëó÷èëà îáàæäàíå íà 
äîìàøíèÿ ñè òåëåôîíåí íî-

ГРАНИЧНИ ПОЛИЦАИ ПРЕДОТВРАТИХА ТЕЛЕФОННА ИЗМАМАГРАНИЧНИ ПОЛИЦАИ ПРЕДОТВРАТИХА ТЕЛЕФОННА ИЗМАМА

Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ è ÅÊÎ-
ÏÀÊ Áúëãàðèÿ â÷åðà çàïî÷íà-
õà ñúâìåñòíà êàìïàíèÿ „Ãðàä-
ñêà ðåöèêëèàäà“ ñ ìèñèÿòà äà 
ñïàñÿò ñòîòèöè òîíîâå îòïà-
äúöè îò ïðèðîäàòà è äà îñèãó-
ðÿò æèâîòîñïàñÿâàùà ïúðâà 
ïîìîù ïðè âíåçàïåí ñúðäå÷åí 
àðåñò. Òîâà å íàé-ìàùàáíàòà 
è ïúðâà ïî ðîäà ñè ïîäîáíà 
èíèöèàòèâà, êîÿòî ñå ïðîâåæ-
äà â 14 îáùèíè â Áúëãàðèÿ îò 
ìàðò äî äåêåìâðè 2023 ã. ïîä 
ìîòîòî: „Ðåöèêëèðàé ïëàñò-
ìàñîâèòå áóòèëêè è ìåòàëíè 
êåíîâå - Ñïàñè æèâîò!“

Öåëòà, êîÿòî ñè ïîñòàâÿìå, å 
äà óâåëè÷èì ñ ïîíå 70% ñúáè-
ðàåìîñòòà íà ïëàñòìàñîâè áó-
òèëêè è àëóìèíèåâè êåíîâå íà 
òåðèòîðèÿòà íà îáùèíàòà çà 
ïåðèîäà îò ìàðò äî äåêåìâðè 
2023 ã. ñïðÿìî ñúùèÿ ïåðèîä 
íà ìèíàëàòà ãîäèíà.

Ïðè óñïåøåí ðåçóëòàò îò 
êàìïàíèÿòà è ïîñòèãàíå íà 
öåëòà é ùå áúäàò ïîñòàâåíè 
åäèí èëè íÿêîëêî àâòîìàòè÷íè 
äåôèáðèëàòîðà çà æèâîòîñ-
ïàñÿâàùà ïúðâà ïîìîù ïðè 
ñúðäå÷åí àðåñò íà ïîäõîäÿùè 
îáùåñòâåíè ìåñòà â ãðàäà. Â 
Áúëãàðèÿ îò âíåçàïåí ñúðäå-

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ И ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ И ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ 
ЗАПОЧНАХА СЪВМЕСТНА КАМПАНИЯ ЗАПОЧНАХА СЪВМЕСТНА КАМПАНИЯ 
"ГРАДСКА РЕЦИКЛИАДА""ГРАДСКА РЕЦИКЛИАДА"

÷åí àðåñò çàãèâàò ïîâå÷å îò 
10 õèëÿäè ÷îâåêà ãîäèøíî - 10 
ïúòè ïîâå÷å îòêîëêîòî â àâòî-
ìîáèëíè êàòàñòðîôè, ïîæàðè 
è ïðèðîäíè áåäñòâèÿ âçåòè 
çàåäíî! Àâòîìàòè÷íèòå äåôè-
áðèëàòîðè ñà ÷åñòî ñðåùàíè 
ïî îáùåñòâåíè ìåñòà â ìíîãî 
åâðîïåéñêè ãðàäîâå.

Îò ìàðò äî äåêåìâðè 2023 ã. 
Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ è ÅÊÎ-
ÏÀÊ ùå îðãàíèçèðàò ðåäèöà 
èíèöèàòèâè, ñ êîèòî äà àí-
ãàæèðàò ãðàæäàíè, áèçíåñ, 
ó÷èëèùà è äåòñêè ãðàäèíè äà 
ñå âêëþ÷àò â êàìïàíèÿòà.

Èñêðåíî âÿðâàìå, ÷å ñ ïî-
ìîùòà íà âñè÷êè íàñ – èíñòè-
òóöèè, ãðàæäàíè è áèçíåñ, ùå 
ïîñòèãíåì è íàäìèíåì öåëè-
òå íà êàìïàíèÿòà. Ñëåäåòå 
ñòðàíèöàòà íà îáùèíàòà çà 
àêòóàëíèòå ñúáèòèÿ ïî òàçè 
êàìïàíèÿ èëè âèæòå òóê çà 
ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ - https://
www.ecopack.bg/GR

ÏÐÎÃÐÀÌÀ
13.03.2023
- Íà÷àëî íà êàìïàíèÿòà.
- Îáÿâÿâàíå íà êîíêóðñ çà 

òåìàòè÷íî ÷åòèðèñòèøèå, êîå-
òî ùå ñå èçïîëçâà çà ñëîãàí 
íà êàìïàíèÿòà â Äîáðè÷ 13.03 

Íà 12 ìàðò, îêîëî 19:35 ÷àñà, 
å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå çà âúç-
íèêíàëî ÏÒÏ ïî îêîëîâðúñòåí 
ïúò íà ãðàä Äîáðè÷. Íà ìÿñòî å 
óñòàíîâåíî, ÷å ëåê àâòîìîáèë 
„Ñåàò“, óïðàâëÿâàí îò 47-ãî-
äèøåí ìúæ, ãóáè êîíòðîë íàä 
ÌÏÑ, ïðåîáðúùà ñå  ïî òàâàí 
è ñïèðà äâèæåíèåòî ñè â ïàðêè-
ðàí â áëèçîñò ëåê àâòîìîáèë. 
Ïðè ïîñëåäâàëàòà ïðîâåðêà 
çà óïîòðåáà íà àëêîõîë ñ òåõ-
íè÷åñêî ñðåäñòâî, öèôðîâàòà 
èíäèêàöèÿ îò÷èòà íàëè÷èåòî 
íà 2,13 ïðîìèëà. Âîäà÷úò å 
çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 
Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíî áúðçî 
ïîëèöåéñêî ïðîèçâîäñòâî.ÍÄÒ

ПИЯН СЕ ПИЯН СЕ 
ПРЕОБЪРНА С ПРЕОБЪРНА С 
АВТОМОБИЛА СИАВТОМОБИЛА СИ

– 28.03). Ðåçóëòàòè íà 30.03. 
2023 ã.

- Ñòàðò íà ñúïúòñòâàùà èí-
ôîðìàöèîííà êàìïàíèÿ (àïåë 
çà âêëþ÷âàíå â êàìïàíèÿòà 
êúì øèðîêàòà îáùåñòâåíîñò, 
ó-ùà, äåòñêè ãðàäèíè, áèç-
íåñ, îáùèíñêè ïðåäïðèÿòèÿ è 
ñòðóêòóðè, ñîöèàëíè çàâåäå-
íèÿ, òåìàòè÷íè ïóáëèêàöèè).

- Îáÿâÿâàíå íà êàìïàíèÿòà 
âúâ Ôåéñáóê è Âàéáúð êàíàëà 
íà Îáùèíàòà è õàøòàãà: #Ðå-
öèêëèàäà2023Äîáðè÷

15.03 – Îáÿâÿâàíå íà åæå-
ãîäíà êàìïàíèÿ „Ãîëÿìî âå-
ëèêäåíñêî ïðîëåòíî ïî÷èñòâà-
íå“ (15.03 – 16.04.2023 ã.).

- Îáÿâÿâàíå íà èíèöèàòè-
âàòà „Íàïðàâè ñíèìêà Ïðåäè 
è Ñëåä çà îïðåäåëÿíå íà çà-
ìúðñåí ó÷àñòúê, ïî÷èñòâàíå è 
ôîòî-äîêóìåíòèðàíå. Èíèöèà-
òèâàòà ùå ñå ïðîâåäå â ðàìêè-
òå íà Ïðîëåòíîòî ïî÷èñòâàíå 
â Äîáðè÷ îò 15.03 äî 16.04. 
Ñíèìêèòå ùå ñå ïóáëèêóâàò â 
ñïåöèàëíî îïðåäåëåíà çà òàçè 
öåë ïóáëèêàöèÿ íà ôåéñáóê-
ñòðàíèöàòà íà Îáùèíàòà

18.03 – Ñâåòîâåí äåí íà 
ðåöèêëèðàíåòî – òåìàòè÷íè 
ïóáëèêàöèè

30.03. – Îáÿâÿâàíå íà ðåçóë-
òàòèòå îò êîíêóðñà çà òåìà-

ìåð îò ìúæ, ïðåäñòàâÿù ñå 
çà ñëóæèòåë íà ÌÂÐ. ×ðåç 
âúâåæäàíå â çàáëóæäåíèå, 
ìíèìèÿò ïîëèöàé ïîèñêàë 
îò æåíàòà ñúäåéñòâèå çà 
çàëàâÿíå íà èçâúðøèòåëè íà 
òåëåôîííè èçìàìè. Çà öåëòà 
æåíàòà òðÿáâàëî äà âçåìå 
âñè÷êèòå ñè íàëè÷íè ïàðè è 
äà ãè ïðåäàäå. Ñ åäèí òàêñè-
ìåòðîâ àâòîìîáèë æåíàòà å 
èçïðàòåíà îò ãðàä Êàâàðíà 
äî ãðàä Äîáðè÷, ñëåä êîåòî ñ 
äðóã òàêñèìåòðîâ àâòîìîáèë 

å òðÿáâàëî äà ñòèãíå äî íà-
ñåëåíî ìÿñòî íà òåðèòîðèÿòà 
íà Ðåïóáëèêà Ðóìúíèÿ, êú-
äåòî äà ïðåäàäå íàëè÷íèòå 3 
560 ëåâà. Ðàáîòàòà ïî ñëó÷àÿ 
ïðîäúëæàâà.

ÎÄ ÌÂÐ Äîáðè÷ îòíîâî 
àïåëèðà ãðàæäàíèòå íà îá-
ëàñòòà äà îáúðíàò âíèìàíèå 
íà âúçðàñòíèòå ñè ðîäèòåëè 
- äà íå ïðåäîñòàâÿò ïàðè è 
öåííîñòè ñëåä îáàæäàíå îò 
íåïîçíàòè, íåçàâèñèìî çà 
êîãî ñå ïðåäñòàâÿò.ÍÄÒ

Областният управител бе гост на 
Общото събрание на институцията

Íà 10 ìàðò  ñëóæèòåëè íà 
ñåêòîð „ÏÈÏ“ ïðè ÎÄ ÌÂÐ Äî-
áðè÷ èçâúðøâàò ïðîâåðêà íà 
òúðãîâñêè îáåêò ïî óë. „Áàòàê“ 
â ãðàä Äîáðè÷, ñòîïàíèñâàí 
îò 31-ãîäèøåí ìúæ. Â õîäà 
íà ïðîâåðêàòà ñà óñòàíîâåíè 
è èççåòè îáùî 63 áðîÿ ïðè-
íàäëåæíîñòè è äðåõè, íîñåùè 
ëîãîòî íà ñâåòîâíîèçâåñòíè 
ìàðêè, áåç ðàçðåøåíèå íà ïðè-
òåæàòåëÿ íà èçêëþ÷èòåëíîòî 
ïðàâî. Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíî 
äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî.ÍÄÒ

ЗАСЯКОХА ДРЕХИ ЗАСЯКОХА ДРЕХИ 
МЕНТЕ В МАГАЗИНМЕНТЕ В МАГАЗИН

×åòèðèìà ìúæå ñà çàäúðæà-
íè çà ïî 24 ÷àñà çàðàäè êðàæ-
áè â Êàâàðíà è ñåëî Òðèãîðöè, 
ñúîáùàâàò îò ïîëèöèÿòà.

Íà 10 ìàðò, îêîëî 10:00 
÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå 
çà èçâúðøåíà âçëîìíà êðàæáà 
íà òåðèòîðèÿòà íà ãðàä Êà-
âàðíà. Óñòàíîâåíî å, ÷å ÷ðåç 
âçëîì íà ïðîçîðåö, íåèçâåñ-
òåí èçâúðøèòåë å ïðîíèêíàë â 
èìîòà. Ïî äàííè íà òúæèòåëÿ 
å èçâúðøåíà êðàæáà íà àóäèî 
ñèñòåìà è íåóñòàíîâåíî êúì 
ìîìåíòà êîëè÷åñòâî àëêîõîë. 
Îò ïðîâåäåíèòå ÎÈÌ è ÏÑÄ 
îò ñëóæèòåëèòå íà ÐÓ ÌÂÐ 
Êàâàðíà ñà óñòàíîâåíè èçâúð-
øèòåëèòå íà äåÿíèåòî, òðèìà 
ìúæå íà 36ãîäèíè, 19ãîäèíè 

ЗАЛОВИХА КРАДЦИ В КАВАРНА И ТРИГОРЦИЗАЛОВИХА КРАДЦИ В КАВАРНА И ТРИГОРЦИ
è 20ãîäèíè. Ïðè ïîñëåäâàëè-
òå ïðîöåñóàëíî ñëåäñòâåíè 
äåéñòâèÿ å óñòàíîâåíî, ÷å 
òðèìàòà ñà ñúïðè÷àñòíè êúì 
äðóãè äâå äîìîâè êðàæáè íà 
òåðèòîðèÿòà íà ÐÓ ÌÂÐ Êàâàð-
íà. Ðàáîòàòà ïî óñòàíîâÿâàíå 
è äîêóìåíòèðàíå íà ïðåñòúï-
íàòà èì äåéíîñò ïðîäúëæàâà.

Íà 9 ìàðò, îêîëî 15:45 ÷àñà, 
å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå çà 
èçâúðøåí îïèò çà êðàæáà íà 
ìåòàëíè åëåìåíòè îò ãàðàæíî 
ïîìåùåíèå íà òåðèòîðèÿòà 
íà ñ. Òðèãîðöè. Îò ïðîâåäå-
íèòå íåçàáàâíè ÎÈÌ è ÏÑÄ 
å óñòàíîâåí èçâúðøèòåëÿò íà 
äåÿíèåòî, ìúæ íà 26 ãîäèíè. 
Ðàáîòàòà ïî ñëó÷àÿ ïðîäúë-
æàâà.ÍÄÒ

òè÷íî ÷åòèðèñòèøèå.
01.04. - Îáÿâÿâàíå íà ñúñòå-

çàíèå ìåæäó ó÷èëèùàòà è äåò-
ñêèòå ãðàäèíè çà ñúáèðàíå íà 
ïëàñòìàñîâè áóòèëêè è êåíîâå 
(äî 30.11.2023 ã.)

21.04.2023 ã., 17.00 ÷. Ëàïè-
äàðèóì – Êîíöåðò „Ìóçèêà çà 
ñìåò“ ïî ïîâîä Äåíÿ íà Çåìÿ-
òà (22.04) íà èçïúëíèòåëè îò 
Ñòóäèî çà ïîï-ðîê ïåâöè "Ñà-
ðàíäåâ" ïðè Ìëàäåæêè öåíòúð 
- Äîáðè÷ ñ ðúêîâîäèòåë Æàíà 
Ñòåôàíîâà è âúçïèòàíèöè íà 
ÑÓ „Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè“. 
Ñèìâîëè÷íè áèëåòè âúâ âèä 
íà îòïàäúöè îò îïàêîâêè îò 
ïëàñòìàñîâè áóòèëêè è êåíîâå.

22.04 – Äåí íà Çåìÿòà – òå-
ìàòè÷íè ïóáëèêàöèÿ

Ìàé 2023 ã. – Îðãàíèçèðàíå 
íà èãðà „Íà ëîâ çà åêî-ñúêðî-
âèùà“

15.06 – 31.07 – ÅÊÎ ËßÒÎ – 
ïîñåùåíèå íà ïëîùàäêàòà çà 
ðàçäåëíî ñúáèðàíå íà îòïàäú-
öè îò äîìàêèíñòâàòà, òåìàòè÷-
íè çàíèìàíèÿ, ðàáîòèëíè÷êè.

Ñåïòåìâðè 2023 ã. – Ìåæäèí-
íà ïðåñêîíôåðåíöèÿ çà îò÷è-
òàíå íà ðåçóëòàòè êúì ìîìåí-
òà è îáÿâÿâàíå íà äåéíîñòèòå 
äî êðàÿ íà êàìïàíèÿòà.

Îðãàíèçàòîðèòå ñè çàïàçâàò 
ïðàâîòî äà âíàñÿò ïðîìåíè.

Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà – Äî-
áðè÷ ðúêîâîäè äîñúäåáíî ïðî-
èçâîäñòâî ïî ÷ëåí 198, àë. 1 îò 
ÍÊ çà ãðàáåæ, èçâúðøåí ñëåä 
óïîòðåáà íà ñèëà. Æåðòâà íà 
ïðåñòúïëåíèåòî ñòàíàë ñà-
ìîòíî æèâååù 85-ãîäèøåí ìúæ 
îò ñåëî Îðëÿê, îáùèíà Òåðâåë. 

Â íîùòà íà 8 ñðåùó 9 ìàðò 
2023 ãîäèíà, äâàìà íåèçâåñòíè 
èçâúðøèòåëè ïðîíèêíàëè â 
êúùàòà íà ìúæà, íàìèðàùà 
ñå â êðàÿ íà ñåëîòî. Çàïëà-
øèëè ãî, óïîòðåáèëè ñïðÿìî 
íåãî ôèçè÷åñêà ñèëà è óñïåëè 

ДВАМА ПРЕБИХА И ОГРАБИХА ДВАМА ПРЕБИХА И ОГРАБИХА 
САМОТЕН ВЪЗРАСТЕН МЪЖСАМОТЕН ВЪЗРАСТЕН МЪЖ

ïðîòèâîçàêîííî äà îòíåìàò 
ïàðè÷íà ñóìà â ðàçìåð îêîëî 
1200 ëåâà. Ñëåä êàòî ïîñòèãíà-
ëè öåëòà ñè, äâàìàòà ìúæå íà-
ïóñíàëè æèëèùåòî è èçáÿãàëè.

Ðàáîòàòà ïî ñëó÷àÿ ïðî-
äúëæàâà ïîä ðúêîâîäñòâîòî è 
íàäçîðà íà Ðàéîííà ïðîêóðà-
òóðà - Äîáðè÷. Ïðåäïðèåòè ñà 
ìíîæåñòâî äåéñòâèÿ çà óñòà-
íîâÿâàíå íà èçâúðøèòåëèòå. 
Äåéñòâèÿòà ïî ðàçñëåäâàíåòî 
ïðîäúëæàâàò è êúì òîçè ìî-
ìåíò, óòî÷íÿâà Àïåëàòèâíà 
ïðîêóðàòóðà Âàðíà.ÍÄÒ

Â êðàÿ íà ìèíàëàòà ñåäìèöà 
íà òåðèòîðèÿòà íà ÎÄÌÂÐ-
Äîáðè÷ ñå ïðîâåäå ñïåöèàëè-
çèðàíà ïîëèöåéñêà îïåðàöèÿ 
ïî áèòîâàòà ïðåñòúïíîñò è 
ïðîôèëàêòèêà íà ëèöà îò êðè-
ìèíàëíèÿ êîíòèíãåíò, çà êîèòî 
èìà äàííè, ÷å ïîäãîòâÿò èç-
âúðøâàíåòî íà ïðåñòúïëåíèå 
ïðîòèâ ïîëèòè÷åñêèòå ïðàâà 
íà ãðàæäàíèòå. Ñïåöèàëèçè-
ðàíàòà îïåðàöèÿ áå íà òåðèòî-
ðèÿòà íà öÿëàòà îáëàñò, êàòî 
å îáúðíàòî îñîáåíî âíèìàíèå 
íà íàñåëåíèòå ìåñòà ñ òàêà 
íàðå÷åíèòå ðèñêîâè ñåêöèè.

Â ñïåö àêöèÿòà ó÷àñòâàõà 
115 ïîëèöåéñêè ñëóæèòåëè  è 

ЗАДЪРЖАХА ОБЯВЕН ЗА ЗАДЪРЖАХА ОБЯВЕН ЗА 
ОБЩОДЪРЖАВНО ИЗДИРВАНЕ ОБЩОДЪРЖАВНО ИЗДИРВАНЕ 
ПРИ СПЕЦ АКЦИЯПРИ СПЕЦ АКЦИЯ

20 ñëóæèòåëè íà Ãëàâíà äèðåê-
öèÿ „Æàíäàðìåðèÿ“. Çàäúðæà-
íè ñà 10 ëèöà, êàòî åäíî îò òÿõ 
å îáÿâåíî çà îáùîäúðæàâíî 
èçäèðâàíå. Ïðîâåðåíè ñà 381 
ëèöà, ïðîôèëàêòèðàíè ñà 25 
ëèöà îò êðèìèíàëíèÿ êîíòèí-
ãåíò. Ïðîâåðåíè ñà çàëîæíè 
êúùè, àâòîìîðãè, 11 ìàãà-
çèíà, 22 ïèòåéíè çàâåäåíèÿ. 
Ðàçêðèòè ñà: åäèí áðîé áúðçî 
ïðîèçâîäñòâî, åäíî äîñúäåá-
íî ïðîèçâîäñòâî ïî ÷ë. 354à, 
åäíî áúðçî ïðîèçâîäñòâî ïî 
÷ë. 234â è äâå äîñúäåáíè ïðî-
èçâîäñòâà ïî ÷ë. 195 è 194 îò 
ÍÊ. Ñúñòàâåíè ñà 5 áðîÿ ÀÓÀÍ 
è 26 ôèøà. ÍÄÒ
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Êàíäèäàòèòå ñè çà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè íà êîàëèöèÿ ÃÅÐÁ-
ÑÄÑ â Äîáðè÷êà îáëàñò áÿõà ïðåäñòàâåíè ïðåä äîáðè÷êèòå 
ìåäèè. Êàêòî ïîä÷åðòà âîäà÷úò íà ëèñòàòà è îáëàñòåí ëèäåð íà 
ïàðòèÿ ÃÅÐÁ Äåíèöà Ñà÷åâà, ïðèîðèòåò å äàäåí íà ó÷èòåëèòå, 
çàùîòî è îáðàçîâàíèåòî å åäèí îò îñíîâíèòå ïðèîðèòåòè â 
ðàáîòàòà íà êîàëèöèÿòà.

È òàêà âòîðè è òðåòè â ëèñòàòà ñà îáùèíñêèÿò ëèäåð íà ïàðòè-
ÿòà Êðàñèìèð Íèêîëîâ – ó÷èòåë ïî èíôîðìàöèîííè òåõíîëîãèè, è 
îáùèíñêèÿò ðúêîâîäèòåë íà ÏÏ ÃÅÐÁ â îáùèíà Äîáðè÷êà Æèâêî 
Æåëÿçêîâ – ó÷èòåë ïî ãåîãðàôèÿ. Â íàäïðåâàðàòà ñå âêëþ÷âàò è 
Ãåðãàíà Äîáðåâà – îáëàñòåí êîîðäèíàòîð íà Æåíè ÃÅÐÁ, ïðåïî-
äàâàòåë â ó÷èëèùåòî ïî èçêóñòâàòà „Ñâ. Êë. Îõðèäñêè“ è ðúêîâî-
äèòåë íà ôîëêëîðåí ñúñòàâ, êàêòî è Äî÷êà Äèìèòðîâà – íà÷àëåí 
ó÷èòåë â ñúùîòî ó÷èëèùå, êîÿòî å ïðåäñòàâèòåëÿò íà ÑÄÑ â êîà-
ëèöèÿòà. Ãðàæäàíñêàòà êâîòà ùå ñå ïðåäñòàâëÿâà îò þðèñòêàòà 
Âåíåòà Äèìèòðîâà, êîÿòî èìà è ìàãèñòðàòóðà ïî ìåæäóíàðîäíè 
îòíîøåíèÿ. Èêîíîìèñòèòå Ðàäîñëàâ Éîðäàíîâ, Õðèñòî Õðèñòîâ 
è Äèìèòúð Íèêîëîâ, êàêòî è Ïåòúð Áîí÷åâ îò Òåðâåëñêàòà îðãà-
íèçàöèÿ,  ñå âêëþ÷âàò â ïðåäèçáîðíîòî ñúñòåçàíèå. 

Íà ïðåñêîíôåðåíöèÿòà àðãóìåíòèðàíî áåøå ïîä÷åðòàíî 
íàïðàâåíîòî îò äåïóòàòèòå îò ÏÏ ÃÅÐÁ â 48-èÿ ïàðëàìåíò è 
áÿõà î÷åðòàíè ïðèîðèòåòèòå, çà êîèòî ïàðòèÿòà ùå ðàáîòè â 
áúäåùîòî íàðîäíî ñúáðàíèå. Åòî àêöåíòèòå, êîèòî ñïîäåëè 
Äåíèöà Ñà÷åâà:

  Êàêâî óñïÿõìå äà ñâúðøèì ïî âðåìå íà 48-î ÍÑ: 
� Ïî íàøå ïðåäëîæåíèå áÿõà ïðîìåíåíè ïðàâèëàòà â Íàöèî-

íàëíàòà êàðòà íà âèñøåòî îáðàçîâàíèå. Òîâà äàäå âúçìîæíîñò 
çà ðàçêðèâàíå íà Ìåäèöèíñêè êîëåæ â ãðàäà çà îáó÷åíèå íà 
ìåäèöèíñêè ñåñòðè è àêóøåðêè.

� Ïîâäèãíàõìå è òåìàòà çà ò.íàð. „Ìàëúê Øåíãåí“, êàòî èäåÿòà 
áåøå äîáðå ïðèåòà îò ðóìúíñêà ñòðàíà. Ñ íåÿ ñå àíãàæèðàõà è 
åâðîäåïóòàòèòå íè Åìèë Ðàäåâ è Àíäðåé Íîâàêîâ. 

� Áèòîâèòå ïîòðåáèòåëè îñòàâàò íà ðåãóëèðàíèÿ ïàçàð íà 
åëåêòðîåíåðãèÿ äî 2026 ã. Ñ òîâà ãàðàíòèðàõìå, ÷å ñìåòêèòå èì 
íÿìà äà ñå óâåëè÷àò øîêîâî â ñëåäâàùèòå 3 ãîäèíè.

� Óäúëæèõìå êîìïåíñàöèèòå çà áèçíåñà çàðàäè âèñîêèòå öåíè 
íà òîêà è ïî òîçè íà÷èí èçáåãíàõìå ìàñîâè ôàëèòè íà ìàëêè è 
ñðåäíè ïðåäïðèÿòèÿ è çàãóáà íà ðàáîòíè ìåñòà.

� Ïîäêðåïèõìå íîâ ìåõàíèçúì çà îïðåäåëÿíå íà ìèíèìàëíàòà 
çàïëàòà. Îò 1 ÿíóàðè 2024 ã. òÿ ùå áúäå 50% îò ñðåäíàòà çà 
ïðåäõîäíèòå 12 ìåñåöà.

� Ãëàñóâàõìå óâåëè÷åíèå ñ 22% íà ïîäêðåïàòà çà äåöà, âúç-
ðàñòíè, õîðà ñ óâðåæäàíèÿ, áåçðàáîòíè è òåõíèòå ñåìåéñòâà.

� Îáâúðçàõìå ôîðìóëàòà çà èç÷èñëåíèå íà ñîöèàëíèòå ïëàùà-
íèÿ ñ ëèíèÿòà íà áåäíîñò. Òàêà îñèãóðèõìå ïî-ãîëÿìà ñîöèàëíà 
çàêðèëà çà ïîâå÷å õîðà, à ïðè âñÿêî âäèãàíå íà ëèíèÿòà íà 
áåäíîñò ïîìîùèòå è îáåçùåòåíèÿòà ùå ðàñòàò.

� Ñ íàøàòà ïîäêðåïà áåøå ðàçøèðåí îáõâàòúò íà åäíîêðàòíè-

òå ïîìîùè çà ñåìåéñòâàòà ñ ó÷åíèöè. Îò ñëåäâàùàòà ó÷åáíà ãî-
äèíà âñè÷êè ðîäèòåëè íà äåöà â I, II, III, VI è VIII êëàñ, âêëþ÷èòåëíî 
â ÷àñòíèòå ó÷èëèùà, ùå âçèìàò ïî 300 ëâ. áåç äîõîäåí êðèòåðèé.

� Õîðàòà ñ èçòåêúë ÒÅËÊ ùå ïðîäúëæàò äà ïîëó÷àâàò èíâàëèä-
íèòå ñè ïåíñèè è îñòàíàëèòå âèäîâå ïîäêðåïà äî ïîëó÷àâàíå íà 
íîâèòå èì ðåøåíèÿ.

�  „Äåòñêè íàäáàâêè“ ùå ïîëó÷àâàò è ñàìîòíèòå îñèíîâèòåëè 
äî çàâúðøâàíå íà ñðåäíî îáðàçîâàíèå íà îòãëåæäàíèòå îò òÿõ 
äåöà èëè äî íàâúðøâàíå íà 20-ãîäèøíà âúçðàñò. Ùå ñå ïðåäîñ-
òàâÿ è ìåñå÷íà ïîìîù çà îòãëåæäàíå íà äåòå äî 1 ãîäèíà îòíîâî 
çà òàçè ãðóïà îñèíîâèòåëè.

� Äàäîõìå âúçìîæíîñò çà äîïúëíèòåëíî ôèíàíñèðàíå íà 
îáëàñòíèòå ìíîãîïðîôèëíè áîëíèöè çà àêòèâíî ëå÷åíèå. Ñðåä-
ñòâàòà ùå ñà îñíîâíî çà çàïëàòè è îïåðàòèâíè ðàçõîäè.

� Ãàðàíòèðàõìå ïðåäîñòàâÿíåòî íà äúðâà çà îãðåâ íà íóæäà-
åùèòå ñå íàâðåìå è íà ïîíîñèìè öåíè.

� Îñèãóðèõìå ïðèëàãàíåòî íà Ñòðàòåãè÷åñêè ïëàí çà çåìå-
äåëèåòî è ïðîâåæäàíåòî íà êàìïàíèÿ çà äèðåêòíè ïëàùàíèÿ, â 
êîÿòî ìîãàò äà ñå âêëþ÷àò áëèçî 100 000 çåìåäåëñêè ñòîïàíè.

� Âúâåäîõìå íóëåâà ñòàâêà íà ÄÄÑ çà õëÿáà è áðàøíîòî. 
Íàïðàâèõìå ïîñòîÿííà ìÿðêàòà çà 9% ÄÄÑ íà êíèãèòå, ïåðèî-
äè÷íèòå èçäàíèÿ, áåáåøêèòå õðàíè è ïåëåíè. Äî êðàÿ íà 2023 ã. 
ñ 9% ùå ñå îáëàãàò îùå òóðèñòè÷åñêèòå, ðåñòîðàíòüîðñêèòå è 
êåòúðèíã óñëóãèòå, êàêòî è ôèòíåñèòå.

� Áëàãîäàðåíèå íà íàøèòå ïðåäëîæåíèÿ áåøå óëåñíåíà ïðî-
öåäóðàòà çà èçäàâàíå íà „ñèíè êàðòè“. Èíîâàòèâíèòå êîìïàíèè 
âå÷å ùå ìîãàò äà ïðèâëè÷àò ïî-áúðçî êâàëèôèöèðàíè êàäðè îò 
ñòðàíè èçâúí ÅÑ.

� Ðàáîòèõìå ïîñëåäîâàòåëíî çà ïðèåìàíå íà ðåøåíèå çà ïðå-
äîñòàâÿíå íà âîåííî-òåõíè÷åñêà ïîìîù íà Óêðàéíà.

 Â ðàìêèòå íà 4-ãîäèøåí ìàíäàò ùå ðàáîòèì çà:
� Ïîäîáðÿâàíå íà ïúòíàòà èíôðàñòðóêòóðà â îáëàñò Äîáðè÷, 

âêëþ÷èòåëíî èçãðàæäàíå íà äâå óøèðåíèÿ íà ïúòÿ Äîáðè÷-Âàðíà 
è ðåìîíò íà ïúòÿ Äîáðè÷-Àëáåíà.

� Ðúñò íà ÁÂÏ äî 240 ìëðä. ëâ.
� Ìèíèìàëíà ðàáîòíà çàïëàòà îò 1500 ëâ. è ñðåäíà îò 3000 ëâ.
� Ñðåäíà ïåíñèÿ îò 1200 ëâ.
� Ïðîäúëæàâàíå íà ïîëèòèêàòà çà ïîâèøàâàíå íà ó÷èòåëñêèòå 

çàïëàòè äî äîñòèãàíåòî èì íà 120% îò ñðåäíèòå çà ñòðàíàòà, à 
íà óíèâåðñèòåòñêèòå ïðåïîäàâàòåëè – íà 150%.

� Íàìèðàíå íà âúçìîæíîñòè çà óâåëè÷åíèå íà âúçíàãðàæäå-
íèÿòà çà çäðàâíèòå è ñîöèàëíèòå ðàáîòíèöè.

� Ñúçäàâàíå íà ïðîãðàìà 60/40 çà çàâúðøâàùèòå ó÷èëèùå 
èëè óíèâåðñèòåò, ñ êîÿòî 60 000 ìëàäåæè äà çàïî÷íàò ðàáîòà, 
à äúðæàâàòà äà ïîåìå 60% îò îñèãóðèòåëíèÿ èì äîõîä çà 1 ã.

� Èäåíòèôèöèðàíå è ïðèîáùàâàíå íà ïàçàðà íà òðóäà 160 000 
ìëàäè õîðà, êîèòî íèòî ó÷àò, íèòî ðàáîòÿò.

� Îïòèìèçàöèÿ íà ó÷åáíèòå ïðîãðàìè, êàòî ñå íàìàëè ôàê-
òîëîãèÿòà è ñå çàëîæè ïîâå÷å âðåìå çà ôîðìèðàíå íà óìåíèÿ.

� Ïðèîáùàâàíå íà äåöàòà, êîèòî íå ñà çàïèñàíè èëè íå ïîñå-
ùàâàò ðåäîâíî äåòñêà ãðàäèíà èëè ó÷èëèùå. Äî 2021 ã. óñïÿõìå 
äà âúðíåì 50 000.

� Ïîåòàïåí ðåìîíò íà âñè÷êè êëàñíè ñòàè è êàáèíåòè â ó÷èëè-
ùàòà, êàêòî è îáíîâÿâàíå è ðåìîíò íà 4000 ó÷èëèùíè ñïîðòíè 
èãðèùà.

� Ðàçðàáîòâàíå íà íàöèîíàëíà ïðîãðàìà çà îñèãóðÿâàíå íà 
âðåìåííà çàåòîñò â çåìåäåëèåòî è çà ó÷åíè÷åñêè è ñòóäåíòñêè 
ñòàæîâå.

� Íîðìàëèçèðàíå íà ïàçàðíàòà ñðåäà çà òúðãîâèÿ ñúñ çåìå-
äåëñêè ñóðîâèíè â Èçòî÷íà Åâðîïà ÷ðåç îñèãóðÿâàíå íà ñèãóðíè 
òðàíñïîðòíè êîðèäîðè êúì òðåòè ñòðàíè çà ïðîèçâåäåíàòà â 
Óêðàéíà ñåëñêîñòîïàíñêà ïðîäóêöèÿ.

� Ïîäïîìàãàíå íà êúñè âåðèãè çà äîñòàâêà è ìåñòíè ïàçàðè 
è ñòèìóëèðàíå íà äèðåêòíèòå ïðîäàæáè è îíëàéí òúðãîâèÿòà â 
ñåêòîðèòå „Ìëÿêî è ìëå÷íè ïðîäóêòè“, „Ìåñî“, „Ïëîäîâå è çå-
ëåí÷óöè“, „Áèîëîãè÷íî ïðîèçâîäñòâî“ è „Ï÷åëåí ìåä è ï÷åëíè 
ïðîäóêòè“.

� Èçãðàæäàíå íà ÀÌ „×åðíî ìîðå“ ìåæäó Âàðíà è Áóðãàñ.
� Ñúçäàâàíå íà ôîíä çà ïîäïîìàãàíå íà ìëàäè ñåìåéñòâà çà 

çàêóïóâàíå íà æèëèùå.

Наред с националните приоритети, бъдещият парламент и правителство 
да поставят на дневен ред и конкретни проблеми на Добричка област, 
обещават кандидатите на коалиция ГЕРБ-СДС 

ДЕНИЦА САЧЕВА: ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА БЪДЕМ ДЕНИЦА САЧЕВА: ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА БЪДЕМ 
ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, ЗА ДА ИЗВЕДЕМ 
БЪЛГАРИЯ ОТ БЕЗВРЕМИЕТОБЪЛГАРИЯ ОТ БЕЗВРЕМИЕТО

„ÌÁÀË-Äîáðè÷“ ÀÄ ãð. Äî-
áðè÷ èìà ÷åñòòà äà ïîñðåù-
íå åäíè îò íàé-äîáðèòå ñïå-
öèàëèñòè ïî äåòñêè áîëåñòè 
îò ãð.Ñîôèÿ, êîèòî ùå ïðå-
ãëåæäàò áåçïëàòíî äåöà íà 
ãð.Äîáðè÷ è îáëàñòòà íà 18 
ìàðò 2023 ã. /ñúáîòà/. 

Ëåêàðèòå ñà ÷àñò îò Ïðî-
ãðàìà "Äåòñêî çäðàâå", â 
êîÿòî ó÷àñòâàò âîäåùè ñïå-
öèàëèñòè îò áîëíèöà "Ïèðî-
ãîâ" è îò Ñòîëè÷íà ëåêàðñêà 
êîëåãèÿ.

Ïðåãëåäèòå â ãð. Äîáðè÷  ñå 
ïðîâåæäàò ïîä åãèäàòàíàîá-
ùèíà Äîáðè÷è ñ ëþáåçíîòî 
ñúäåéñòâèå íà ê.ê Àëáåíà.

Ëåêàðè ñà îò ñïåöèàëíî-

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ НА ДЕЦА ОТ ДОБРИЧКА БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ НА ДЕЦА ОТ ДОБРИЧКА 
ОБЛАСТ ОТ ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИОБЛАСТ ОТ ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ

� Ðåñòàðò íà ñàíèðàíåòî íà æèëèùíè áëîêîâå, êàòî îáõâàíåì 
54 000 äîìàêèíñòâà è ïîìîãíåì íà 125 000 äóøè äà íàìàëÿò ñ 
äî 30% ñìåòêèòå ñè çà åíåðãèÿ.

 Ñòðàòåãè÷åñêèòå íè áúäåùè öåëè ñà:
� Çàïàçâàíå íà ôèíàíñîâàòà ñòàáèëíîñò â äúðæàâàòà áåç 

ïîâèøàâàíå íà äàíúöèòå.
� Îâëàäÿâàíå íà èíôëàöèÿòà è ðåøèòåëíî ïðîòèâîïîñòàâÿíå 

íà ñïåêóëàòà.
� Ïî-áúðçî ïðèåìàíå íà Áúëãàðèÿ â Øåíãåí è Åâðîçîíàòà.
� Ñòàðòèðàíå íà Íàöèîíàëíèÿ ïëàí çà âúçñòàíîâÿâàíå è óñòîé-

÷èâîñò è îñòàíàëèòå åâðîïåéñêè ïðîãðàìè.
� Âúçñòàíîâÿâàíå íà ðàáîòàòà ïî ãîëåìèòå èíôðàñòðóêòóðíè 

ïðîåêòè êàòî ÀÌ „Õåìóñ“.
� Óâåëè÷åíèå íà äîõîäèòå ÷ðåç ìîäåðíèçàöèÿ íà èêîíîìè-

êàòà, ïðèâëè÷àíå íà ïîâå÷å èíâåñòèöèè è ðàçêðèâàíå íà íîâè 
ðàáîòíè ìåñòà.

� Åôåêòèâíà ïðàâîñúäíà ðåôîðìà.
Êðàñèìèð Íèêîëîâ ñïîäåëè èäåÿòà çà ÷åòèðèëåíòîâ ïúò 

Äîáðè÷-Âàðíà â îïðåäåëåíè ó÷àñòúöè, êîéòî äà ãàðàíòèðà áåç-
îïàñíîòî ïðèäâèæâàíå è ðàçòîâîðàâàíå íà îãðîìíèÿ òðàôèê.

Ðúêîâîäèòåëÿò íà ãðóïàòà îáùèíñêè ñúâåòíèöè îò ÃÅÐÁ â 
Äîáðè÷ Èâî Ïåí÷åâ ñïîäåëè óñåùàíåòî íà äîáðóäæàíöè çà îò-
êúñíàò îò îò ñòîëèöàòà è ãíåâúò íà õîðàòà, ÷å íàøàòà îòáëàñò 
å èçîñòàâåíà – è êàòî èíôðàñòðóêòóðíè ïðîåêòè, è êàòî íåèç-
ïîëçâàíè äàäåíîñòè è ïåðñïåêòèâè. Ôàêò, êîéòî – ñïîðåä íåãî, 
íåïðåìåííî òðÿáâà äà áúäå ïîñòàâåí íà äíåâåí ðåä îò áúäåùîòî 
ïðàâèòåëñòâî è çà êîåòî áúäåùèòå äåïóòàòèå îò êîàëèöèÿ ÃÅÐÁ-
ÑÄÑ ùå ðàáîòÿò.

Íàé-âàæíîòî, ñïîðåä âîäà÷à íà ëèñòàòà Äåíèöà Ñà÷åâà, å ñëåä 
åäíà äîñòîéíà ïðåäèçáîðíà íàäïðåâàðà ÃÅÐÁ-ÑÄÑ äà ñïå÷åëÿò 
ïúðâîòî ìÿñòî – íå çàðàäè „ïàðòèéíîòî ñúñòåçàíèå“, à çà äà èçëå-
çå Áúëãàðèÿ îò áåçâðåìèåòî, çà äà ñïðå èçáîðíàòà „âúðòåëåæêà“, 
êîÿòî äî ìîìåìíàòà å „èçÿëà“ ïîëîâèí ìèëèàðä ëåâà, áåç äà äàäå 
íà õîðàòà ñèãóðëíîñò è âèçèÿ çà æèâîòà èì. „Èñêàìå äà áúäå ÷óò 
ãëàñúò íà õîðàòà, äà áëúäàò ðåøåíè êîíêðåòíèòå èì ïðîáëåìè, 
à ÃÅÐÁ èìà ñòðàòåãèÿ çà ðàçâèòèå, èìà åêñïåðòè è èìà ðåøåíèÿ 
– êàêòî â íàöèîíàëåí, òàêà è â ðåãèîíàëåí ïëàí…“              ÍÄÒ

ñòèòå:
� ÓÍÃ;
� îðòîïåäèÿ;
� íåâðîõèðóðãèÿ;
� óðîëîãèÿ;
� õèðóðãèÿ;
� êàðäèîëîãèÿ;
� íåâðîëîãèÿ;
� åíäîêðèíîëîãèÿ;
� äåðìàòîëîãèÿ;
� ïåäèàòðèÿ;
� àêóøåðñòâî è ãèíåêîëîãèÿ;
� îôòàëìîëîãèÿ. 
Åêèïúò ùå ïðåãëåæäà äåöà 

îò 0 äî 18ã. â Ìåäèöèíñêè öåí-
òúð ÅÎÎÄ ïðè „ÌÁÀË-Äîáðè÷“ 
ÀÄ ãð. Äîáðè÷ . Ïðîôèëàêòè÷-
íèòå ïðåãëåäè ùå áúäàò èçâúð-
øåíè â ðàìêèòå íà êàìïàíèÿòà 

Ïðîãðàìà "Äåòñêî çäðàâå" .
Ïðåãëåäèòå ùå ñå èçâúðøâàò 

íà 18.03.2023ã. /ñúáîòà/  îò 
9.30÷ äî 14.30 ÷àñà, â Ìåäè-
öèíñêèÿ öåíòúð íà áîëíèöàòà.

Äåöàòà, êîèòî ñà ñ ïðèäðó-
æàâàùè çàáîëÿâàíèÿ, òðÿáâà 
äà íîñÿò ñúñ ñåáå ñè ïî âðåìå 
íà ïðåãëåäà öÿëàòà ìåäèöèí-
ñêà äîêóìåíòàöèÿ, ñúïðîâîæ-
äàùà çàáîëÿâàíåòî.

Äåöà ñ îñòðè ðåñïèðàòîðíè 
çàáîëÿâàíèÿ íå å æåëàòåëíî äà 
ïîñåùàâàò ïðîôèëàêòè÷íèòå 
ïðåãëåäè ñ öåë îãðàíè÷àâàíå 
ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà âèðóñà.

 Æåëàåùèòå äà ñå âúçïîëç-
âàò îò âúçìîæíîñòòà çà áåç-
ïëàòíè ïðîôèëàêòè÷íè ïðå-

ãëåäè å íåîáõîäèìî ïðåäâà-
ðèòåëíî äà ñå çàïèøàò íà 
òåëåôîí0884 54 09 74.

Çàïèñâàíåòî ñå ñëó÷âà âñåêè 
ðàáîòåí äåëíè÷åí äåí ìåæäó 
9.00 è 16.00 ÷àñà.

Íàöèîíàëíàòà ïðîãðàìà 
„Äåòñêî çäðàâå“ âîäè ñâîåòî 
íà÷àëî îò áîëíèöà „Ïèðîãîâ“, 
êúäåòî ïðåäè 10 ãîäèíè ñå 
ïðîâåæäàò ïúðâèòå áåçïëàòíè 
ïðîôèëàêòè÷íè ïðåãëåäè. Èíè-
öèàòîð íà ïðîãðàìàòà òîãàâà å 
âîäåùèÿò ñïåöèàëèñò ÓÍÃ ä-ð 
Àñåí Ìåäæèäèåâ ( äíåñ ìèíèñ-
òúð íà çäðàâåîïàçâàíåòî), êîé-
òî ñúçäàâà è ðúêîâîäè ïúðâîòî 
îòäåëåíèå ïî ÓÍÃ â ÓÌÁÀËÑÌ 
„Í.È.Ïèðîãîâ“.

Êàðóöà è àâòîìîáèë, íàòîâà-
ðåíè ñ êðàäåíè äúðâà çà îãðåâ, 
ñà çàäúðæàíè íà òåðèòîðèÿòà 
íà ÄËÑ-Áàë÷èê.Êîíôèñêóâàíè 
ñà ìîòîðåí òðèîí è áðàäâè.

Îáùî 7 êàðóöè, ñ íåçàêîí-
íî äîáèòè äúðâà çà îãðåâ, ñà 
çàäúðæàíè íà òåðèòîðèÿòà 
íà ÑÈÄÏ ïðåç èçìèíàëàòà 
ñåäìèöà. Ïî äâå êàðóöè ñà 
êîíôèñêóâàíè â ÄËÑ-Øåðáà 
è ÄÃÑ-Íîâè ïàçàð, à ïî åäíà 

КАРУЦА И АВТОМОБИЛ КАРУЦА И АВТОМОБИЛ 
НАТОВАРЕНИ С КРАДЕНИ НАТОВАРЕНИ С КРАДЕНИ 
ДЪРВА КОНФИСКУВАХА В ДЪРВА КОНФИСКУВАХА В 
ДЛС-БАЛЧИКДЛС-БАЛЧИК

â ÄËÑ-Ïàëàìàðà, ÄËÑ-Áàë÷èê 
è ÄÃÑ-Òúðãîâèùå.  Íà áðàêî-
íèåðèòå ñà âðú÷åíè 23 àêòà 
è 1 êîíñòàòèâåí ïðîòîêîë ïî 
Çàêîíà çà ãîðèòå.

548 ñà ïðîâåðêèòå èçâúðøå-
íè â ãîðèòå íà Ñåâåðîèçòîêà 
çà ïåðèîäà 28.02.-6.03.2023ã. 
Ïðîâåðåíè ñà 185 îáåêòà çà 
äîáèâ íà äúðâåñèíà, 248 àâòî-
ìîáèëà, 37 ëîâöè è 78 ôèçè÷å-
ñêè ëèöà.
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Най-големите немски туропе-
ратори, сред които DER Touristik, 
FTI Group, Alltours Flugreise, 
Schauinsland Reisen, потвър-
диха засиления интерес към 
ваканционно селище „Албена“ 
от страна на гости от Германия. 
Това стана ясно в рамките на 
проведени редица срещи по 
време на изложението ITB Berlin. 

Специалистите изразиха мнение, 
че дестинацията регистрира 
добри търговски резултати на 
пазар Германия не само заради 
авторитета, който е изградила 
през годините, но и благодарение 
на целенасочените усилия, които 
полага съвместно с местната 
рекламна и ПР агенция GCE за 
популяризиране преимуществата 
на българското северно Черно-
морие. Важен момент е също 
присъствието на утвърдени нем-
ски хотелски вериги в комплекса 
като Maritim Hotels и Calimera, 
което е израз на доверие и 
ясен сигнал за перспективност. 
Сред останалите фактори, во-
дещи до отчетените ръстове са 
предлаганото отлично качество, 
ангажимента на „Албена“ АД в 
областта на устойчивото разви-
тие и опазването на околната 
среда, широката плажна ивица, 
наличието на много зелени и от-
ворени пространства, културното 
и природно богатство на региона. 
Все по-голямо става търсенето в 
крилата на активния летен сезон 
– в месеците април, май, сеп-
тември и октомври, когато много 
германци идват в Албена заради 
спортната инфраструктура, ми-
нералната вода и съпътстващите 
я балнеологични програми, въз-
можностите за организиране на 
конгресни събития, а отскоро и 

заради разработените тематични 
голф пакети. 

Към началото на м. март мени-
джърските екипи отчитат средно 
по 20% ръст в продажбите спря-
мо същия период на миналата 
година, като очакванията са да 
бъдат достигнати около 75% от 
общите обеми на предепидемич-
ната 2019 година. За да се случи 

това обаче, немските туропе-
ратори апелираха българската 
държава, в лицето на ресорното 
Министерство на туризма, да 
води по-активна политика. Като 
задържащ фактор от своя страна 
браншът допълни и недостатъч-
ната летателна програма поради 
липсата на държавна подкрепа 
за чартърните полети – практика, 
позната от години в конкурентни 
дестинации като Турция, Гърция, 
Испания.

В рамките на ITB Berlin вакан-
ционно селище „Албена“ бе част 
и от тематична презентация, 
представяща България като во-
деща дестинация за здравен 
туризъм. Събитието в Българския 
културен институт в Берлин, ор-
ганизирано от Българския съюз 
по балнеология и СПА, Германо-
Българската индустриално-тър-
говска камара и Министерството 
на туризма, събра на едно място 
журналисти, експерти и предста-
вители на бизнеса. Президентът 
на Европейската СПА асоциация 
Тиери Дюбоа, председателят на 
BUBSPA д-р Сийка Кацарова, 
министърът на туризма д-р Илин 
Димитров, българският посла-
ник в Германия Н. Пр. Елена 
Шекерлетова и Кармен Щрук от 
ГБИТК, поставиха акцент върху 
възможността за признаването 
на амбулаторните профилактични 

услуги от немските здравнооси-
гурителни каси – програма, част 
от която е и специализираната 
болница за рехабилитация „Ме-
дика Албена“.

Интерес към щанда на вакан-
ционното селище проявиха много 
местни журналисти, разработва-
щи теми, свързани с бъдещето 
на туризма в контекста на кли-
матичните промени, отпечатъкът, 
който индустрията оставя върху 
природната среда и мерките, 

които отделните туристически су-
бекти предприемат в тази посо-
ка. Предстоят няколко информа-
ционни тура на място, в рамките 
на които да бъдат демонстрирани 
направените инвестиции в облас-
тта, постигнатите резултати и 
заложените нови цели.

Станислав СТИЛЯНОВ

„Организирането на фермер-
ски пазари в повече населени 
места е една от възможностите 
за справяне със спекулата 
при храните. От една страна 
хората ще могат да купуват 
продукти на производствени 
или близки до тях цени. От 
друга – местните земеделски 
стопани ще бъдат стимулирани 
да продават директно про-
дукцията си“. Това коментира 
водачът на листата на ГЕРБ-
СДС за област Добрич Деница 
Сачева при посещението си на 
традиционния пазар на добру-
джанските фермери, който се 
провежда всеки четвъртък. 

В предизборната програма 
на коалицията са залегнали 
мерки за подкрепа на пряката 
търговия, включително онлайн, 
в секторите „Мляко и млечни 
продукти“, „Месо“, „Плодове и 
зеленчуци“, „Биологично про-
изводство“ и „Пчелен мед и 
пчелни продукти“. Ще се под-
помагат още местните пазари 
и късите вериги за доставка. 
На европейско равнище ГЕРБ-
СДС ще настоява за норма-
лизиране на стокообмена в 
Източна Европа чрез осигуря-
ване на транзитни транспортни 
коридори към трети страни 
за произведената в Украйна 
селскостопанска продукция. 
„Смятаме, че по този начин 

ще дадем глътка въздух на 
българските производители, 

които освен с високите цени 
на електричеството, торовете 
и т.н., трябва да се борят и с 
нелоялна конкуренция“, посочи 
Сачева. 

Тя обясни, че ще бъдат 
предложени редица мерки 
за подкрепа на земеделците 
като увеличаване на европей-
ските директни плащания до 
230,86 евро на хектар средно 
теоретично плащане. „На-
меренията ни са да улесним 
стартирането на собствен 
бизнес в селските райони и да 

инвестираме в иновативни за 
стопанствата производствени 

и цифрови технологии, ВЕИ и 
автоматизиране на процеси-
те“, добави водачът на лис-
тата в Добрич. В програмата 
е залегнало още намаляване 
на административната тежест 
за земеделците, както и  пре-
структуриране на държавните 
помощи и обособяване на 
отделен бюджет за подкрепа 
на биологичните и екологосъ-
образните практики.

ГЕРБ – Добрич
Купуването и продаването на 

гласове е престъпление

На 27 и 28 март 2023г. Уп-
равляващият орган на Програ-
мата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 
г. – Министерството на земе-

делието организира изложение 
за популяризиране на местни 
продукти от териториите на 
Местните инициативни групи.

За два поредни дни на из-
ложителите ще бъде предос-
тавена безплатна изложбе-
на площ в спортна зала „До-
бротица“ в град Добрич, къде-
то местните производители ще 
имат възможност да продават 
своите продукти както и да 

представят продуктите си чрез 
безплатна дегустация.

Желаещите да вземат учас-
тие производители/изложите-
ли от територията на МИГ До-

бричка, трябва да заявят ви-
довете хранителни продукти/
напитки, които ще предлагат и 
изискванията си към изложбе-
ната площ.

Производителите на нехра-
нителни продукти – занаятчий-
ски произведения, произведе-
ния на приложното изкуство 
също трябва да предявят изис-
кванията си към изложбената 
площ.

В надпреварата за най-
вкусна и добре презентирана 
зимнина участваха 26 гурме 
екземпляра, кой от кой по-

интересни и оригинално пред-
ставени. Сред изкушенията в 
конкурса имаше домашно су-
шени мезета, разядки, сладка 
и конфитюри, и дори консерви-
рана риба. Сладко от арония, 
от рози, от кайсии с орехи, 

от череши, от смокини, мар-
малад от сливи и още много 
любопитни рецепти можеше 
да се видят на подредената 

изложба. 
Те бяха атрактивно поднесе-

ни за дегустация и техните вку-
сови качества оцениха всички 
гости, които се включиха в 
празника. С тайно гласуване, 
се определиха победителките, 

след което бяха раздадени и 
заслужени награди - всяка от 
тях, свързана с приготвянето 
на домашна зимнина.

Ето и класирането: 
Първо място за постния пло-

дов сладкиш, приготвен със су-
шени плодове и сок от компот 
на ТОДОРКА ПЕТРОВА. 

Второ място за айвара с лук, 
чесън, патладжан, печен пипер 
и домат на ДИМКА КИРЧЕВА.

Трето място за сладкото от 
череши на ХРИСТИНА ВЛАДИ-
МИРОВА.

Седемте поощрителни на-
гради, които получиха фиксове 
за приготвяне на зимнина или 
буркани, са за лютеницата 
на ВАСИЛКА ДИМИТРОВА, 
сладкото от смокини на НЕ-
ДКА БАНКОВА, разядката на 
РОСИЦА КОСТАДИНОВА, мар-
малада от сливи на ЗЛАТКА 
СТОИЛОВА, домашния суджук 
на СЛАВЯНА ГЕОРГИЕВА, лю-
теницата на ЙОРДАНКА МИ-
ТИШЕВА и сладкото от рози на 
ИВАНКА ХРИСТОВА.

Честити награди!

От 5-и до 11 май. Каварна ще 
бъде отново притегателен цен-
тър на любителите на театрал-
ното изкуство - с юбилейното 
XXV издание на Националния 
театрален фестивал на люби-
телските театри. През седемте 
фестивални дни, на сцената на 
НЧ “Съгласие 1890“ ще могат да 
се изявят любителски театрални 
колективи и читалищни театри 
без жанрово ограничение.

Желаещите да се включат 
в театралния празник, следва 
да изпратят своите заявки до 
25.04.2023 г. на адрес: гр. Ка-
варна, ул. “Добротица“ 26, 
отдел „Туризъм и култура“ или 
на електронна поща kultura@
kavarna.bg. В прикачени файло-
ве са приложени условията за 
участие и заявка.

След провеждане на селек-
ция, най-добрите театрални 
постановки ще бъдат включени 
в програмата на фестивала.

Фестивалът се провежда под 
патронажа на кмета на община 
Каварна – г-жа Елена Балта-
джиева.

Условия за участие в XXV На-
ционален фестивал на любител-
ските театри с международно 
участие „Каварна 2023“ и ЗА-
ЯВКИ ЗА ФЕСТИВАЛА в https://
ndt1.eu/ и https://www.kavarna.bg/

На всички шест входа на До-
брич са поставени пилони със 
знамената на Добрич, България 
и Европейски съюз. Пилоните са 
12 м, а знамената са с размери 
7 м на 1,5 м.

Всеки пилон има соларен 
връх, който да обозначава съ-
оръжението. На 4 от местата 
ще бъде поставено осветление 
на пилоните. Това са входове-
те от Варна, Албена, Балчик и 
кв. Рилци. На останалите две 
кръстовища няма техническа 
възможност. 

„Работим Добрич да има до-
бра инфраструктура и реализи-
рането на тази идея е логичното 
продължение на започнатото“ 
– сподели в личния си профил 
във Фейсбук кметът на Добрич 
Йордан Йорданов.

НЕМСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ - СЪС 
ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ АЛБЕНА 
В РАМКИТЕ НА ITB BERLIN

ФЕРМЕРСКИТЕ ПАЗАРИ СА ВЪЗМОЖНОСТ 
ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СПЕКУЛАТА

С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ОПРЕДЕЛИХА 
ПОБЕДИТЕЛИТЕ В "БУРКАНЪ ФЕСТЪ"

На провелия се фестивал "Бурканъ Фестъ“ дамите от 
селото показаха колко сръчни и златни  ръце има в Гурково! 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МЕСТНИ 
ПРОДУКТИ В ГРАД ДОБРИЧ

XXV ЮБИЛЕЙНО 
ИЗДАНИЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН 
ТЕАТРАЛЕН 
ФЕСТИВАЛ НА 
ЛЮБИТЕЛСКИТЕ 
ТЕАТРИ С 
МЕЖДУНАРОДНО 
УЧАСТИЕ 
"КАВАРНА 2023"

ДОБРИЧ ПОСРЕЩА ВЛИЗАЩИТЕ В 
ГРАДА СЪС 7- МЕТРОВИ ЗНАМЕНА 



ndt@dobrich.net
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ÐÅÇÓËÒÀÒÈ – XXII ÊÐÚÃ
Åòúð ÂÒ (Â. Òúðíîâî) - Ñïîðòèñò 2009 (Ñâîãå)  1:2
Âèòîøà (Áèñòðèöà) - Áåëàñèöà (Ïåòðè÷)   2:0
Ìîíòàíà 1921 (Ìîíòàíà) - Ìèíüîð (Ïåðíèê)  1:1
Êðóìîâãðàä (Êðóìîâãðàä) - Ñòðóìñêà ñëàâà (Ðàäîìèð) 0:0
Äîáðóäæà 1919 (Äîáðè÷) - Ñïàðòàê (Ïëåâåí)  2:2
ßíòðà 2019 (Ãàáðîâî) - Äóíàâ îò Ðóñå (Ðóñå)  0:3
Ñîçîïîë (Ñîçîïîë) - Ìàðèöà 1921 (Ïëîâäèâ)  1:1
Áîòåâ II (Ïëîâäèâ) - ÖÑÊÀ 1948 II (Ñîôèÿ)  â÷åðà
Ëóäîãîðåö II (Ðàçãðàä) - Ëèòåêñ (Ëîâå÷)  â÷åðà

ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÊËÀÑÈÐÀÍÅ
 1. ÖÑÊÀ 1948 II 21 13 5 3 38:11 44       
 2. Åòúð ÂÒ 22 11 7 4 26:12 40       
 3. Ñïîðòèñò (Ñâ)22 11 6 5 32:27 39       
 4. Êðóìîâãðàä 22 11 5 6 26:22 38
 5. Ìîíòàíà 22 9 6 7 29:24 33       
 6. Áåëàñèöà 22 9 5 8 21:21 32 
 7. Äóíàâ 22 8 7 7 35:28 31    
 8. Ëóäîãîðåö II 21 9 3 9 20:25 30 
 9. Ñïàðòàê (Ïë) 22 8 6 8 30:27 30 
10. Ìàðèöà 22 8 5 9 21:26 29       
11. ßíòðà 22 7 7 8 16:21 28       
12. Äîáðóäæà 22 7 6 9 30:29 27       
13. Ñòð. ñëàâà 22 5 10 7 19:28 25       
14. Ëèòåêñ 21 6 6 9 21:21 24 
15. Ìèíüîð 22 6 6 10 23:21 24 
16. Áîòåâ II 21 6 3 12 16:28 21       
17. Âèòîøà 22 5 5 12 22:34 20 
18. Ñîçîïîë 22 4 8 10 19:39 20 

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÇÀ XXIII ÊÐÚÃ
17 ìàðò 2023 ã., ïåòúê, 15:30 ÷.
Äóíàâ îò Ðóñå (Ðóñå) - Ëóäîãîðåö II (Ðàçãðàä)  
Ñòðóìñêà ñëàâà (Ðàäîìèð) - Áîòåâ II (Ïëîâäèâ)  
Ìèíüîð (Ïåðíèê) - Âèòîøà (Áèñòðèöà) 
18 ìàðò 2023 ã., ñúáîòà, 15:30 ÷.
Ñîçîïîë (Ñîçîïîë) - Åòúð ÂÒ (Âåëèêî Òúðíîâî)   
Ìàðèöà 1921 (Ïëîâäèâ) - ßíòðà 2019 (Ãàáðîâî)     
Ëèòåêñ (Ëîâå÷) - Äîáðóäæà 1919 (Äîáðè÷)               
19 ìàðò 2023 ã., íåäåëÿ, 15:30 ÷.
ÖÑÊÀ 1948 II (Ñîôèÿ) - Ìîíòàíà 1921 (Ìîíòàíà)    
20 ìàðò 2023 ã., ïîíåäåëíèê, 15:15 ÷.
Ñïàðòàê (Ïëåâåí) - Êðóìîâãðàä - ïðÿêî ïî Äèåìà ñïîðò
20 ìàðò 2023 ã., ïîíåäåëíèê, 17:30 ÷.
Áåëàñèöà (Ïåòðè÷) - Ñïîðòèñò (Ñâîãå) - ïðÿêî ïî Äèåìà ñïîðò 

ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА  

"ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНИТЕ "ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНИТЕ 
ИЗПУСНАХА ТРИТЕ ИЗПУСНАХА ТРИТЕ 
ТОЧКИ СРЕЩУ ТОЧКИ СРЕЩУ 
ПЛЕВЕНСКИЯ СПАРТАКПЛЕВЕНСКИЯ СПАРТАК

Îòáîðèòå íà Äîáðóäæà è 
Ñïàðòàê (Ïëåâåí) çàâúðøèõà 
íàðàâíî 2:2 â ñðåùà îò 22-èÿ 
êðúã íà Âòîðà ïðîôåñèîíàë-
íà ôóòáîëíà ëèãà. Ìà÷úò ñå 
èãðà íà ñòàäèîí "Äðóæáà" â 
Äîáðè÷, à „æúëòî-çåëåíèòå” 
ìîãàò ñàìî äà ñúæàëÿâàò, ÷å 
èçïóñíàõà òðèòå òî÷êè. Òå 
áÿõà ïî-äîáðèÿò òèì íà òåðå-
íà, íà äâà ïúòè ïîâåæäàõà â 
ðåçóëòàòà, íî â êðàéíà ñìåòêà 
òðÿáâàøå äà ñå çàäîâîëÿò ñ 
åäíà òî÷êà.

Äîáðóäæàíöè çàïî÷íàõà 
ñèëíî è îùå âúâ 2-àòà ìèíóòà 
ïîâåäîõà ñ ïîïàäåíèå íà ßí÷î 
Àíäðååâ, êîéòî îòáåëÿçà ñ 
ãëàâà ñëåä öåíòðèðàíå îò 
úãëîâ óäàð. Çà ñúæàëåíèå, 
ãîñòèòå èçðàâíèõà â 13-àòà 
ìèíóòà ïðè ïúðâàòà ñè àòàêà 
â ñðåùàòà, êàòî ãîëà âêàðà 
áðàçèëåöúò Êëàóáåð Ñàíòà-
íà. Ñàìî ñëåä øåñò ìèíóòè 
äîáðè÷ëèè îòíîâî èçëÿçîõà 
íàïðåä â ðåçóëòàòà. Óäàð íà 

Àõìåä Àäåìîâ áå ñïàñåí, íî 
òîïêàòà îòñêî÷è êúì Àíäðèàí 
Äèìèòðîâ, êîéòî ÿ ïðàòè â 
ìðåæàòà çà 2:1. Äîáðóäæàíöè 
îáà÷å îòíîâî íå óñïÿõà äà çà-
äúðæàò ïðåäíèíàòà ñè. Â 25-
àòà ìèíóòà Ãåîðãè Ãåîðãèåâ 
ñå îêàçà íàé-ñúîáðàçèòåëåí 
â íàêàçàòåëíîòî ïîëå è ñ 
ïðåìåðåí óäàð îòíîâî âúç-
ñòàíîâè ðàâåíñòâîòî. Ïðè 2:2 
çàâúðøè ïúðâîòî ïîëóâðåìå.

Ñëåä ïî÷èâêàòà èãðàòà ñå 
âîäåøå ïðåäèìíî â ïîëîâèíà-
òà íà ïëåâåíñêèÿ òèì. Äîìà-
êèíèòå íàïàäàõà, íî ãðåøàõà 
â çàâúðøâàùàòà ôàçà íà 
àòàêàòà è äî íîâ ãîë òàêà è íå 
ñå ñòèãíà.

Ñëåä òîçè äâóáîé äîáðó-
äæàíöè èìàò âå÷å 27 òî÷êè â 
àêòèâà ñè è ñà íà 12-î ìÿñòî â 
êëàñèðàíåòî – ñëåä 7 ïîáåäè, 
6 ðàâåíñòâà è 9 çàãóáè. Â ñëåä-
âàùèÿ êðúã òå ùå ãîñòóâàò íà 
Ëèòåêñ. Ìà÷úò â Ëîâå÷ å íà 18 
ìàðò, ñúáîòà, îò 15:30 ÷àñà.
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Áúëãàðñêàòà ôåäåðàöèÿ ïî 
ëåêà àòëåòèêà íàãðàäè íàé-äî-
áðèòå ñúñòåçàòåëè â ñðåäíèòå 
è â äúëãèòå áÿãàíèÿ çà 2022 
ã. Íà ñïåöèàëíà öåðåìîíèÿ 
â Ñîôèÿ çà �1 ñðåä áåãà÷èòå 
áÿõà îòëè÷åíè íàöèîíàëíàòà 
ðåêîðäüîðêà â ìàðàòîíà - äî-
áðè÷ëèéêàòà Ìèëèöà Ìèð÷å-
âà, è íàöèîíàëíèÿò ðåêîðäüîð 
íà 1500 ìåòðà Ìàðòèí Ïðî-
äàíîâ, ÷èÿòî íàãðàäà ïîëó÷è 
ìàéêà ìó - îëèìïèéñêàòà 
øàìïèîíêà â áèàòëîíà Åêà-
òåðèíà Äàôîâñêà.

Ïðåç 2022 ã. Ìèð÷åâà ïî-
äîáðè ðåêîðäà íà Áúëãàðèÿ 
â ìàðàòîíà, ñëåä êàòî â 
Êîïåíõàãåí çàâúðøè ïåòà 
ñ 2:29:23 ÷àñà. Ñëåä òîâà 
ó÷àñòâà íà Ñâåòîâíîòî ïúð-
âåíñòâî â Îðåãîí, êúäåòî ñå 
íàðåäè 15-à, íà Åâðîïåéñêî-
òî ïúðâåíñòâî â Ìþíõåí ïî-

ìàëêî îò ìåñåö ïî-êúñíî íå 
óñïÿ äà ôèíèøèðà. Ìèð÷åâà 
ó÷àñòâà è íà Åâðîïåéñêîòî 
ïúðâåíñòâî ïî îô-ðîóä (ïëà-
íèíñêî áÿãàíå) â Èñïàíèÿ, 
êúäåòî çàâúðøè ñåäìà. Òÿ 
ñïå÷åëè è íÿêîëêî íàöèî-
íàëíè òèòëè â ðàçëè÷íèòå 
äèñöèïëèíè, êàêòî è ìíîãî 
øîñåéíè áÿãàíèÿ íà òåðèòî-
ðèÿòà íà ñòðàíàòà.

Ìàðòèí Ïðîäàíîâ ïúê ñòà-
íà ïúðâèÿò áúëãàðèí, êîéòî 
ïðîáÿãà 1 ìèëÿ ïîä 4 ìèíóòè 
- 3:58.72 ìèíóòè. Ïëîâäèâ÷à-
íèíúò, êîéòî å ñòóäåíò â Ìè-
ñóðè, ïîäîáðè è åäèí îò íàé-
ñòàðèòå ðåêîðäè íà Áúëãàðèÿ. 
Ïðåç àïðèë òîé ïðîáÿãà 1500 
ìåòðà çà 3:39.34 ìèíóòè è 
ïðàòè â èñòîðèÿòà åäèí îò 
íàöèîíàëíèòå ðåêîðäè íà Åâ-
ãåíè Èãíàòîâ - 3:39.53 ìèíóòè 
îò 28 àâãóñò 1982 ã.

Âîëåéáîëèñòèòå íà Ëåâñêè 
(Ñîôèÿ) ïîñòèãíàõà êàòåãî-
ðè÷íà òðåòà ïîðåäíà è îáùî 
14-à ïîáåäà â ïúðâåíñòâîòî íà 
Efbet Ñóïåð Âîëåé. Ìîì÷åòàòà 
íà Íèêîëàé Æåëÿçêîâ ñå íàëî-
æèõà êàòî ãîñòè íàä Äîáðóäæà 
07 ñ 3:0 (25:21, 25:23, 25:16) â 
ìà÷ îò 19-èÿ êðúã, èãðàí ïðåä 
áëèçî 1000 çðèòåëè â çàëà "Äî-
áðîòèöà". Ïî òîçè íà÷èí "ñèíè-
òå" ñå èçêà÷èõà íà âòîðî ìÿñòî 
âúâ âðåìåííîòî êëàñèðàíå ñ 14 
ïîáåäè, 5 çàãóáè è 42 òî÷êè. 
Îòáîðúò íà Äîáðóäæà ïúê å 
íà 10-à ïîçèöèÿ ñ 5 ïîáåäè, 14 
çàãóáè è 17 òî÷êè, êàòî çàïàç-
âà òåîðåòè÷íè øàíñîâå äà ñå 
êëàñèðà çà ïëåéîôèòå.

Â ñëåäâàùèÿ 20-è êðúã Ëåâ-
ñêè ïðèåìà ×åðíî ìîðå (Âà-
ðíà), äîêàòî äîáðè÷ëèè ñà 
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ãîñòè íà Äåÿ ñïîðò (Áóðãàñ). 
Ìà÷îâåòå ñà ñúîòâåòíî íà 20 
ìàðò (ïîíåäåëíèê) è â ñúáîòà 
(18 ìàðò) îò 18,00 ÷àñà.

Íàé-ïîëåçíè çà Ëåâñêè ñòà-
íàõà Âåíèñëàâ Àíòîâ (3 áëîêà 
è 55% óñïåâàåìîñò â àòàêà) è 
Ëàçàð Áó÷êîâ (4 áëîêà, 1 àñ è 
83% óñïåâàåìîñò â àòàêà) – 
ñúîòâåòíî ñ 15 è 14 òî÷êè çà 
ïîáåäàòà. Áó÷êîâ áå îáÿâåí è 
çà MVP íà ìà÷à. Íàé-ðåçóëòà-
òåí çà Äîáðóäæà ñ 13 òî÷êè áå 
Æóëèåí Ãåîðãèåâ.

Ñúñòàâúò íà Äîáðóäæà 07: 
Ñòåôàí Ãåîðãèåâ 1, Æóëèåí 
Ãåîðãèåâ 13, Ãåîðãè Ìèõàëåâ 
6, Çëàòêî Êüîñåâ 2, Ñâåòî-
ñëàâ Àðíàóäîâ 5, Àëåêñàíäúð 
Êîðäåâ 5 - Íèêîëàé Òîäîðîâ-
ëèáåðî (Ëåîí Òîí÷åâ 4, Ãåîðãè 
Èâàíîâ, Íèêîëàé Èâàíîâ 2).

ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ ЗАВЪРШИ ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ ЗАВЪРШИ 
ЧЕТВЪРТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЧЕТВЪРТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
КУПА С ЛИЧЕН РЕКОРДКУПА С ЛИЧЕН РЕКОРД

Áàë÷èêëèÿòà Âàëåíòèí Àí-
äðååâ ïîñòèãíà ëè÷åí ðåêîðä 
è çàâúðøè íà ÷åòâúðòî ìÿñòî 
â ìÿòàíåòî íà ÷óê ïðè ìëàäå-
æèòå äî 23 ãîäèíè íà Åâðî-
ïåéñêàòà êóïà ïî õâúðëÿíèÿ â 
Ëåéðèÿ (Ïîðòóãàëèÿ), èíôîð-
ìèðà sportal.bg. Ñúñòåçàòåëÿò 
íà ÑÊËÀ ×åðíî ìîðå-2005 
çàâúðøè ñ 69.88 ìåòðà, êàòî 
ïîäîáðè ñ 5 ñàíòèìåòðà äî-

ñåãàøíîòî ñè âúðõîâî ïîñòè-
æåíèå â äèñöèïëèíàòà.

Øàìïèîí ñòàíà Ìèõàéëî 
Êîõàí (Óêðàéíà) ñúñ 75.80 
ìåòðà, ñëåäâàí îò Äàâèä Ïè-
ëàò (Ïîëøà) ñúñ 72.42 ìåòðà 
è Õàëèë Èëìàçåð (Òóðèÿ) ñúñ 
70.45 ìåòðà. 

Âàëåíòèí Àíäðååâ áå åäèí-
ñòâåíèÿò áúëãàðñêè ïðåäñòà-
âèòåë íà ïúðâåíñòâîòî.  

Áàéåðí (Ìþíõåí) ïîáåäè ñ 
5:3 Àóãñáóðã â àòðàêòèâíî áà-
âàðñêî äåðáè îò 24-èÿ êðúã íà 
Áóíäåñëèãàòà. Ãîñòèòå îòêðè-
õà â ñàìîòî íà÷àëî ÷ðåç Ìåð-
ãèì Áåðèøà (2’), íî Áàéåðí 
áúðçî îñúùåñòâè îáðàò îùå 
ïðåç ïúðâàòà ÷àñò ñ ïîïàäåíèÿ 
íà Æîàî Êàíñåëî (15’), Áåíæà-
ìåí Ïàâàð (19’, 35’) è Ëüîðîé 
Ñàíå (45’). Îòíîâî Ìåðãèì 
Áåðèøà ñå ðàçïèñà çà ãîñòèòå 
â 60-àòà ìèíóòà îò äóçïà, à Àë-
ôîíñî Äåéâèñ äîáàâè íîâ ãîë 
çà áàâàðöèòå (74’). Êðàéíîòî 
5:3 îôîðìè Åðâåí Êàðäîíà â 
ïîñëåäíèòå ñåêóíäè íà ìà÷à 
(90+3’).

Ðîòàöèèòå â ñúñòàâà íà 
Áàéåðí ñÿêàø ïîâëèÿõà íà 
áàâàðöèòå, êîèòî çàïî÷íàõà 
íåîðèåíòèðàíî äâóáîÿ. Òàêà 
îùå âúâ 2-àòà ìèíóòà Ìåðãèì 
Áåðèøà ïðåîäîëÿ òåõíè÷íî 
Êàíñåëî è îòêðè ðåçóëòàòà çà 
Àóãñáóðã. Òîâà îáà÷å ñÿêàø 
ñàìî ÿäîñà äîìàêèíèòå, êàòî 
ïîëîæåíèÿòà ñå çàðåäèõà åäíî 
ñëåä äðóãî ïðåä âðàòàòà íà 
Ðàôàë Ãèêèåâè÷. Òàêà ñëåä 
13 ìèíóòè Áàéåðí èçðàâíè. 
Æîàî Êàíñåëî íàïðàâè ñåðèÿ 
îò ôèíòîâå è ñ ïðåöèçåí óäàð 
îò òðóäåí úãúë ñå ðàçïèñà çà 
ïúðâèÿ ñè ãîë çà áàâàðöèòå çà 
1:1. Â 19-àòà ìèíóòà Áàéåðí 
îñúùåñòâè ïúëåí îáðàò. Ñëåä 
öåíòðèðàíå îò ïðÿê ñâîáîäåí 
óäàð Ñàäèî Ìàíå ïîäàäå ñòðà-
õîòíî ñúñ çàäíà íîæèöà íà Áå-
íæàìåí Ïàâàð, êîéòî íàïðàâè 
áåçïîìîùåí Ãèêèåâè÷ - 2:1. 
Íàòèñêúò íà Áàéåðí ïðîäúë-
æè è â 35-àòà ìèíóòà îòíîâî 

БАЙЕРН (МЮНХЕН) ОГЛАВИ БАЙЕРН (МЮНХЕН) ОГЛАВИ 
ЕДНОЛИЧНО КЛАСИРАНЕТО ЕДНОЛИЧНО КЛАСИРАНЕТО 
СЛЕД ГОЛЕАДАСЛЕД ГОЛЕАДА

ôðåíñêèÿ çàùèòíèê ñå ðàçïè-
ñà. Ñëåä êîðíåð çà áàâàðöèòå 
óäàð ñ ãëàâà íà Ìàòàéñ äå 
Ëèõò áå áëîêèðàí, à Ïàâàð áå 
íàé-ñúîáðàçèòåëåí â íàêàçà-
òåëíîòî ïîëå íà Àóãñáóðã è ñå 
ðàçïèñà ñúñ ñòðàõîòåí íîæè-
÷åí óäàð îò âúçäóõà çà âòîðèÿ 
ñè ãîë â ìà÷à - 3:1.

Âñÿêàêâà èíòðèãà ïðèêëþ-
÷è â êðàÿ íà ïîëóâðåìåòî. 
Ñëåä íîâà ñêîðîñòíà àòàêà íà 
Áàéåðí  Ñàäèî Ìàíå ñå îçîâà 
â äîáðà ïîçèöèÿ, óäàðúò ìó 
ðèêîøèðà ïúðâî â Ìàêñ Áàóåð 
è ïîñëå âúâ âðàòàðÿ Ãèêèåâè÷, 
à òîïêàòà ñå îçîâà â Ëüîðîé 
Ñàíå, êîéòî ÷óêíà òîïêàòà ñ 
ãëàâà â ìðåæàòà çà 4:1.

Òðåíüîðúò íà Àóãñáóðã 
Åíðèêî Ìààñåí ïðåäïðèå ÷å-
òâîðíà ñìÿíà íà ïîëóâðåìåòî 
ñëåä òåæêèÿ ðåçóëòàò çà òèìà 
ìó ïðåç ïúðâàòà ÷àñò. Ïðåç 
âòîðîòî ïîëóâðåìå Áàéåðí ïî-
íàìàëè òåìïîòî. Òàêà â 59-àòà 
ìèíóòà Ìàòàéñ äå Ëèõò ïðå-
ïúíà â íàêàçàòåëíîòî ñè ïîëå 
Åðâåí Êàðäîíà è ïîñëåäâà 
äóçïà çà Àóãñáóðã. Ìåðãèì Áå-
ðèøà áå áåçãðåøåí îò áÿëàòà 
òî÷êà è íàïðàâè ðåçóëòàòà 4:2 
ñ âòîðèÿ ñè ãîë â ìà÷à. Â 74-
àòà ìèíóòà Áàéåðí âêàðà ïåòè 
ãîë. Æîàî Êàíñåëî öåíòðèðà 
äîáðå è Àëôîíñî Äåéâèñ çàñå-
÷å  òîïêàòà â ìðåæàòà çà 5:2. 
Â ïîñëåäíèòå ñåêóíäè íà ìà÷à 
Àóãñáóðã íàïðàâè çàãóáàòà ñè 
ïî-ïî÷åòíà. Âëåçëèÿò íà ïîëó-
âðåìåòî Åðâåí Êàðäîíà ïðîáè 
îòëÿâî è ïîäàäå íà äðóãà ðå-
çåðâà - Åðâåí Êàðäîíà, êîéòî 
ðåàëèçèðà çà êðàéíîòî 5:3.
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АЛЕКСАНДЪР УРУМОВ ЩЕ 
ПРЕДСТАВИ НОВАТА СИ 
КНИГА "БУТОН В МОЗЪКА. 
ПЪТЯТ КЪМ АРМАГЕДОН"

14 март, 13.30 ч., Регионална библиотека „Дора Габе“, Изкуство. 
Библиотерапия с потребители на Дневен център за пълнолетни лица 
с увреждания при Център за психично здраве „Д-р Петър Станчев“. 
Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“.

15 март, 08.10 ч., Младежки център – Добрич, Зала 4. Музикална 
среща с младежи от Професионална гимназия по туризъм „П. К. 
Яворов“ по проект BGLD-1.003-001 „Младежки център Добрич – Ва-
шето днес“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021 г. Организатор: Младежки 
център – Добрич.

15 март, 09.00 ч., Художествена галерия – Добрич. „Работилница 
за въображение“ на тема „Плакат“ ще работят ученици от СУ „Св. 
Климент Охридски“. Организатор: Художествена галерия – Добрич.

15 март, 14.30 ч., Младежки център – Добрич, Зала 6. Семинар 
„Миграцията на птиците и възобновяемите енергийни източници“ 
с лектор Михаил Илиев – орнитолог към Българското дружество 
за защита на птиците, с младежи от Професионална гимназия по 
ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов“. Организатор: 
Младежки център – Добрич, Европа Директно-Добрич.

15 март, 19.00 ч., Младежки център – Добрич, Концертна зала. 
Спектакъл „Четири стаи“ на Клуб „Театър“ при Младежки център 
– Добрич с ръководител Лана Анцаридзе. Организатор: Младежки 
център – Добрич.

Продължават:
Към вечните текстове на България, социални медии. Организатор: 

Община град Добрич.
Дора Габе – 40 години във вечността, социални медии. Организа-

тор: Регионален исторически музей – Добрич.
Изложба „За свободата на България“ – оръжия, униформи и сна-

ряжение от Руско-турската освободителна война. Музей в Градски 
парк „Свети Георги“. Организатори: Регионален исторически музей 
– Добрич, РК „46-и пехотен Добрички полк” към НД „Традиция”.

Изложба „Дора Габе – дъщеря на равнината“ на Регионален 
исторически музей – Добрич, Дом-паметник „Йордан Йовков“. Ор-
ганизатор: Регионален исторически музей – Добрич.

Фотоизложба „И сложиха главите си за Отечеството”, посветена 
на 145 години от освобождението на Добрич от османско владиче-
ство. Областна администрация – Добрич. Организатор: Регионален 
исторически музей – Добрич.

Средношколски конкурс за поезия „Възкресения“ 2023, посве-
тен на 135 години от рождението на Дора Габе. Срок за предаване 
на творбите: 26.03.2023 г. Организатор: Регионален исторически 
музей – Добрич.

Изложба „Колаж“ – 30 години специалност „Изящни изкуства“, 
Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ – Варна. 
Организатори: Художествена галерия – Добрич, НУИ „Добри Хри-
стов“ – Варна.

Международна изложба „Изкуството и ние днес“ – шесто издание, 
Художествена галерия – Добрич. Организатори: Художествена га-
лерия – Добрич и независим куратор Дан Тудор Труица – Румъния.

Изложба по повод 90 години от рождението на Ахил Караму-
зов (1933 - 2021), добрички музикален педагог, цигулар, историк, 
краевед. Регионална библиотека „Дора Габе“, централно фоайе. 
Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“.

Витрина „130 години от рождението на Йосиф Душек – музика-
лен педагог“, Държавен архив – Добрич. Организатор: Държавен 
архив – Добрич.

Гостуваща изложба „Art Heroes School“ – школата на арт героите 
с ръководител Радослав Рудачев – Руди. Младежки център – Добрич, 
фоайе. Организатори: Радослав Рудачев – Руди, Младежки център 
– Добрич.

Изложба рисунки „Баба Марта“ на Ателие „Стела и Дара“ при 
Младежки център – Добрич. Младежки център – Добрич, фоайе. 
Организатор: Младежки център – Добрич.

XVIII Национален конкурс за рисунка – дигитална живопис и гра-
фика „Моята България“. Срок за изпращане на творбите: 25 април 
2023 г. Организатор: Младежки център – Добрич.

V Областен научен конкурс „Науката на живо“. Срок за подаване 
на заявления за участие: до 20 март 2023 г. Организатор: Младежки 
център – Добрич.

Национален конкурс за карикатура „Смешното в училище“. Срок 
за изпращане на карикатури: до 24 март 2023 г. Организатор: Мла-
дежки център – Добрич.

Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“. Срок за из-
пращане на заявки за участие: до 10 април 2023 г. Организатори: 
Община град Добрич, Младежки център – Добрич.

Младежки онлайн фотоконкурс „Щракни времето“ 3. Срок за 
подаване на снимки: 6 февруари  – 14 март 2023 г. Организатор: 
Младежки център – Добрич.                                                        НДТ

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ

В изпълнението на целите 
на Националната програма за 
превенция и контрол на тубер-
кулозата в България за периода 
2021-2025 г. и по повод Светов-
ния ден за борба с туберкулоза-
та - 24 март, в МБАЛ - Добрич АД 
в периода 20-24 март 2023г. ще 
се проведе „Седмица на отворе-
ните врати“. 

По време на седмицата на 
отворените врати ще се извър-
ши: 1) скрининг на риска за 
туберкулоза чрез анкета; 2) 
консултации; 3) на съмнителните 
за туберкулоза лица - прегледи и 
допълнителни изследвания.

Инициативата ще се проведе 
в Пневмофтизиатричния кабинет 
към МБАЛ - Добрич (терапевти-
чен корпус, приземен етаж) 

За повече информация от 
МБАЛ - Добрич е предоставен 
телефон 0878109205.

Свлачище Сборно място край 
почивна база „Свилоза“ по пътя 
Балчик - Албена се разбуди. 

Пропаднала е едната от двете 
шахти, които отвеждат водата 
от противосвлачищното съоръ-
жение, съобщи строителният 
заместник-кмет на Община 
Балчик Димитрин Димитров.

„Разрушена е и не си изпъл-
нява функциите да отводнява 
горната шахта“ – обясни той. В 
момента няма опасност за ви-
лите, но са нужни мерки. Общи-
ната е запознала „Геозащита“. 
„Очакваме от тях инструкции , 
които да изпълним с общински 
ресурс. А ако не са по силите 
ни, ще търсим държавно фи-
нансиране“ – обясни още за-
местник-кметът по устройство 
на територията.

Последно мястото е укреп-
вано преди повече от десет 
години по програма Регионално 
развитие, след като бе застра-
шена от пропадане и пътна-
та връзка Балчик – Албена. 
Сега, по същото направление, 

е компрометирана друга част 
от пътя, където е свлачището 
„Фиш – фиш“, затрупало и край-

брежната алея. Общината има 
проектна готовност за укрепва-
не, актуализираната предвари-
телна оценка възлиза вече на 
12 милиона лева, а обещаното 
финансиране от държавата 
все още го няма. „Ако все пак 
постъпи, до края на годината 
работата може да започне и се 
предполага, че ще продължи 
повече от една година, обясни 
още заместник – кметът.

Що се отнася до още едно 
свлачище, това край Албена, 
което се активира миналия ав-
густ и по чудо не отне животи 
– водите, които са го предизви-
кали, са отведени от вертикал-
ните шахти, увери Димитров, 
че опасност няма. Предстои 
проектиране на укрепването, 
след като Министерство на 
регионалното развитие и бла-
гоустройството е възложило 
прединвестиционно проучване.

БНР - Албена Иванова:

Балчик осигурява безплатни 
карти за пътуване на хората с 
увреждания, които са с трайна 
нетрудоспособност с и повече 
от 50 процента и са  с постоянен 
адрес в общината. Картата за 
градските линии, както и за меж-
дуселищен транспорт от всяко 
населено място на общината до 
гр. Балчик и обратно на хора с 
увреждания, които са с постоя-
нен адрес в съответното населе-
но място, ще се издават от офи-
са на превозвача „Пътнически 
Превози“. За месеците април, 
май и юни срокът за получаване 
е от 21 март до 7 април; за след-
ващото тримесечие - от 15.06 
до 30.06.2023г, а за месеците 
октомври, ноември и декември - 
от 13.09 до 29.09.2023г.

Необходимо е предоставяне 
на копие от валидно експертно 
решение на ТЕЛК и представяне 
на лична карта. Не се дължи 
такса, уточняват от администра-
цията. Социалната придобивка 
е в резултат на решение на Об-
щински съвет и продължение на 
политиката за подпомагане на 
уязвимите групи.

Припомняме, че в резултат на 
правителствено постановление и 
решение на местния превозвач 
от 1 февруари т.г. учениците и 
пенсионери по възраст имат 
възможност да получат карти за 
безплатно пътуване в градския 
транспорт в Балчик, както и до 
спирка Орехите в посока Албена 
и през лятото до местност Туз-

Взрив от заразени с COVID-19 
е установен в Дома за стари 
хора в Добрич. Положителните 
за коронавирусна инфекция са 

както сред потребителите, така 
и сред персонала.

47 са установените до този 
момент случаи на потребители 
в Дома за стари хора в Добрич. 
Четирима са положителните от 
персонала, предаде БНР.

От Регионалната здравна ин-
спекция са предприели мерки 
за ограничаване на разпростра-
нението, всички положителни на 
заболяването са изолирани, а 

контактните карантинирани.
Свижданията в дома са пре-

установени, извършва се дезин-
фекция на общите части, носене-

то на лични предпазни средства 
е задължително. 

Правят се изследвания и на 
лицата от персонала, които за-
стъпват на смяна. Към момента 
няма заразени, които да имат 
нужда от настаняване в лечебно 
заведение, повечето са с леки 
грипоподобни оплаквания.

Направена е консултация с 
личните лекари и е осигурено 
медицинско обслужване в дома.

На 20 март (понеделник) от 
18:00 ч. във фоайе на библиоте-
ката на Регионална библиотека 
„Дора Габе“   писателят и об-
щественик Александър Урумов 
ще представи своята книга „Бутон 
в мозъка“, първата част от поре-
дицата „Пътят към Армагедон“, 

издателство „Витлеем“. Книгата 
е отговор на създалото се напре-
жение в обществото по повод т.н. 
джендър идеология и тревожните 
въпроси, които тя предизвиква - 
кой, как и защо иска да подчини 
умовете на хората, „възпитавай-
ки“ ги в новото нормално. Заплаха 
ли е Истанбулската конвенция? 
Дехуманизира ли се Европа? 
Свещена крава ли е Европейският 
съюз? Отпадат ли изконните хрис-
тиянски ценности в съвременното 
общество?

Ако ви вълнуват тези въпроси, 
заповядайте на срещата с Алек-
сандър Урумов!

Из книгата:
„Мъжът не може да живее сам 

дори в Едемската градина. Раят 
е винаги за двама – мъж и жена. 
Няма еднополов рай.

Адам спи дълбоко, докато Ева 
е създавана. Затова мъжете не 
могат да разберат жените, могат 

само да ги обичат.
Джендър-идеологията е про-

ява на съвременен нормативен 
нацизъм. Не за друго, а защото 
има едни западноевропейски 
елити, които каквото и да под-
хванат, накрая до нацизъм го 
докарват.

Опитите за бягство от отговор-
ността са безсмислени, защото 
отговорността също умее да 
тича и има навика да настига 
бягащите от нея“.

Александър Урумов е роден 
през 1969 и завършва българска 
филология в СУ „Климент Ох-
ридски“ през 1994 г., писател и 
драматург, експерт по публична 
комуникация. Автор на книгите 
Исус Христос - власт и политика 
/2002/; Приказки в края на вре-
мето /2009/, отличен с награда 
за белетристичен дебют на 
конкурса „Южна пролет“ (2010);  
Малкото име на дните. Разка-
зи /2011/; Тиква! Ботаника на 
чувствата. Разкази /2013/; Али 
Безсмъртния. Началото идва 
след края“ /2016/, написан по 
действителен случай, издаден 
на английски, немски и арабски; 
Татко, обичай ме! /2018/; Летя-
щото магаре. Избрани разкази 
/2022/. Автор на седем пиеси, 
гледани от над 50 хиляди зрите-
ли у нас и в чужбина, сред кои-
то и на драматургичния текст 
„Лалугер“, отличен с номинация 
на конкурса „Нова българска 
драма“ (2010) и номинация за 
„Аскеер“ (2011).

11 обучения с ловци от раз-
лично сдружения са проведени 
на територията на ДЛС-Балчик, 
ДГС-Генерал Тошево и ДГС-
Добрич през последните две 
години. Те са част от проекта 
„Земите и горите на орела“ по 
програма LIFE и са насочени 
към запознаване на ловците 
с особеностите на вида малък 
креслив орел, неговите место-
обитания и хранителната му 
база. По проекта са предвиде-
ни 10 срещи с представители 

на сдруженията и дружинките, 
но екипът на СИДП реши да 
продължи с обученията, като 
през тази година разясни-
телната кампания ще бъде 
насочена към младите ловци. 
Експерти от трите стопанства и 
предприятието, работят усиле-
но, за да привлекат все повече 
хора, които да станат част от 
голямото семейство на пази-

телите на орела.
Проектът  „Мерки за опаз-

ване на малкия креслив орел и 
неговите местообитания в Бъл-
гария“ се финансира от про-
грама LIFE+ на Европейския 
съюз, като част от дейностите 
се съфинансират от българска 
страна. Периодът за изпълне-
ние е 5 години, а проектните 
дейности се реализирани на те-
риторията на 20 защитени зони 
по НАТУРА 2000, разположени 
в Югоизточна и Североизточна 

България. Целта на проекта е 
птиците от вида малък креслив 
орел на територията на страна-
та ни не само да бъдат защи-
тени, но и да се създадат нови 
местообитания, за да може 
популацията да се увеличи и 
по-този начин да бъде съхране-
но биологичното разнообразие 
в българските гори.

Пресцентър СИДП

ЛОВЦИ ОТ СЕВЕРОИЗТОКА УЧАТ 
ЗА МАЛКИЯ КРЕСЛИВ ОРЕЛ

БУМ НА НОВОЗАРАЗЕНИ С 
КОВИД Е УСТАНОВЕН В ДОМА 
ЗА СТАРИ ХОРА В ДОБРИЧ

СВЛАЧИЩЕ СБОРНО 
МЯСТО ПО ПЪТЯ БАЛЧИК - 
АЛБЕНА СЕ РАЗБУДИ

БАЛЧИК ОСИГУРЯВА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ 
ЗА ПЪТУВАНЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

лата.Такава мярка е в сила и за 
селата до общинския център.

БНР - Албена Иванова:

СЕДМИЦА НА 
ОТВОРЕНИТЕ 
ВРАТИ ПО ПОВОД 
СВЕТОВНИЯ ДЕН 
НА ТУБЕРКУЛОЗАТА

Изгубена диплома за 
висше образование 

на Радослав 
Николаев Рачев, 
серия РУ 2000, № 

007480, рег.№3168 от 
20.06.2000 г.



ndt@dobrich.net
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Първите 4 от общо 20 ав-
тобуса с екологичен стан-
дарт Евро 6, произведени от 
Karsan, вече се намират в 
депото на Градски транспорт 
- Добрич.

Автобусите са снабдени с 
пътническа информационна 

система, произведена от 
чешката компания BUSTEC, 
която се превърна в лидер в 
доставката на оборудване 
за пътническа информация 
в България през последните 
години. Системата е съо-
бразена с всички стандарти 
за качество и достъпност 
на пътническата информа-
ция и дава възможност за 
разнообразни допълнител-
ни визуални и акустични 

съобщения спрямо потреб-
ностите на транспортния 
оператор.

В периода 21-23 март ще 
се извърши първоначалното 
програмиране на информа-
ционните системи на новите 
автобуси. Новите автобуси 

ще бъдат пуснати по улиците 
на Добрич от 1 април, кога-
то влиза в действие новата 
транспортна схема

Останалите 16 пътуват към 
България и се очаква до края 
на седмицата да пристигнат 
в Добрич. Автобусите са с 
капацитет от 60 пътници – 21 
седящи места и 39 за право-
стоящи. Цената за един авто-
бус е 249 000 лева без ДДС. 

НДТ

От 11 март (събота) движе-
нието на автобусна линия  
304 в кв. „Строител“ е възо-

бновено по стария си марш-
рут, съобщават от Община 
град Добрич.

Освен това, от общината 
информират гражданите, че 
предвид ремонтните дей-
ности, които се извършват 
в града, до 17 март остават 
затворени за паркиране /от 
08.00 до 17.00 ч./ ул. „Капитан 

Андреев“, ул. „Майор Векил-
ски“, ул. „Любен Станчев“, 
ул. „Орфей“ (в участъка от ул. 

„Димитър Ковачев“ до Около-
връстен път). От общината 
казват още, че продължава 
плановото изкърпване по ул. 
„Райко Даскалов“ и пред-
стои точкуване и полагане 
на пътна маркировка по ул. 
„Ген. Колев“ – паркинга пред 
Детска градина N 8 „Бодра 
смяна“. 

На 13 март в Областна ад-
министрация Добрич се про-
веде работна среща между 
представителите на общините 
в областта и на Регионална 
дирекция „Социално подпо-
магане“. Тя бе председателст-
вана от заместник-областния 
управител Атанас Дучев. 

Работната среща бе във 
връзка с подготовката за 

изработка на Национална 
карта на социалните услуги, 
в изпълнение на задължени-
ята на администрацията по 
чл. 41, ал. 3 от Наредбата 
за планиране на социалните 
услуги. В нарочно писмо до 
кметовете на общини в об-
ластта, областния управител 
и Регионална дирекция „Со-
циално подпомагане“ Агенция 
за социално подпомагане 
изпрати указания за подго-
товката и изработка на об-
ластна карта на социалните 

услуги, която ще бъде част 
от Националната карта. В 
рамките на малко повече от 
месец общините извършиха 
анализи на предоставяните 
от тях услуги на потребители 
на своята територия и с под-
крепата на РДСП планираха 
услуги от социалната сфера 
на общинско и областно ниво. 
Отчетени са потребностите 

и са планирани социални ус-
луги на областно ниво, като 
предстои в края на месец 
март всяка една община да 
внесе за обсъждане и одобре-
ние в Общински съвет пред-
ложените социални услуги. 
Предложението за областна 
карта на социалните услуги 
на територията на област 
Добрич, което ще е част от 
националната такава, трябва 
да бъде изпратено в срок до 
03 април 2023 г. в Агенция за 
социално подпомагане.

„Български пощи“ предпри-
емат първа стъпка към своята 
дигитална трансформация, 
като започват подготовка 
за внедряване на цялостна 
платформа, осигуряваща въз-
можност за предоставяне на 
нови услуги и интегриране на 
настоящи и бъдещи софтуер-
ни решения. 

Дружеството извършва 
пазарно проучване (до 16 
март 2023г.) за индикативна 
обща цена за изпълнение, 
като публикува Базова ин-
формация на официална си 
страница.

Съществуващите инфор-
мационни системи и  прило-
жения, обслужващи бизнес-
процесите в дружеството, се 

характеризират с много на 
брой разнородни и несъвмес-
тими приложения. Повечето 
от използваните софтуерни 
приложения са написани с ос-
тарели технологични средства 
за разработка и имат ниска 
степен на интегритет. Липсват 
разработени интерфейси за 
нововъведените технологични 
решения.

Изграждането на WEB ба-
зирана платформа в „Бъл-
гарски пощи“ ще доведе до 
разширяване на портфолиото 
на предлаганите услуги и 
постигане на по-качествено, 
по-бързо и по-ефективно об-
служване на гражданите и 
бизнеса на едно гише.

Дора ЦВЕТКОВА

Предварително попълнени-
те декларации за облагане на 
доходите на физически лица 
вече са достъпни в Портала 
за е-услуги на НАП. Потре-
бителите, които имат пер-
сонален идентификационен 
код (ПИК) или квалифициран 
електронен подпис (КЕП), 
могат да се възползват от 
автоматично въведената ин-
формация за получени от 
тях доходи от трудови пра-
воотношения, граждански 
договори (хонорари), от наем 
и други доходи, облагаеми с 
данък върху общата годишна 
данъчна основа, платците на 
които са юридически лица, 
доходи за получени субсидии 
от Държавен фонд „Земеде-
лие“, данни за направените 
лични вноски за осигурите-
лен стаж при пенсиониране, 
получени суми от наложени 
платежи от продажби в Ин-
тернет и информация за про-
дажба на моторни превоз-

ни средства, които са били 
собственост на декларатора 
по-малко от 12 месеца, как-
то и данни за ползваните 
чрез работодател данъчни 
облекчения. Информация за 
получените доходи е отразе-
на в съответните приложения 
на декларацията, която се 
намира в рубрика „Подоход-
ни данъци“ на е-портала на 
приходната агенция.

Преди да потвърдят попъл-
нената декларация, е важно 
потребителите да я прегле-
дат внимателно, да я допъл-
нят или коригират, ако това 
е необходимо, след което да 
я подадат, съветват от НАП. 

Тази година данъчната 
кампания за деклариране 
на доходите на физически 
лица, получени през 2022 г., 
приключва на 2 май, тъй като 
30 април е почивен ден. 

На 30 юни изтича и срокът 
за подаване на годишните 

данъчни декларации (по чл. 
50 ЗДДФЛ) от физическите 
лица, извършващи дейност 
като търговци, регистрира-
ните еднолични търговци и 
земеделските стопани, из-
брали този ред на облагане.

Подалите годишните си де-
кларации по електронен път 
до 31 март ползват отстъпка 
до 500 лева от данъка за дов-
насяне, ако нямат подлежа-
щи на принудително изпъл-
нение публични задължения 
към момента на подаване на 
декларацията, както и ако 
са внесли целия размер на 
данъка за довнасяне в срок 
до 31 март.

Допълнителна информация 
за декларирането на дохо-
дите може да бъде получена 
на телефоните на Информа-
ционния център на НАП: 0700 
18 700 или 02/ 9859 6801, на 
цена, според тарифите на 
съответния оператор. 

От 05.01.2023 г. стартираха 
дейностите по проект „Грижа 
в дома в Община град До-
брич“. Към настоящия момент 
подкрепа получават 253 въз-
растни хора в невъзможност 
от самообслужване и лица с 
увреждания.  

Проектът предлага на граж-
даните на град Добрич следни-
те почасови услуги в домашна 
среда: поддържане на личната 
хигиена, хигиена в жилището 
на потребителя, доставка на 
храна, хранителни продукти, 
вещи от първа необходимост, 
заплащане на битови сметки 
(със средства на потребителя), 
съдействие при приготвяне 
на храна и оказване помощ 
при хранене, придружаване 
до държавни и общински ин-
ституции, личен лекар за пре-
глед, както и за попълване 

на рецептурна книжка. При 
установена необходимост и 
заявено желание могат да се 
предоставят здравна грижа, 
психологическа и рехабилита-
ционна подкрепа. За качестве-
ното изпълнение на услугите 
са назначени обучени от БЧК 
Добрич лица на длъжност „Ли-
чен асистент“,  квалифицирани 
медицински сестри,  психолог 
и рехабилитатор. Услугите 
предоставяни в дома на потре-
бителите са безплатни.

Желаещите да се включат в 
дейностите по проекта, могат 
да подават заявление  (по 
образец – може да бъде из-
теглен от сайта на Общината) 
на адрес: град Добрич, ул. 
„Независимост“  7, корпус 
III (Бивш партиен дом), ет. 7, 
стая 702, тел. за контакт: 0893 
512372

Търговско-промишлената 
палата (ТПП) в Добрич и Биз-
нес инкубаторът в молдов-

ския град Кахул организират 
хибридно събитие “Как да 
правим бизнес с Молдова“, 
което ще се проведе на 14 
март от 14:30 ч., предаде 
репортер на “Фокус”. Мяс-

тото е залата на ТПП в доб-
руджанския град. Онлайн 
събитието ще е достъпно на 

линк:  https://meet.google.com/
zpv-zgmu-opq . Виртуалната 
връзка ще даде възможност 
за участие на представители 
на бизнеса от креативния 
сектор в град Кахул.

Република Молдова е източ-
ноевропейска държава без 
излаз на море, граничеща на 
запад с Румъния и на север, 
изток и юг - с Украйна. “Това 
е чудесно място за развитие 
на бизнес поради стратеги-
ческото си местоположение, 
транспортна инфраструктура 
и митнически и данъчен ре-
жим. Това е малка икономика 
с нисък среден доход. Съби-
тието ще се фокусира върху 
възможностите за бизнес 
в този регион, културните 
различия и как да намерим 
правилния бизнес партньор”, 
посочват от ТПП в Добрич. 

Партньорството с Бизнес 
инкубатора в Кахул е в рамки-
те на EU4Business: Connecting 
Companies, което се управля-
ва от EUROCHAMBRES и се 
финансира от инициативата 
EU4Business на Европейския 
съюз.   

Експерти ще отговарят на 
различни въпроси, като: лес-
но ли е да започнете бизнес в 
Молдова; как да регистрирам 
фирма в Молдова; страната 
добра ли е за инвестиции; 
кои са най-търсените проду-
кти за внос в Молдова; какви 
продукти основно се изнасят 
от Молдова и други актуални 
теми. 

Жулиета НИКОЛОВА

ПРИСТИГНАХА 
ПЪРВИТЕ ЕКО 
АВТОБУСИ В ДОБРИЧ

РАБОТНА СРЕЩА ЗА 
ПЛАНИРАНЕ ПОТРЕБНОСТИТЕ 
ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

ВЪЗСТАНОВЯВА 
СЕ МАРШРУТА НА 
АВТОБУСНА ЛИНИЯ 304

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
НАБИРА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО 
ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА"

СЪБИТИЕ В ХИБРИДЕН ФОРМАТ "КАК 
ДА ПРАВИМ БИЗНЕС С МОЛДОВА" 
ОРГАНИЗИРАТ НА 14 МАРТ

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ПРЕДПРИЕМАТ 
ПЪРВА СТЪПКА КЪМ СВОЯТА 
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

НАП ПУСНА ПРЕДВАРИТЕЛНО 
ПОПЪЛНЕНИТЕ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Срокът за обявяване на доходите е до 2 май
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ОВЕН - Много от вас ще продължат да рабо-
тят по задачи от бизнес-характер. В търсене на 
начини за подобряване на организацията ще 
се срещнете с подходящите хора и ще вземете 
нужните решения.

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

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

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

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

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

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

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

СТРЕЛЕЦ - Бързо ще забравите за умората 
си, предизвикателствата ще ви направят ак-
тивни и ще повишат духа ви. Материални и об-
ществени придобивки ще ви направят доволни.

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

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

РИБИ - Като цяло всички от знака ще се 
справяте с лекота с работата си и ще привлича-
те вниманието на заобикалящите ви. Новините 
ще ви направят активни и значително ще ви 
развеселят.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Истинската жена е позитивна и винаги 
Нито едно "Обичам те!" не може да се срав-
ни с "Отслабнала си!" - Даниела от широк 
център, но не тази, за която си мислите!

ОТ СЪРЦЕ ЧЕСТИТИМ 
днешния рожден ден на 
колежката ни Ивалина 
Костадинова – човекът, 
който дълги години вир-
туозно съчетаваше огра-
мотяването на хиляди до-
брички деца с намирането 
и отразяването на хиля-
ди новини от Добруджа. 
Бъди здрава, Иве, нека 
имаш много поводи за 
радост, нека в живота ти 
е светлина и хармония, 
нека се радваш на много 
приятели, много щастие и 
безброй сбъднати мечти!

ГЛАСЪТ НА ОБЛАСТНА 
управа Виржиния Георги-
ева празнува днес рож-
ден ден. Здраве, щастие 
у дома, много поводи да 
се усмихва с успехите на 
прекрасните си пораснали 
деца и разбира се – мно-
го позитивни новини за 
Добричка област, които 
да споделя с всички нас, 
желаем на рожденичката 
ние от НДТ!

РОЖДЕНИК утре е г-н  
Иван Петков. Нека е здрав, 

нека има много приятели и 
много поводи за радост!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН с 
утрешна дата казваме на 
прокурор Веселин Вичев, 
с пожелания за здраве и 
много успехи!

РОЖДЕН ДЕН празнува 
утре юристът Милчо Ка-
менски, а ние от днес му 
желаем да е здрав и да се 
радва на успехи във всич-
ките си добри начинания!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
казваме с утрешна дата на 
д-р Ивайло Петев, човекът, 
който умело съчетава ръ-
ководството на отделение-
то по акушерство и гине-
кология в МБАЛ-Добрич с 
изковаването на общински 
решения, в качеството му 
на съветник от МК ГЕРБ 
(СДС) в Добрич. Здраве 
желаем на рожденика ние 
от НДТ, нека продължи да 
дарява живот и усмивки на 
хиляди майчини лица, нека 
му се случват само хубави 
неща и нека бъде успешен 
във всичко добро, което 
прави!

СВЕТСКА КЛЮКА

ГОЛОТА, РОзи и зЛАТО: НАй-яРКиТЕ 
Визии В НОщТА НА ОСКАРиТЕ

ПОДАРъциТЕ НА ОСКАРиТЕ зА $125 000: ПОчиВКА 
В иТАЛия, ЛуКСОзНА КОзмЕТиКА и... ХЛяб

Най-ярките звезди на Холивуд 
се появиха в нощта на блясъка 
на червения килим на 95-ите на-
гради на Академията, проведени 
в холивудския Dolby Theatre в 
неделя вечер.

Лейди Гага беше зашеметява-
ща на червения килим, когато 
пристигна в прозрачна черна 

рокля на Versace с ниско спус-
ната долна част - разкривайки 
голото ѝ дупе.

Риана също оглави класацията 
за най-добре облечени, демон-

стрирайки бременното си корем-
че в рокля с изрязани детайли по 

бедрата.
Салма Хайек показа извивките 

си в оранжева прилепнала рокля 
на Gucci, подчертаваща обилно-
то ѝ деколте. Брюнетката носеше 

косата си спусната на вълни 
с розово червило, добавяйки 
златен клъч и ефектни бижута.
Тя позира на червения килим с 
дъщеря си Валентина Палома 
Пино, която също носеше рокля 
на Gucci.

Ана де Армас блесна в рокля 
от копринена органза на Louis 
Vuitton тип „русалка“, чиято 
изработка отнема над 1000 часа.

Ана де Армис
Джесика Частейн блесна в 

персонализирана рокля на Gucci, 
съчетана с бижута на същата 
марка.

Ева Лонгория, Ариана ДеБоз 
и Мишел Уилямс облякоха бели 
рокли с блестящи акценти, до-
като Кейт Хъдсън избра дръзка 
искряща сребриста визия. Ева 
носеше Zuhair Murad, Ариана 
избра Versace, а Мишел Chanel, 
с бижута Tiffany & Co.

Никол Кидман избра рокля 
с едно рамо с акцент в черно и 
сребристо на цветя от Armani 
Prive, съчетана с остри изрязани 
токчета и свободно падащи коси. 
55-годишната филмова звезда 
пристигна със съпруга си, кън-
три певеца Кийт Ърбан.

Анджела Басет също изгле-
ждаше като кралица в рокля на 
"Moschino", създадена от дизай-
нера Джеръми Скот. Визията ѝ се 

допълваше от колие на "Bvlgari" 
с формата на змия. "Светлина, 
кралски пурпур, нашият цвят!", 
коментира Басет. 

Тифани Рийд, старши вице-
президент на модното издание 
"Бъстъл", каза, че според нея 
цветът на вечерта е бялото, 
предпочетено от Емили Блънт, 
Мишел Йео, Минди Кейлинг, 
Хали Бери, Мишел Уилямс. Но 
все пак най-добре облечените 
жени за нея са Анджела Басет в 
пурпурно и Хонг Чау в розово. 

Кейси Андерсън, моден ди-
ректор на "Космополитън", 
обърна внимание на голямото 
количество апликирани рози 
- например върху роклите на 
Хали Бери и Никол Кидман. 
Тя също отбеляза бялото като 
водещ тренд, заедно с металика 
на Юсафзаи и Уилямс. "Златото 
може би е щастливият цвят за 
получаване на Оскар. Но бялото 
е цветът!"

За претендентите за Оскар, 
наистина е голяма чест дори 
само да бъдат номинирани за-
ради подаръците, които всички 
получават, на стойност около 125 
000 долара.

Разбира се, това звучи много, 
но е значително по-малко от 
подаръците за Оскари 2022, 
оценен на над 137 000 долара.

С торбичката „Everybody 
Wins“, всеки на Оскарите 2023, 
който я получи, наистина се 
чувства като победител. Марке-
тинговата компания Distinctive 

Assets е отговорна за доставката 
на звездните торбички за номи-
нираните в престижните награди.

Те предоставят на претенден-
тите за Оскар тези луксозни по-
даръчни торбички от 21 години.

Пътуване до Канада
Най-скъпият подарък, 

включен тази година, е 
ваканция на стойност 
40 000 долара в „ултра 
модерен“ частен имот в 
Отава за три нощувки.

Италианско бягство 
за приятели и семейство

Чантата Everybody 
Wins включва три нощув-
ки във фара Faro Punta 
Imperatore в Италия за 
до седем души. Смя-
та се, че това пътуване 

струва около 9 хиляди долара.
Полово неутрален аромат
Известен неутрален по пол 

аромат на стойност $400 е 
включен в чантата тази година, 
включващ кристална капачка с 
изумруди и рубини.

Един хляб
Да, правилно прочетохте! Но-

минираните за Оскар също по-
лучават... хляб. Той обаче не е 
обикновен, а хляб за 18 долара 
от японската пекарна Ginza 
Nishikawa.

В чантата има още:
Парцел от 1 кв.м. в Австралия
Липосукция на ръце за 12 хи-

ляди долара
Консултация за възстановява-

не на косата
Shinery Radiance Wash – лю-

бимият на Опра сапун за ръце, 
който почиства и бижутата ви, 
докато миете ръцете си

Луксозен подаръчен комплект 
за грижа за кожата Miage

Арабски фурми от Bateel
Фотосесия за Rescue Kit 

Company.
Джейми Лий Къртис беше 

номинирана и наградена за под-
държаща женска роля за първи 
път на Оскарите тази година 
– нещо, което тя отпразнува с 
прочувствени и вълнуващи пуб-
ликации в Instagram – така че тя 
ще се отдаде на тези страхотни 
подаръци със сигурност.

Плащат ли на актьорите за 
спечелването на Оскар?

Спечелването на Оскар е цел 
за повечето актьори, режисьори 
и сценаристи, което ви включва 
в златна група от хора. Но дали 
носителите на Оскар получават 
още нещо освен статуетка?

Въпреки че не получават пари 
от Академията, победата идва 
с добавена стойност. Като за 
начало, според Business Insider, 
носителите на Оскар в областите 
за най-добър актьор и най-добра 
актриса могат да получат 20% 
увеличение на хонорара си за 
следващия си филм.


