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ВРЕМЕТОВРЕМЕТОOколо обяд ще завали и до 

вечерта валежите ще обхванат по-
голямата част от страната. Почти 
без валежи ще е в Югоизточна 
България. През нощта срещу чет-
въртък валежите ще продължат 
и ще обхванат и югоизточните 
райони. На места ще бъдат ин-
тензивни, придружени от умерен 
до силен северозападен вятър. 
Възможни са и гръмотевици. Mи-
нимални температури между 3 и 
8°, максимални в Северозападна 
България и високите полета 10° - 
15°, в останалата част от страната 
15° - 20°. Над Черноморието ще 
има значителна облачност и около 
обяд над северната част ще завали 
дъжд. Възможни са гръмотевици. 
Максимални температури 16° - 17°, 
температура на морската вода 
7° - 8°. 

ВСЕОБЩО ВЪЛНЕНИЕ В ТЕРВЕЛ ПРЕДИ ВСЕОБЩО ВЪЛНЕНИЕ В ТЕРВЕЛ ПРЕДИ 
ОТКРИВАНЕТО НА НОВИЯ ХРАМОТКРИВАНЕТО НА НОВИЯ ХРАМ

ПЕТЯ И МАКС ПЕТЯ И МАКС 
СТАНАХА МИС И СТАНАХА МИС И 
МИСТЪР ВУМК МИСТЪР ВУМК 
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ОКРЪЖНИЯ 
СЪД 
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ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 
В ОКРЪЖНИЯ СЪД 

По повод Деня на Бъл-
гарската Конституция и 
професионалния празник 
на юриста и на съдеб-
ния служител - 16 април, 
Окръжен съд - Добрич, 
обявява Ден на отворени 
врати днес. От 10 до 12 ч. 
гражданите са поканени 
да разгледат Информа-
ционния център, съдебна 
зала, канцелариите и 
Обучителната зала на 
Окръжен съд -  Добрич. 
Те ще могат да обсъдят 
със заместник-предсе-
дателя на съда - съдия 
Адриана Панайотова, 
движението на делата 
- от случайния избор 
на съдия-докладчик, до 
произнасяне на съдебен 
акт, а със съдебния ад-
министратор Николинка 
Колева - администра-
тивното обслужване на 
гражданите. Пресцен-
търът на Окръжен съд 
- Добрич, уточнява, че 
е недопустимо да бъдат 
коментирани конкретни 
дела или търсени съвети 
за решаване на лични 
проблеми.

В 14,30 ч. в съдебна 
зала № 4 ще бъде на-
правена възстановка на 
съдебен процес. Ученици 
от Професионалната гим-
назия по туризъм "П.К. 
Яворов” ще представят 
съдебно заседание и ще 
произнесат присъда. Те 
ще покажат реално при-

ключило дело за кражба на 
пари от магазин за храни-
телни стоки, като ползват 
измислени имена и лични 
данни. 14 ученици ще заста-
нат на мястото на съдебния 
състав, прокурора, адвоката, 
подсъдимия, свидетелите и 
вещите лица, и охраната. В 
подготовката им за възста-
новката те бяха консултира-
ни от преподавателя по "Бъл-
гарски език и литература” в 
Професионалната гимназия 
по туризъм Маргарита Хри-
стова и от съдия Флорентина 
Неделчева от Окръжен съд 
- Добрич. Тя предварително 
ги запозна със съдебната 
система и наказателното 
производство. При репе-
тициите участниците във 
възстановката обсъдиха със 
съдия Неделчева механизма 
за преценяване на вината 
и определяне на наказани-
ето при постановяване на 
присъда.  

В навечерието на празни-
ка Окръжен съд - Добрич, 
разработи и предлага на 
посетителите в Съдебната 
палата листовки с информа-
ция за съдебните процедури, 
правата и задълженията на 
участниците в наказателното 
и гражданското производ-
ство. Под наслова "Гражда-
ните и съдът” са обособени 
три листовки с "Информация 
за всички”, "Наказателното 
производство” и "Граждан-
ското производство”. Те са 
разработени от съдии от раз-

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА -  
13 АПРИЛ

1059 г. - Римският папа Николай II издава декрет, спо-
ред който занапред само кардинали ще имат право да 
участват в избора на папи. 

1204 г. - Рицарите от Четвъртия кръстоносен поход 
завладяват Константинопол. 

1598 г. - Френският крал Анри IV подписва Нантския 
едикт, с който гарантира правата на френските хугеноти. 

1771 г. - Екатерина II заповядва да започнат тайни ме-
дицински експерименти с безнадеждно болни от чума с 
цел откриване на лечение. 

1814 г. - Немският математик Карл Вите получава 
докторска степен по философия на 12-годишна възраст. 

1829 г. - Английският парламент гарантира свобода на 
вероизповеданието за католиците. 

1835 г. - В Търново са обесени водачите на Велчовата 
завера. 

1886 г. - Учреден е почетен знак "Червен кръст" по 
предложение на Настоятелството на дружество "Червен 
кръст". 

1919 г. - Провъзгласена е Баварска съветска репу-
блика, разгромена от войските на правителството през 
май с.г. 

1934 г. - Извършен е последния полет за спасяване на 
оцелелите от Челюскин. 

1940 г. - Катинското клане - Органите на НКВД (СССР) 
избиват над 4000 полски офицери. 

1941 г. - Извършена е първа бомбардировка на София 
от британската авиация, която е без жертви. 

1941 г. - В Москва е подписан съветско-японският пакт 
за неутралитет, денонсиран от правителството на СССР 
на 5 април 1945 г. 

1945 г. - Виена е освободена от фашистка окупация от 
Съветската армия. 

1945 г. - Министерският съвет приема наредба-закон 
за ТКЗС. 

1960 г. - В алжирската част на Сахара Франция из-
вършва първото изпитание на атомна бомба. 

1962 г. - В София се провежда Първи международен 
турнир по свободна борба "Дан Колов", който става 
традиционен. 

1964 г. - Сидни Поатие става първият чернокож актьор, 
спечелил "Оскар“ 

1990 г. - СССР признава за първи път отговорността 
си за убийството на хиляди полски офицери при Катин 
през 1940 г. 

1997 г. - Стадион Нафтекс (тогава като стадион "Нефто-
химик") е официално открит с мача Нефтохимик-Левски 
(4:1). 

2005 г. - Европейският парламент гласува с абсолютно 
мнозинство в подкрепа на подписването на Договора за 
присъединяване на България към ЕС на 1 януари 2007 г. 

На този ден са родени...
1519 г. - Катерина Медичи, кралица на Франция (1547-

1559) 
1732 г. - Фредерик Норт, британски политик 
1743 г. - Томас Джеферсън, трети президент на САЩ, 

автор на американската Декларация за независимост 
1771 г. - Ричард Тревитик, английски механик, спомо-

гнал за усъвършенстването на парния локомотив 
1859 г. - Веранъс Алва Мур, американски бактериолог 

и патолог 
1860 г. - Джеймс Енсор, белгийски художник 
1906 г. - Самюъл Бекет, ирландски поет и драматург, 

автор на "В очакване на Годо“ 
1922 г. - Джон Брейн, английски писател 
1931 г. - Дан Гърни, американски пилот от Формула 1 
1937 г. - Иля Илф, руски писател-сатирик 
1939 г. - Шеймъс Хийни, северноирландски поет 
1955 г. - Сафет Сушич, босненски футболист 
1963 г. - Гари Каспаров, азербайджански шахматист 
1974 г. - Аугусто Порозо, еквадорски футболист 
1979 г. - Велизар Димитров, български футболист 

личните отделения на съда и 
пресслужбата - с идеята, да 
дадат насоки на посетители-
те в съда и на участниците 
в съдебен процес, какви са 
правила за достъп, каква ин-
формация могат да получат 
от различните канцеларии, 
какви права и задължения 
имат страните в гражданско-
то производство, подсъди-
мият, гражданските ищци и 
свидетелите в наказателното 
производство.

Листовките предлагат в 
синтезиран вид информаци-
ята, която може да бъде на-
мерена и на интернет-стра-
ницата на съда, в рубриките 
"Полезно да видите” и "Често 
задавани въпроси”. Листов-
ките можете да намерите в 
"Информационния център” 
на ДОС.

По повод професионалния 
празник на юриста Окръжен 
съд - Добрич, организира на 
14 и 15 април обучение за 
съдиите от съдебния район, 
колегите си от Окръжен съд - 
Силистра, адвокати и нотари-
уси. Обучението се провежда 
в рамките на тристранното 
сътрудничество между Окръ-
жен съд - Добрич, Окръжен 
съд - Силистра и Адвокатска 
колегия - Добрич. Общо 120 
магистрати, адвокати и но-
тариуси са заявили участие. 
Техен домакин ще бъде хотел 
"Фламинго” в курортен ком-
плекс "Албена”. 

От Районния съд в Добрич 
съобщиха, че на 14 април от 

9 ч. до 12 ч. ще се  про-
веде Ден на отворени 
врати във ведомството. 
По повод деня, отбеляз-
ващ 132-та годишнина на 
Търновската конституция 
желаещите граждани ще 
бъдат запознати с Ин-
формационния център и 
деловодствата на съда. 
В 9.30 ч. ще гостуват уче-
ници от ПМГ "Иван Вазов" 
град Добрич. Гостите ще 
присъстват в съдебно 
заседание по дело, ко-
ето ще се разгледа от 
съдия Данчо Димитров. 
Учениците ще получат 
информация от районен 
съдия Светлана Киря-
кова за процедурата за 
провеждане на граждан-
ските дела, а съдебният 
администратор Албена 
Димитрова ще ги запоз-
нае с административните 
функции и структурите на 
отделните звена на съда.
Административният ръко-
водител Веселин Монов 
ще демонстрира пред 
тях разпределението на 
новопостъпилите дела 
чрез софтуера за случай-
ния подбор на съдиите-
докладчици. Чрез тази 
инициатива Районен съд 
- Добрич  цели  повиша-
ване на правната култура 
на подрастващите, както 
и оказване помощ на 
ориентираните към прав-
ните науки млади хора.

НДТ  

Вила на 66-годишен софи-
янец в каварненското село 
Топола е обрана от неизвест-
ни, съобщиха от Областната 
дирекция на МВР в Добри. 
Потърпевшият се оплакал в 
полицейското управление в 
Каварна на 11 април. Краж-

16-годишният А. Й. от До-
брич е заловен след като 
извършил кражба от магазин 
за хранителни стоки в Албе-
на, съобщиха от Областната 
дирекция на МВР. Сигнал за 
счупено стъкло на магазина 
е получен в полицейското 
управление в курорта на 11 
април. Установено е, че в 
обекта е проникнато с взлом 
и са задигнати 20 кутии ци-
гари, шоколади, 50 лева и 

Пожар в оранжерия, в ко-
ято се отглеждат цветя, в 
балчишкото село Оброчище, 
е гасен на 11 април, съобщи-
ха от Областната дирекция 
на МВР в Добрич. Сигнал 
за запалването е получен в 
3.30 часа след полунощ на 11 

Гранични полицаи задър-
жаха на ГКПП-Кардам кола, 
издирвана чрез Шенгенска-
та информационна система, 
съобщи МВР. В понеделник 
на пункта за излизане от 
страната пристигнал лек 
автомобил "Фолксваген”, 
управляван от собственика 
си - 28-годишен мъж от Ва-
рна. При извършената про-
верка граничните полицаи 
установили, че колата се 
издирва в ШИС. Автомоби-
лът се оказал откраднат в 

16-ГОДИШЕН ОШУШКА МАГАЗИН

ОБРАХА ВИЛА НА СОФИЯНЕЦ В ТОПОЛА

ГОРЯ ОРАНЖЕРИЯ ЗА ЦВЕТЯ В ОБРОЧИЩЕ

КРАДЕНА КОЛА ЗАДЪРЖАХА В КАРДАМ

други  стоки. След проведе-
ни оперативно-издирвателни 
мероприятия от служители 
на полицейското управление 
извършителят е установен. 
Откраднатите вещи са наме-
рени и иззети.

Тийнейджърът е криминал-
но проявен. Задържан е за 
срок от 24 часа. По случая е 
образувано досъдебно про-
изводство.

 НДТ

бите от вилата са извършвани 
за времето от ноември м. г. 
Задигнати са готварска печ-
ка, пералня, прахосмукачка, 
телевизор и други вещи. По 
случая се работи в условията 
на досъдебно производство. 

НДТ

април. В резултат на пожара 
са унищожени около 60 кв. м 
от полиетиленовото покритие 
на оранжерията, множество 
ел. уреди и водопроводни 
съоръжения. Причините за 
произшествието се изясняват. 

НДТ

Испания през 2004 година. 
Собственикът разказал, 
че купил возилото от свой 
съгражданин през март 
2010 г. за 7 300 лева. Същия 
месец го регистрирал без 
проблем. Автомобилът е 
задържан в ГПУ-Генерал 
Тошево.

От ноември 2010 година 
българските полицаи могат 
да извършват справки в 
Шенгенската информацион-
на система, припомня МВР. 

НДТ

Служителите на Област-
но пътно управление - До-
брич, в цялата област ще 
се включат в националната 
кампания "Да изчистим 
България за един ден“, съ-
общиха от пресслужбата на 
управлението. С цел по-до-
бра ефективност, графикът 
за почистване е съгласуван 
по места и с общините, 
добавят оттам. На 21 април 
работещите в управлени-
ето и в РПС - Добрич, ще 
почистват Околовръстен 
път II-97 (от кръстовище с 
път II-27 Добрич-Балчик до 
кръстовище с път II-29 Ва-
рна - Добрич). Същия ден 
служителите на районни 

пътни служби в Тервел, 
Генерал Тошево, Балчик 
и Пътните участъци в Кру-
шари и Шабла ще почистят 
прилежащите територии 
около сградите на управле-
нието по места. С тази ини-
циатива работещите в сис-
темата на Областно пътно 
управление във всичките 
му структури в областта за-
явяват съпричастност към 
националната кампания и 
призовават за отговорно 
поведение през цялата 
година, с цел опазване 
чистотата на природата и 
в сервитута на републикан-
ската пътна мрежа. 

НДТ

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ПЪТНО 
УПРАВЛЕНИЕ ИЗЛИЗАТ 
НА ОКОЛОВРЪСТНОТО

188 ПРОВЕРКИ ЗА ОПАСНИ 
СТОКИ Е ИЗВЪРШИЛА РЗИ

ЗАБРАНИХА НАД 
100 ХИЛЯДИ ЯЙЦА

Несъответствия при ети-
кетирането на храни от 
животински произход, не-
достатъчно помещения за 
съхранение на суровини, 
опаковъчни и спомагателни 
материали и готова продук-
ция, както и продажба на 
яйца с произход от обект, 
който не е регистриран по 
реда на Закона за храните 
са най-честите наруше-
ния, констатирани при про-
верките през последната 
седмица на Българската 
агенция по безопасност на 
храните.

За периода от 4 април 

до 8 април в страната са 
извършени общо 1754 про-
верки в обекти за про-
изводство, съхранение и 
търговия на хранителни 
продукти във връзка с 
предстоящите великден-
ски празници. Издадени 
са 120 предписания и 57 
акта за установяване на 
административно наруше-
ние. Разпореждане за вре-
менно преустановяване 
на дейност е издадено за 
пет обекта. Възбрана е 
наложена за 40,072 кило-
грама хранителни продукти 
и 109 680 яйца.           НДТ

188 проверки за недопус-
кането на пазара на опасни 
за здравето стоки е извър-
шила от началото на година-
та до момента Регионалната 
здравна инспекция в Добрич. 
Проверени са детски обувки 
и дрехи, детски играчки, 
биберон залъгалка, спално 
бельо, термосни бутилки, 
"моментни” лепила, почист-
ващи препарати за баня и 
други стоки. Произходът им е 
от различни страни - Италия, 
Мексико, Индия, Китай, и др. 
При извършените насочени 
проверки на територията на 
областта не е установено 
наличие и предлагане на 
пазара опасни стоки.

РЗИ-Добрич, извършва на-
сочен контрол по системата 
RAPEX /бърз обмен на ин-
формация за опасни нехра-
нителни стоки, открити на 
територията на Европейския 
съюз/. Информация за това 
се получава от Министер-
ството на здравеопазването 
чрез Комисия за защита на 
потребителите. От началото 
на годината досега е работе-

но по общо 64 нотификации, 
касаещи общоупотребими 
стоки, пуснати на пазара 
на ЕС и криещи потенци-
ален риск за здравето на 
потребителите поради несъ-
ответствие с нормативните 
изисквания на Европейското 
законодателство по хими-
калите.

В хода на контрола се 
съблюдават дадените от МЗ 
подробни описания на из-
дирваните стоки, както и 
указанията при установяване 
тяхното наличие - спиране на 
реализацията им, разпореж-
дане за изтегляне на налич-
ните количества от пазара, 
незабавно уведомяване на 
МЗ, както и съответната 
РЗИ, на чиято територия се 
намира вносителя/ дистрибу-
тора на продуктите, които не 
отговарят на нормативните 
изисквания. 

С цел по-голяма инфор-
мираност за потребителите 
на интернет страница на 
РЗИ-Добрич, са публикувани 
търсените опасни стоки. 

НДТ
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АГЕН ЦИЯ "МИ СИР"

СТАНДАРТ

ХАРД

ЕКСПЕРТ

СУДОКУСУДОКУ

Мъжът откри ЦВЕТОВЕТЕ и 
създаде РИСУВАНЕТО,

Жената откри РИСУВАНЕТО 
и създаде ГРИМА.

Мъжът откри ДУМИТЕ и съз-
даде ДИАЛОГА.

Жената откри ДИАЛОГА и 
създаде КЛЮКИТЕ.

Мъжът откри ИГРИТЕ и съз-
даде КАРТИТЕ.

Жената откри КАРТИТЕ и 
създаде ТАРО.

Мъжът откри ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
и създаде ХРАНАТА

Жената откри ХРАНАТА и 
създаде ДИЕТАТА.

Мъжът откри ЧУВСТВАТА и 
създаде ЛЮБОВТА,

Жената откри ЛЮБОВТА и 
създаде СВАТБАТА.

Мъжът откри ЖЕНАТА и съз-
даде СЕКСА.

Жената откри СЕКСА и съз-
даде ГЛАВОБОЛИЕТО.

Мъжът откри ПАЗАРА и съз-
даде ПАРИТЕ,

Жената откри ПАРИТЕ И Е*А 
МАЙКАТА НА ВСИЧКО. 

НАП ПРЕДУПРЕЖДАВА: ЗАБРАНА ЗА КЕШОВО НАП ПРЕДУПРЕЖДАВА: ЗАБРАНА ЗА КЕШОВО 
ПЛАЩАНЕ И ЗА СДЕЛКИ ДОРИ ПРЕДИ ЗАКОНАПЛАЩАНЕ И ЗА СДЕЛКИ ДОРИ ПРЕДИ ЗАКОНА

От пресцентъра на 
НАП припомнят, че след 
26 февруари всяко пла-
щане над 15 000 лв. тряб-
ва да се извърши за-
дължително чрез банков 
превод или внасяне по 
платежна сметка, дори и 
да произтича от договор, 
сключен преди влиза-
нето в сила на новата 
разпоредба. Това гласи 
указание на министъра 
на финансите, публику-
вано в интернет страни-
цата на НАП - www.nap.
bg, за прилагането на 
Закона за ограничаване 
на плащанията в брой. 
Нормативният акт бе об-

народван на 22.02.2011 г. и 
влезе в сила три дни след 
това. Указанието на минис-
търа на финансите има за 
цел да подпомогне органите 
по приходите и да внесе до-
пълнителна яснота за един-
ното прилагане на Закона за 
ограничаване на плащанията 
в брой. Законът предвиж-
да забрана и на плащания 
под 15 000 лв., когато те са 
част от договор, чиято обща 
стойност надхвърля или е 
равна на прага от 15 000 лв. 
Така ще се ограничат въз-
можностите за заобикаляне 
на нормите, като например 
плащанията по договор за 
доставка на стоки на стой-

ност над 15 000 лв. да бъдат 
разделени на 2 части, за да 
бъдат платени в брой. Освен 
чрез банков превод, сумите 
над 15 000 лв. ще могат да 
се  внасят и по платежна 
сметка. Това на практика 
означава, че разплащанията 
ще могат да се извършват и 
чрез други платежни инсти-
туции - пощенските операто-
ри или системата Easypay, 
а не само чрез търговските 
банки.

Според нормите, ограни-
ченията за плащания в брой 
няма да се отнасят за тегле-
не и внасяне на пари в брой 
от и в собствени платежни 
сметки. Прагът от 15 000 лв. 

няма да се взема предвид 
и при оперирането със 
сметки на недееспособни 
лица, както и на съпрузи и 
роднини по права линия. 
В закона са предвидени 
и други изключения - на-
пример за операциите, 
извършвани от БНБ. От 
НАП предупреждават, че 
при неспазване на забра-
ната за големи плащания 
в брой, физическ    ите 
лица са заплашени от 
глоба в размер на 25 % 
от стойността на транзак-
цията, а за фирмите - 50 
% имуществена санкция. 
При повторно нарушение 
глобата е двойна.    НДТ

СЪОБЩЕНИЕ
ПТК Житница с.Житница 

ще проведе годишно отчетно събрание на коопера-
цията на 30.04.2011 /събота/ от 9.30 ч в читалищ-

ния салон на с. Житница при следния
Дневен ред:
1.Приемане и освобождаване на членове на коопе-

рацията
2.Отчети на У.С. за производствено - икономически-

те резултати през стопанската 2010 г. и на Контролния 
съвет

3.Приемане на ГФО за 2010г.
4.Разпределение на печалбата за 2010г.
5.Приемане на Наредба за предоставяне на земя за 

лично ползване и рента за 2011г.
6.Вземане решение за участие с проекти по линията 

на Евро фондовете.
7.Вземане  решение за предоставяне ипотека за 

обезпечение договора за заем от 06.07.2010г. от Ой-
кокредит.

8.Вземане решение за закупуване имущество от 
други структури .
При липса на кворум , то се отлага за 10.30 ч.на 

същата дата и място.
За пътуващите от гр.Добрич ще има осигурен авто-

бус от 9.00 ч. пред Автогарата. 

Глобата за физически лица при нарушение е 25 % от стойността, 
а за юридическите - 50 %

От пресцентъра на об-
ластна администрация 
съобщиха, че стипенди-
антската програма на Ром-
ския образователен фонд 
Будапеща отпуска на кон-
курсни начала стипендии 
за студенти от ромски про-
изход, които са граждани 
на една от следните дър-
жави: България, Албания, 
Босна и Херцеговина, Ко-
сово, Македония, Румъния, 
Словакия, Сърбия, Турция, 
Унгария, Хърватска, Чехия 
и Черна Гора. Годишно се 
предоставят около 1000 
стипендии за студенти в 
областта на социалните, в 
т.ч. бизнес, техническите и 
природните науки. Стипен-
диите се отпускат за една 
година (с възможност за 
подновяване). Кандидати-
те за стипендията трябва 
да се обучават или да 
кандидатстват за обуче-
ние в бакалавърска, ма-
гистърска или докторска 
програма в акредитиран 
университет в родната им 
страна, на постоянно мес-
тожителство, като редовни 

студенти за учебната 2011-
2012 година. Програмата 
подпомога един и същи 
кандидат за обучение в 
една бакълавърска про-
грама (допуска се само 
веднъж прехвърляне в 
друг университет, факултет 
или специалност), пояс-
няват още от пресцентъ-
ра на администрацията. 
Другите възможности са 
една магистърска програ-
ма (за максимум от две 
години) и една докторска 
програма (за максимум 
от три години). Важното, 
което кандидатите трябва 
да знаят е, че кандидат-
стването по Стипендиант-
ските програми на Ром-
ския образователен фонд 
за 2011-2012 академична 
година ще става чрез Ин-
тернет. На адрес http://
www.romaeducationfund.
hu/how-apply-scholarship 
може да се намери инфор-
мация за конкурсите за 
стипендии на фондацията, 
както и формуляр за кан-
дидатстване на български 
език.                         НДТ

УНГАРСКИ ФОНД ДАВА 
СТИПЕНДИИ НА РОМИ - СТУДЕНТИ

Повече гости от Германия 
се очаква да посрещнат бъл-
гарските курорти тази година, 
стана ясно при посещението 
на германския посланик у нас 
Н. Пр. Матиас Мартин Хьопф-
нер във Варна. Той посочи, 
че 550 000 германски турис-
ти са почивали в България 
през 2010 г. Очаква се през 
тази година техния брой да е 
минимум толкова. Според ди-
пломата, ръст на посещенията 
може да се очаква и в отговор 
на подобрената инфраструкту-
ра в страната.

Курортът Албена също оч-
аква с около 20-30 на сто 
повече туристи от Германия 
през предстоящия летен се-
зон. Според заместник-дирек-
тора по маркетинг и продажби 
в "Албена” АД Йовка Страши-

лова, в Албена се очаква да 
почиват около 26 000 герман-
ци. Това е значителен ръст на 
фона на непрекъснатия спад 
на немските туристи през 
последните няколко години. 
Увеличението на гостите от 
Германия в туристическото 
дружество отдават на на-
растващия интересът към 
българското Черноморие в 
Германия, както и на актив-
на маркетингова стратегия 
на "Албена” АД този пазар 
с изцяло собствен бюджет. 
Над 500 туристически агенции 
в Германия са участвали в 
обучителни семинари за но-
востите през сезона в Албена. 
Първите гости от Германия се 
очакват на 18 април по балне-
опрограма. 

НДТ

НЕМСКИТЕ ТУРИСТИ 
ВЕРНИ НА БЪЛГАРИЯ

Д-Р ВОЙЧЕВ ОСТАВА 
НАЧЕЛО НА МБАЛ - БАЛЧИК

Да бъде подновен дого-
ворът за управление на об-
щинската болница в Балчик 
с настоящия управител д-р 
Иво Войчев, е решил Об-
щинският съвет в морската 
община. Отчита се, че под 
негово ръководство здрав-
ното заведение е посочено 
като една от общинските 
болници с наличен ресурс 

и потенциал за осигуряване 
на качествено медицинско 
болнично обслужване  в Се-
вероизточния регион. През 
тази година МБАЛ-Балчик 
работи по 56 клинични пъте-
ки. Доказателство за висо-
кото качество е и фактът, че 
през 2009 г. над 21 процента 
от изписаните болни са били 
от други общини.          НДТ
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От стр. 1
- Г-н Георгиев, Об-

щинският съвет на 
Тервел реши празни-
кът на общината да 
е на 6 май - деня, в 
който ще отвори вра-
ти новопостроеният 
църковен храм “Свети 
Георги Победоносец”. 
Какви чувства въл-
нуват православните 
християни от Тервел 
малко преди в града 

им за първи път да 
забият църковни кам-
бани?

- Едва ли е възможно 
да обобщя чувствата 
и мислите на всички 
християни в Тервел, 
но това, което се усе-
ща, мога да определя 
като всеобщо вълнение. 
Преобладават позитив-
ните нагласи. Прави 
впечатление, че докато 
се градеше църквата, 
много хора проявява-
ха интерес към цър-
ковната архитектура и 
сравняваха различни 
църковни сгради, които 
са виждали, със стро-
ежа. С огромен интерес 
се приеха иконостасът, 
подът на залата, вход-
ната външна арка и 
паното над нея  Всич-
ко беше интересно. За 
тези, които участвахме 
в строежа, интересни 
и в същото време труд-
ни за решаване, бяха 
многобройните казуси 
и експерименталните 
решения, които вървяха 
ръка за ръка с нестан-
дартното строителство. 
Със сигурност вече 

знаем, че 
строежът 
и л и  р е -
монтът на 
обществе-
на сграда 
- да речем 
у ч и л и щ е 
или дет-
ска гра-
дина, ня-
мат нищо 
о б щ о  с 
мащабите 
и  т р у д -
ността на 
с т р о е ж а 
на  една 
църковна 
с г р а д а . 
Т р у д н о 
бяха на-
м е р е н и 
решения-

та за изграждането на ви-
соките сводове и арки, за 
подовата мозайка, която 
трябваше да бъде изграде-
на от стандартни подови 
настилки и в същото време 
да бъде подходяща за хра-
мова зала, за навесното 
пространство пред входа, 
за подхода от улицата към 
сградата, за полукръга на 
стълбите пред олтара. Вся-
ка църква има всички или 

няколко от тези елементи, 
но когато размерите са 
по-малки, се намират по-
лесни за изпълнение ре-
шения. За гражданите пък 
интересното бе това, че 
виждаха израстването на 
голям, техен си храм.  

- Къде се извършват 
християнските служби в 
момента, преди Тервел 
да има своя църква?

- Тервел винаги е имал 
църква. За съжаление оба-
че, от 60-те години на ми-
налия век до момента това 
е малката църква “Свети 
Димитър”, която в дните 
на големите християнски 
празници не може да побе-
ре и половината от желае-
щите да чуят литургията. 
Църквата представлява 
преустроена най-обикно-
вена едноетажна къща, 
отдалечена от центъра. 
Разбира се, че усещане-
то за преклонение пред 
могъщата сила на Вярата, 
което се чувства, когато 
се влезе в храм, в голяма 
степен зависи от съчета-
нието между вътрешната 
нагласа на човека и въз-
приятията, произтичащи 

от  заобикалящата го об-
становка. В този аспект 
балансът между величието 
на голямата възрожденска 
българска църква и новите 
“изкушения” на пазара на 
църковното обзавеждане е 
доста труден за постигане. 
Особено в условията на 
постоянно ограничен фи-
нансов ресурс. Стремихме 
се да постигнем стила на 
църква от възрожденската 
епоха и да не влагаме в 
новия храм неща, чието 
подобие не сме виждали в 
църквите в старите българ-
ски градове - Трявна, Тро-
ян, Елена, Велико Търново   
Дано да сме успели.

- Бихте ли разказали 
как се е родила идеята 
в Тервел да бъде по-
строена църква? Кои са 
инициаторите, какви са 
първите стъпки, които са 
направили?

- Началото, или поне 
това, което се помни сега в 
Тервел, бе поставено през 
1991 година. Тогава общи-
ната /с кмет Георги Госпо-
динов/ предоставя парцел 
в центъра на града за по-
строяване на нов правос-
лавен храм. Сформирано 
е църковно настоятелство, 
избрано е име за новия 
храм. Възлага се проекти-
ране на сградата. През 1992 
г. се прави и първа копка, 
започват изкопните рабо-
ти и се отлива наземната 
плоча на криптата, която е 
на 2 метра под нивото на 
улицата. После строежът е 
замразен и бетонираният 
изкоп престоя в този си 
вид 14 години - до лятото 

на 2006 г., когато работата 
бе подновена. Собстве-
ността на терена отново бе 
върната на общината и тя 
започна инвестиционния 
процес. Всъщност, храмът 
бе построен и обзаведен 
за малко по-малко от пет 
години.  

- Разкажете, ако оби-
чате, как бяха набрани 
средствата за градежа 
на храм “Свети Георги 
Победоносец”? Срещ-
нахте ли трудности, как 
се включиха общината, 
държавата и обикнове-
ните хора - жителите на 
Тервел, в набирането на 
средства?

- В началото се ползваха 
предимно средства от об-
щинския бюджет. На фаза 

"груб строеж” получихме 
дарение от тухли, безвъз-
мезден превоз и други 
материали, които ни по-
могнаха. После сградата се 
извиси чрез финансиране-
то на общински проект по 
"Красива България”. След 
като градежът придоби 
вид на храм, получихме 
дарения за камбаните, 
свещниците, вратите, 
фасадното пано. Сега 
вече е по-лесно, защото 
желаещите да даряват 
са повече, отколкото в 
началото. Разбира се, 
това изобилие е услов-
но - хората в Тервел не 
разполагат с огромни 
суми, а всички начина-
ния по храма са много 
скъпи, защото не са 
стандартно обзавеж-
дане. А началото - то 
беше най-трудно и на 
няколко пъти рискува-
хме да замразим отново 
строежа. Волята ни за ус-
пех на начинанието обаче 
беше неимоверно силна, 
а може би и точно тази 
воля ни осигури финансова 
подкрепа - от Министерски 
съвет, от проект “Красива 
България”. На практика, 
сега, от позиция на из-
миналото време, мога да 
кажа, че храмът в Тервел 
бе построен чрез усилията 
и средствата на всички - 
община, държава, бизнес, 
земеделци, граждани. И с 
много вяра, че тропаме от 
врата на врата и искаме, 
защото трябва да искаме, 
за да стане. Разбира се, 
към нас имаше и много 
упреци, и характерните за 

българската народопсихо-
логия подозрения и съм-
нения... Всичко се забравя 
и отминава, съзиданието 
и доброто дело  остават и 
след нас.

- В града има джамия. 
Как мюсюлманите в Тер-
вел гледат на разкрива-
нето на православния 
храм? Те помогнаха ли 
при построяването му?

- Обикновените хора - 
християни и мюсюлмани 
- уважават взаимно цен-
ностите и религиите си. 
Не съм чувал и вероятно 
няма да чуя упреци по 
отношение на строежите 
на църквата и джамията. 
Политическите нрави, или 
по-скоро криворазбраните 
им проявления през по-

следните години, все още 
разделят хората. Силно се 
надявам, че тези времена 
вече отминават и след като 
България е в Европейския 
съюз, то обединенията на 
база етнос и религия ще 
стават все по-излишни и 

всеки ще може да живее 
с вярата и етноса си, без 
да чувства враждебно от-
ношение от някого за това.

- Бихте ли описали как-
во представлява църк-
вата?  

- Сградата е висока 21 
метра - измерена височина 
при върха на кръста върху 
купола. Има застроена 
площ от 365 кв. м и три 
нива - крипта, която е под 
нивото на терена, притвор 
и зала, олтар, балкон, по-
мещение за неделно учили-
ще и хор. Строителството 
е извършено от добрички 
строителни фирми и мест-
ни майстори от Тервел. 
Иконостасът е изработен 
основно от две млади се-
мейни двойки. Младен и 
Катя Петрови от Варна 
- иконописци, възпитани-
ци на Великотърновския 
университет, са авторите 
на всички икони в храма. 
Семейство Ваневи от В. 
Търново са автори и изпъл-
нители на тежките ажурни 
резби. Същите млади хора 
направиха и останалата 
част от обзавеждането 
- владишки трон, проски-
нитарии, малки трончета 
за сядане по време на 
служба... Царският ред 
икони на иконостаса са 
8 и изобразяват "Богоро-
дица с младенеца”, "Св. 
Георги”, "Св. Стефан”, "Св.
Димитър”, "Иисус Христос”, 
"Йоан Кръстител”, "Иван 
Рилски” и "Св.Петка”.

Леярница "Велеганов” 
в Пловдив пък изработи 
свещници, панахидник, по-
лилей, кандила. Характер-
но за тази леярна е, че е 
основана през далечната 
1872 г. от двама братя лея-
ри - Иван и Лазар Велега-
нови от Банско, а по време 
на Априлското въстание 
единият от братята е пре-
бит до смърт от турската 
власт - за това, че е лял 
куршуми за въстаниците. 
Неговият син и оцелелият 
брат продължават фирме-
ните дела и оттогава - без 
прекъсване, до наши дни, 
леярната  изработва  свещ-
ници, полилеи, камбани за 

българските църкви. 
Камбаните на тервел-
ската църква са три и 
са отлети в леярна в 
софийското село Про-
леша. Светият престол 
в олтара е мраморен и 
се прави от тервелски 

майстор, а ритуална-
та олтарна пещеричка, 
наречена “проскоми-
дийник” се изработва в 
ателие за нестандартни 
архитектурни елементи 
в София.

- Какво предвижда 
официалното откри-
ване на православния 
храм “Свети Георги 
Победоносец” в Тер-
вел? Кои гости се оч-
акват, още повече, че 
това ще бъде и Денят 
на Тервел?

- Тържествата ще за-
почнат още в 8 часа 
сутринта със Света 
Литургия. Ритуалът по 
освещаването на хра-
ма от Доростолския 
Митрополит Амвросий 
ще завърши в 12 часа. 
После  всички гости 
ще могат да опитат от 
осветения от Митро-
полита курбан - в рес-
торант "Байкал”. Кон-
цертната програма ще 
бъде открита от ДФТА 
"Калинка Вълчева” в 
14.30  часа и ще при-
ключи със спектакъл 
на Ансамбъл "Българе”. 
Началото на спекта-
къла е в 17.30 часа. 
На празничната сцена 
ще се изявят много 
самодейни състави от 
общината. Поканили 
сме всички, които са 
участвали в строежа, 
проф. Божидар Дими-
тров, който ни оказа 
съществена подкре-
па по отношение на 
финансирането, на-
родни представители, 
областен управител, 
кметове на общини от 
областта, кметове и 
общински съветници 
от общината, дарители. 
Ще подпомогнем хора 
от селата, за да могат 
да имат транспорт до 
Тервел и да присъстват 
на тържествата. Ще 
се радваме на всеки, 
който ни гостува в този 
уникален за града ни 
ден.

Разговаря Мариела
БОНЧЕВА

ВСЕОБЩО ВЪЛНЕНИЕ В ТЕРВЕЛ ПРЕДИ ВСЕОБЩО ВЪЛНЕНИЕ В ТЕРВЕЛ ПРЕДИ 
ОТКРИВАНЕТО НА НОВИЯ ХРАМОТКРИВАНЕТО НА НОВИЯ ХРАМ
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Çà ïúðâè ïúò îáùèíñêèòå ñúâåòè ïî òóðèçúì â
Áàë÷èê, Êàâàðíà è Øàáëà, çàåäíî ñ òîçè â Êðàíå-
âî, ñå ïðåäñòàâÿò ñúñ ñàìîñòîÿòåëåí ùàíä ïîä
íàñëîâ "Ïðèìîðñêà Äîáðóäæà" íà èçëîæåíèåòî
"Òóð Åêñïî", êîåòî ñå ïðîâåæäà îò 11 äî 14 àïðèë
âúâ Âàðíà. Ñúñ ñâîé ùàíä íà ïàíàèðà íà òóðèçìà
è ñâîáîäíîòî âðåìå â ìîðñêàòà ñòîëèöà ñå ïðåäñ-
òàâÿ è "Àëáåíà" ÀÄ.

Îò 17 àïðèë Îáùèíñêàòà ñëóæáà çà ñîöèàëíî ïîä-
ïîìàãàíå çàïî÷âà èçïëàùàíåòî íà öåëåâàòà ïîìîù
çà åíåðãèéíà çàùèòà çà ìåñåö ìàðò. 3 505 ñà ëèöà-
òà è ñåìåéñòâàòà, êîèòî ùå ïîëó÷àò ïîìîùè. Ùå
áúäàò ðàçäàäåíè îáùî 101 644 ëåâà. Íà 17 àïðèë
ùå ñå èçïëàùàò è äåòñêèòå äîáàâêè íà äâàìà áåç-
ðàáîòíè ðîäèòåëè çà ìàðò, ñúîáùèõà îùå îò îá-
ùèíñêàòà ñëóæáà.

                                     ÍÄÒ - 13 àïðèë 2001 ã.

ИЗПЛАЩАТ ПОМОЩИТЕ
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЗАЩИТА

ПРИМОРСКА ДОБРУДЖА СЪС
СВОЙ ЩАНД НА "ТУР ЕКСПО"

ПРЕДИ ДЕСЕТ ГОДИНИ

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
ÌÀÐÀÒÎÍ íà ÷åòåíåòî ïîä íàñëîâ "Ïîõîäúò íà êíè-

ãàòà" ñå ïðîâåæäà äíåñ îò 10 äî 16.30 ÷àñà âúâ ôîàéå-
òî íà Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà "Äîðà Ãàáå". Ïîä ìîòîòî
"Âúëøåáíèÿò ñâÿò íà Áðàòÿ Ãðèì" ùå ïðåìèíå ÷åòåíå-
òî íà ïðèêàçêè è ìóëòèìåäèéíà ïðåçåíòàöèÿ çà äåöà.
Â ìåðîïðèÿòèÿòà ùå ó÷àñòâàò âúçïèòàíèöè íà äîáðè÷-
êè äåòñêè ãðàäèíè.

ÑÚÁÅÑÅÄÂÀÍÅ ïî òåìàòà "Ïîêðúñòâàíåòî íà áúëãà-
ðèòå, êàòî ïîòðåáà è ñàêðàëíà ðåâîëþöèÿ" íà Øêîëà
"Ïúò íà ìúäðîñòòà" ùå ñå ñúñòîè îò 18 ÷àñà â êàìåðíà-
òà çàëà íà ÎÌÖ.

ÏÐÅÌÈÅÐÀ íà íîâàòà ïîåòè÷íà êíèãà "Ñúíóâàõ, ÷å
æèâåÿ" îò Âàëåíòèí ×åðíåâ ùå ñå ñúñòîè îò 18.30 ÷àñà
â äîì-ïàìåòíèêà "Éîðäàí Éîâêîâ".

ÎÒ ÄÍÅÑ äî 17 àïðèë ñìåñåíèÿò õîð "Äîáðóäæàíñ-
êè çâóöè" ñ äèðèãåíò Åëâèðà Ïàñòúðìàäæèåâà è Õîðúò
íà ó÷èòåëêèòå ñ ãëàâåí äèðèãåíò Ðàéêî Òîíåâ è äèðè-
ãåíò Ìàðãàðèòà Ðóñåâà  ó÷àñòâàò â Òðåòèÿ ìåæäóíàðî-
äåí õîðîâ ôåñòèâàë, êîéòî ñå ïðîâåæäà â Àíòàëèÿ, Òóð-
öèÿ.

Ïåòÿ Êîìåàâà îò
Èâàéëîâãðàä è
Ìàêñèì Ðóäåíêî
îò Êèåâ ñòàíàõà
íîñèòåëè íà òèòëè-
òå Ìèñ è Ìèñòúð
ÂÓÌÊ 2011 íà ïðî-
âåëèÿ ñå â ïîíå-
äåëíèê â ðåñòî-
ðàíò "Ìå÷îêà Áåí"
êîíêóðñ. Òåõíè
ïîäãëàñíèöè ñòà-
íàõà Áîÿí Àíòîíîâ
îò Òúðãîâèùå (2-
ðè êóðñ, Hospitality
Ìanagement), Åëè-
çàâåòà Ñìèðíîâà
îò Ðóñèÿ (2-ðè
êóðñ Hospitality
Ìanagement),  Àí-
òîí Ôàæåâ (1-âè
êóðñ International
Business Manage-
ment) îò Âàðíà è Çëàòèíà
Ìèõàéëîâà (Ìàðêåòèíã è
óïðàâëåíèå íà õîòåëèåðñ-
òâîòî è òóðèçìà) îò Äîá-
ðè÷. Âîäåùèÿò  Ìàðòèí
Ðèñòîâêè îò Ìàêåäîíèÿ
ïúê áåøå ñúùî íàãðàäåí
ñ òðåòî ìÿñòî â êîíêóðñà.
Âúïðåêè ÷å íå áåøå âêëþ-
÷åí â ñïèñúêà íà ó÷àñòíè-
öèòå, òîé ãðàáíà âíèìàíè-
åòî íà æóðèòî è ïóáëèêà-
òà è òàêà, áåç äà ïîäîçè-
ðà, ñïå÷åëè ÷åëíà ïîçèöèÿ
â êîíêóðñà. Â êîíêóðñà
Ìèñ è Ìèñòúð ÂÓÌÊ ó÷àñ-
òèå âçåõà äåâåò ìîì÷åòà è
äåâåò ìîìè÷åòà - ñòóäåí-
òè îò ðàçëè÷íè êóðñîâå è
ñïåöèàëíîñòè âúâ Âèñøå
ó÷èëèùå Ìåæäóíàðîäåí
êîëåæ. 18-òå êàíäèäàòè çà

ПЕТЯ И МАКС СТАНАХА
МИС И МИСТЪР ВУМК 2011

За пръв път в Добрич се проведе колежански конкурс за красота

ïúðâîòî ìÿñòî áÿõà ïîäá-
ðàíè, ñëåä êàòî îðãàíèçà-
òîðèòå îò Ñòóäåíòñêè ñú-
âåò íà âèñøåòî ó÷èëèùå,
íà÷åëî ñ Ïðåñè Ðóñåâà,
èíèöèèðàõà íîìèíàöèè
ñðåä êîëåãèòå ñè îò âñè÷-
êè êóðñîâå. Ñðåä òÿõ èìà-
øå ñòóäåíòè îò öÿëàòà
ñòðàíà è ÷óæáèíà - Ïëîâ-
äèâ, Êàçàíëúê, Âàðíà, Òúð-
ãîâèùå,  Èâàéëîâãðàä, Êè-
åâ, Ñàðàòîâ è Äîáðè÷.

Ó÷àñòíèöèòå òðÿáâàøå
äà ïðåìèíàò ïðåç òðè êðú-
ãà - îáëå÷åíè â áèçíåñ îá-
ëåêëî, åæåäíåâíî è ïàðòè
îáëåêëî. Æóðèòî èì çàäà-
âàøå ðàçëè÷íè âúïðîñè çà
æèâîòà è ïðåäïî÷èòàíèÿòà
èì, à ïóáëèêàòà ãè àïëîäè-
ðàøå áóðíî. Çà äà áúäàò

îïðåäåëåíè ïîáåäèòåëèòå,
ïóáëèêàòà ñúùî îöåíÿâà-
øå. Ìèñ Âèñøå ó÷èëèùå
Ìåæäóíàðîäåí êîëåæ 2011
- Ïåòÿ Êîìåàâà îò Èâàé-
ëîâãðàä, å ñòóäåíòêà òðå-
òè êóðñ â ñïåöèàëíîñò
"Ìàðêåòèíã è óïðàâëåíèå
íà õîòåëèåðñòâîòî è òóðèç-
ìà". Òÿ å îò Èâàéëîâãðàä è
òàçè ãîäèíà é ïðåäñòîè çà-
âúðøâàíå. Äîêàòî ó÷èëà
âúâ ÂÓÌÊ îáèêîëèëà íÿ-
êîëêî äúðæàâè ïî âðåìå íà
ñòàæîâåòå ñè, íî íàé-ìíî-
ãî é õàðåñàëà Èñïàíèÿ, êú-
äåòî ïðåêàðàëà ïîëîâèí
ãîäèíà êàòî ñòóäåíò íà îá-
ìåí â ïàðòíüîðñêè óíèâåð-
ñèòåò íà âèñøåòî ó÷èëèùå.
Ñëåä êàòî çàâúðøè î÷àê-
âà  äà çàïî÷íå ðàáîòà â

÷óæäåñòðàííè àâè-
îëèíèè.

Ìèñòúð Âèñøå
ó÷èëèùå Ìåæäóíà-
ðîäåí êîëåæ 2011 -
Ìàêñèì Ðóäåíêî
îò Êèåâ, Óêðàéíà, å
ñòóäåíò ïúðâè êóðñ
â ñúâìåñòíàòà ñ
Óíèâåðñèòåòà íà
Óåëñ, áðèòàíñêà
ñïåöèàëíîñò "Õî-
òåëñêè ìåíèäæ-
ìúíò" ( Hospitality
management). Èäâà
â Áúëãàðèÿ, çà äà
ó÷è âúâ ÂÓÌÊ, ìå÷-
òàíàòà îò íåãî ïðî-
ôåñèÿ. Èíòåðåñóâà
ñå îò ôóòáîë, ñëó-
øà õèï-õîï è ðîê
ìóçèêà, à ëþáèìà-
òà ìó ìàðêà àâòî-

ìîáèëè å ÁÌÂ. Ïðåäñåäà-
òåë íà æóðèòî, êîåòî îöå-
íÿâàøå ó÷àñòíèöèòå, áå
äîö. Òîäîð Ðàäåâ. Íàãðà-
äèòå çà ïîáåäèòåëèòå áÿ-
õà áåçïëàòíè åêñêóðçèè äî
Áóêóðåù îò Åêîòóðñ 2008,
âå÷åðè çà äâàìà â ðåñòî-
ðàíò Òàëàíòè êúì Êóëèíàð-
íà àêàäåìèÿ, áåçïëàòåí òî-
àëåò îò Åâåÿ è êîìïëåêòè
êîçìåòè÷íè ïðîäóêòè îò
ìàãàçèí çà ëóêñîçíà êîç-
ìåòèêà Êðîåë, ñðåáúðíî
êîëèå îò ìàãàçèí Ñèëâúð
Ïåéøúí, Âàðíà. Íàé-èíòå-
ðåñíàòà è ïðèÿòíà íàãðà-
äà, êîÿòî ïîëó÷èõà íÿêîë-
êî îò ó÷àñòíèöèòå, áÿõà
áåçïëàòíè äâóìåñå÷íè òðå-
íèðîâêè ïî ìîäåðíè òàíöè
â êëóá "Ñåíòúð".         ÍÄÒ

Ñúñ çàïîâåä íà ìèíèñòú-
ðà íà îáðàçîâàíèåòî, ìëà-
äåæòà è íàóêàòà Ñåðãåé
Èãíàòîâ å óòâúðäåí äúð-
æàâíèÿò ïëàí-ïðèåì çà
ó÷åáíàòà 2011/2012 ãîäèíà
çà ïðèåìàíå íà ó÷åíèöè â
äúðæàâíèòå è îáùèíñêèòå
ó÷èëèùà, èíôîðìèðà
ÌÎÌÍ.  Ïðåäëîæåíèÿòà çà
äúðæàâåí ïëàí-ïðèåì ñà
íàïðàâåíè îò íà÷àëíèöèòå
íà ðåãèîíàëíèòå èíñïåêòî-
ðàòè ïî îáðàçîâàíèå è ñà
îáñúäåíè îò êîìèñèÿ â ìè-
íèñòåðñòâîòî ó÷àñòèåòî íà
ïðåäñòàâèòåëè íà ÌÒÑÏ,
ÌÐÐÁ è ÌÇÕ. Êîìèñèÿòà
ñúãëàñóâà áðîÿ íà ïàðà-
ëåëêèòå è áðîÿ íà ó÷åíè-
öèòå â ïàðàëåëêà â çàâè-

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ УТВЪРДИ
ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ

ñèìîñò îò ôîðìàòà íà
îáó÷åíèå è âèäà íà ó÷è-
ëèùåòî.

Ñ äúðæàâíèÿ ïëàí-ïðè-
åì íå ñå îïðåäåëÿ êâîòà
çà ìîìè÷åòà èëè ìîì÷å-
òà, òúé êàòî òîâà å â ïðî-
òèâîðå÷èå ñúñ Çàêîíà çà
çàùèòà îò äèñêðèìèíà-
öèÿ, ïîä÷åðòàâàò îùå îò
ÌÎÌÍ.

Ñïîðåä Ïðàâèëíèêà çà
ïðèëàãàíå íà Çàêîíà çà
íàðîäíàòà ïðîñâåòà ïåäà-
ãîãè÷åñêèÿò ñúâåò íà ó÷è-
ëèùåòî èìà ïðàâî äà îï-
ðåäåëÿ íà÷èíà çà ïðèåìà-
íå íà ó÷åíèöè â ó÷èëèùå-
òî ïðè ñïàçâàíå èçèñêâà-
íèÿòà íà íîðìàòèâíèòå
àêòîâå.                    ÍÄÒ

Ïðåìèåðà íà "Âèäíè ìó-
çèêàëíè äåéöè â Äîáðè÷
ïðåç ÕÕ âåê" ùå ñå ñúñòîè
íà 15 àïðèë. Àâòîð íà êíè-
ãàòà å äîáðè÷êèÿ ìóçèêî-
âåä Àõèë Êàðàçóìîâ, à

ПРЕМИЕРА НА
АХИЛ КАРАМУЗОВ

ïðåäñòàâÿíåòî ùå áúäå
íàïðàâåíî îò Ðàäà Âúðòó-
íèíñêà. Ïðåìèåðàòà ùå
ñå ñúñòîè îò 17 ÷àñà â Ðå-
ãèîíàëíà áèáëèîòåêà "Äî-
ðà Ãàáå".                  ÍÄÒ

Ñàìîñòîÿòåëíà èçëîæáà
"25-èÿò ÷àñ" íà äîáðè÷êà-
òà õóäîæíè÷êà Âåëèíà
Õðèñòîâà ùå ñå îòêðèå óò-
ðå âúâ ôîàéåòî íà ðàäèî
"Ñòàðà Çàãîðà". Àâòîðêàòà
ñïîäåëÿ, ÷å åêñïîçèöèÿòà
å ïîñâåòåíà íà îíåçè ìî-
ìåíòè, â êîèòî îñòàâàìå
ñàìè è îòäàâàìå íà ñâîÿ
äóõ. Ìÿñòîòî å èçáðàíî
ñïåöèàëíî - êàðòèíèòå ñà
ðèñóâàíè â ðàííèòå ÷àñî-
âå îò äåíÿ, ïîä çâóöèòå íà
íîùíàòà ïðîãðàìà íà ÁÍÐ.
Ñúáèòèåòî å ÷àñò îò ÷åñò-
âàíèÿòà ïî ñëó÷àé þáèëåÿ
- 75 ãîäèíè ðàäèî "Ñòàðà
Çàãîðà".

Èçëîæáàòà èìà áëàãîò-
âîðèòåëåí õàðàêòåð, êàòî
ñðåäñòâàòà îò ïðîäàæáèòå
íà ïðîèçâåäåíèÿòà ùå îòè-
äàò âúâ ôîíä çà ó÷ðåäåíà-
òà íàñêîðî ãîäèøíà íàãðà-

ВЕЛИНА ХРИСТОВА РЕДИ
САМОСТОЯТЕЛНА
ИЗЛОЖБА В СТАРА ЗАГОРА

Продавам работеща
животновъдна ферма.

0885 727245

äà çà ìëàäè àâòîðè íà
èìåòî íà áàùàòà íà õó-
äîæíè÷êàòà - ãîëåìèÿ
äîáðè÷êè õóäîæíèê Õðèñ-
òî Ãîñïîäèíîâ - Ïå÷êàòà.
Êîíêóðñúò å ñúçäàäåí ïî
èíèöèàòèâà íà Ðîòàðè
êëóá- Äîáðè÷.

Âåëèíà Õðèñòîâà å ðî-
äåíà ïðåç 1970 ã. â Ïëîâ-
äèâ. Çàâúðøâà ÍÕÀ ïðåç
1997 ã. ñïåöèàëíîñò "Ïëà-
êàò" â êëàñà íà ïðîô. Ãàç-
äîâ. ×ëåíóâà â äðóæåñòâî-
òî íà Ïëîâäèâñêèòå õó-
äîæíèöè. ×ëåí å íà "Èí-
íåð óèë Ðîòàðè êëóá", êàê-
òî è íà Óïðàâèòåëíèÿ ñú-
âåò íà ôåñòèâàëà çà ìî-
äåðíî èçêóñòâî "Ïðîöåñ-
ïðîñòðàíñòâî". Äî êðàÿ
íà ãîäèíàòà èçëîæáàòà
ùå ãîñòóâà îùå â Ïëîâ-
äèâ, Ñîôèÿ è Âàðíà.

                            ÍÄÒ

Ïî ïîâîä Ìåæäóíàðîä-
íèÿ äåí íà àâèàöèÿòà è
êîñìîíàâòèêàòà â÷åðà
êëóá "Êîìïþòúð" ïðè Îá-
ùèíñêèÿ äåòñêè êîìïëåêñ
â Áàë÷èê ïðåäñòàâèõà ìóë-
òèìåäèÿ è äèäàêòè÷åñêè
èãðè ñ òàêàâà íàñî÷åíîñò.
Ïðàçíè÷íîòî òúðæåñòâî å
áèëî ïîñâåòåíî íà 50 ãî-
äèíè îò åïîõàëíèÿ ïîëåò
íà Þðèé Ãàãàðèí è 32 ãî-
äèíè îò ïîëåòà íà ïúðâèÿ
áúëãàðñêè êîñìîíàâò Ãå-
îðãè Èâàíîâ. Òî ñå å ñúñ-
òîÿëî â ÎÓ "Ñâ. ñâ. Êèðèë

МУЛТИМЕДИЯ  ЗА КОСМОСА
è Ìåòîäèé".

Íà ïðàçíè÷íî òúðæåñòâî,
ïðîâåäåíî â Áàë÷èê è îð-
ãàíèçèðàíî îò ÑÎÑÇÐ,
êëóá "Êîìïþòúð" å ïðåäñ-
òàâèë ìóëòèìåäèéíèÿ ïðî-
äóêò çà êîñìîíàâòèêàòà è
àâèàöèÿòà, êàêòî è èãðàëåí
ôèëì. Íà ïðàçíèêà î.ç.
ïîëê. Èâàí Àïîñòîëîâ, âî-
åíåí ïèëîò I êëàñ, å ïðåäñ-
òàâèë ñâîÿòà êíèãà "Íà ãðà-
íèöàòà íà âúçìîæíîòî" è
ðàçêàçàë ëþáîïèòíè ôàêòè
çà æèâîòà íà àâèàòîðèòå.

                             ÍÄÒ

25 ìàé å êðàéíèÿò ñðîê
çà çàÿâÿâàíå íà ó÷àñòèå â
11-îòî èçäàíèå íà Ìåæäóíà-
ðîäíèÿ ìëàäåæêè ôåñòèâàë-
êîíêóðñ "Ôîëêëîð áåç ãðà-
íèöè", êîåòî ùå ñå ïðîâåäå
îò 21 äî 27 þíè â Äîáðè÷ è
Àëáåíà, ïîä åãèäàòà íà Ìè-
íèñòåðñòâîòî íà êóëòóðàòà.
Îðãàíèçàòîðè ñà îáùèíà
Äîáðè÷, ÒÀ "Ðîìàíòèê òðà-
âúë" Ñàíêò Ïåòåðáóðã, Ðó-
ñèÿ, ÊÊ "Àëáåíà", Ñúþçà íà
áúëãàðñêèòå êîìïîçèòîðè è
Ñúþçà íà áúëãàðñêèòå ìó-
çèêàëíè è òàíöîâè äåéöè,
ïîä ïàòðîíàæà íà êìåòà
Äåòåëèíà Íèêîëîâà. Ïî òðà-
äèöèÿ, â æóðèòî ïîä ïðåä-
ñåäàòåëñòâîòî íà ïðîô.
Ìèë÷î Âàñèëåâ ñà âêëþ÷å-

ОЧАКВАТ ЗАЯВКИ ЗА
"ФОЛКЛОР БЕЗ ГРАНИЦИ"

íè èçâåñòíè ìóçèêàëíè ñïå-
öèàëèñòè îò Áúëãàðèÿ, Ðó-
ñèÿ, Ìàêåäîíèÿ, Ðóìúíèÿ,
Tóðöèÿ, ÑÀÙ. "Ôîëêëîð áåç
ãðàíèöè" ïðîòè÷à â äâå ôîð-
ìè - êîíêóðñíà è ôåñòèâàë-
íà. Â äîñåãàøíèòå èçäàíèÿ
íà ôåñòèâàëà-êîíêóðñ ñà
ó÷àñòâàëè íàä  5 000 èçïúë-
íèòåëè îò Áúëãàðèÿ, Ðóìú-
íèÿ, Ìàêåäîíèÿ, Òóðöèÿ, Óê-
ðàéíà, Áåëàðóñ, Êàçàõñòàí,
Ìîëäîâà, ÑÀÙ, Ôðàíöèÿ,
Øâåöèÿ, Íîðâåãèÿ, Èñëàí-
äèÿ, Àâñòðàëèÿ, Ëàòâèÿ, Àð-
ìåíèÿ, Ãðóçèÿ, Ìåêñèêî, Ðó-
ñèÿ è àâòîíîìíèòå ðåïóáëè-
êè: Òàòàðñòàí, Êàëìèêèÿ,
Ñaõà(ßêóòèÿ), Óäìóðòèÿ,
Ìîðäîâèÿ, Àäèãåÿ, Áóðÿòèÿ.

                             ÍÄÒ
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Ó÷åíèöè
îò Òóðöèÿ
è Ïîëøà
ã î ñ ò ó â à ò
ïðåç òàçè
ñ å ä ì è ö à
íà Öåëîä-
íåâíà äåò-
ñêà ãðàäè-
íà ¹ 20
"Ðàäîñò" â
Ä î á ð è ÷ .
Ò ÿ õ í î ò î
ï î ñ å ù å -
íèå ñå
ÿâÿâà çàê-
ëþ÷èòåëíà ôàçà íà ïðîåê-
òà "Ó÷åíå ÷ðåç èçêóñòâî" ïî
ïðîãðàìà "Ó÷åíå ïðåç öå-
ëèÿ æèâîò" è ïîäïðîãðàìà
"Êîìåíñêè".

Âúçïèòàíèöè íà äåòñêàòà
ãðàäèíà è òåõíèòå ïî-ãîëå-
ìè ïðèÿòåëè - ó÷åíèöèòå îò
Òóðöèÿ è Ïîëøà, â÷åðà çà-
åäíî øàðèõà âåëèêäåíñêè
ÿéöà â Õóäîæåñòâåíàòà ãà-
ëåðèÿ è ñúòâîðèõà êðàñèâè
ðèñóíêè íà ïðàçíè÷íà òå-

ЦДГ "РАДОСТ" ПОСРЕЩНА
ГОСТИ ОТ ТУРЦИЯ И ПОЛША
Заедно шариха великденски яйца и рисуваха в Художествената га-

лерия. Визитата е по проект, който приключва през май

ìàòèêà. Ïðåä ÍÄÒ Òàòÿíà
Èâàíîâà - ó÷èòåë â ÖÄÃ "Ðà-
äîñò", ðàçêàçà ïîâå÷å çà
ïðîåêòà, êîéòî å ñòàðòèðàë
ïðåäè äâå ãîäèíè. Îñíîâíà-
òà èäåÿ å äåöà îò ðàçëè÷íè
âúçðàñòè äà òâîðÿò çàåäíî,
äà ïðàâÿò èçêóñòâî, ïîä-
÷åðòà òÿ. Â ðàìêèòå íà îð-
ãàíèçèðàíèòå ðàçëè÷íè
äåéíîñòè ó÷àñòíèöèòå ñà
ñå çàïîçíàëè ñ íàðîäíèòå
èíñòðóìåíòè, ñ íàöèîíàë-

íèòå êîñòþìè, êàê-
òî è ñ ðàçëè÷íè
ôîëêëîðíè ïðàç-
íèöè. Â÷åðà ñå
ñúñòîÿ è êîíöåðò,
ïî âðåìå íà êîéòî
äåöàòà îò òðèòå
äúðæàâè ïðåäñòà-
âèõà íà ñöåíàòà
õàðàêòåðíè òðàäè-
öèè è îáè÷àè. Ãîñ-
òèòå îò Òóðöèÿ ñå
èçÿâèõà ñ îáè÷àÿ
"Ìîìèíñêà âå÷åð",
êîéòî ñå ïðàâè ïî
âðåìå íà ãîäåæ.
Ïîëñêèòå ó÷åíèöè
ïðåäñòàâèõà îáè-
÷àé, ñâúðçàí ñ äî-
áèâàíåòî íà ðóäà,
à áúëãàðñêèòå äå-
öà - æúòâà.

Òóðñêèòå äåöà
ñà âúçïèòàíèöè íà
ó÷èëèùå "Õàëèë Àòèëà" â
Èçìèðà, êàòî òå ñà ïðèäðó-
æàâàíè è îò äèðåêòîðà Õþ-
ñåèí Êúçìàç. Ïîëñêèòå
ãîñòè ñà îò ó÷èëèùå ¹ 7 â

ãðàä Êíóðîâ è çàåäíî ñ òÿõ
å è äèðåêòîðêàòà Äàíóòà
Ïëóòà.                          ÍÄÒ

ñíèìêè Âåëèíà
ÂËÀÉÊÎÂÀ

Ñïåöèàëíè îôåðòè çà
Ãåðãüîâäåí ïðåäëàãà êó-
ðîðòúò Àëáåíà. Çà ïåòçâåç-
äíèÿ õîòåë "Ôëàìèíãî
Ãðàíä" çà íîùóâêà ñúñ çà-
êóñêà è âå÷åðÿ öåíèòå ñà
75 ëåâà íà ÷îâåê íà äåí â
ñòóäèî executive è 68 ëåâà
íà ÷îâåê íà äåí â ñòóäèî
deluxe. Â õîòåë "Êàëèàêðà",
êîéòî ðàáîòè ïî ôîðìóëà-
òà Ultra All Inclusive öåíèòå
ñà 72 ëåâà íà ÷îâåê íà äåí
â ñòàÿ ñóïåðèîð è 65 ëåâà
íà ÷îâåê íà äåí â ñòàÿ
ñòàíäàðò. Ïî 49 ëåâà ùå
ïëàùàò æåëàåùèòå äà ïîë-
çâàò óñëóãèòå íà êîìïëåêñ
"Ëàãóíè", à çà õîòåë "Äîá-
ðóäæà" öåíàòà çà íîùóâêà

СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ ЗА
ГЕРГЬОВДЕН ОТ АЛБЕНА

ñúñ çàêóñêà è âå÷åðÿ å 33
ëåâà íà ÷îâåê íà äåí â ñòàÿ
ñ áàëêîí è 28 ëåâà íà ÷î-
âåê íà äåí â ñòàÿ áåç áàë-
êîí. Èìà ïðåäëîæåíèÿ è çà
õîòåëèòå "Ðàëèöà Ñóïåðè-
îð" è "Ðàëèöà" Ultra All In-
clusive, à â "Áîðÿíà" All In-
clusive öåíàòà å 35 ëåâà íà
÷îâåê íà äåí â äâîéíà ñòàÿ.

Îôåðòèòå âàæàò ïðè ìè-
íèìóì 2 íîùóâêè, çà íàñ-
òàíÿâàíå â ïåðèîäà îò 5 äî
9 ìàé è çà ðåçåðâàöèè, ïëà-
òåíè äî 30 àïðèë. Öåíàòà
âêëþ÷âà è ïðàçíè÷íà âå÷å-
ðÿ íà Ãåðãüîâäåí, êàêòî è
äåòñêà àíèìàöèÿ â õîòåëè-
òå.

                                 ÍÄÒ

СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ ЗА
ГЕРГЬОВДЕН ОТ АЛБЕНА

Îò äíåñ äî 15 àïðèë îá-
ùèíà Áàë÷èê ùå ñå ïðåä-
ñòàâè â îñìîòî èçäàíèå
íà ìåæäóíàðîäíîòî òó-

ðèñòè÷åñêî èçëîæåíèå
"Êóëòóðåí òóðèçúì". Òî
ùå ñå ïðîâåäå âúâ Âåëè-
êî Òúðíîâî. Ìîðñêàòà îá-
ùèíà ùå ó÷àñòâà ñúñ
ñîáñòâåí ùàíä, íà êîéòî
ùå áúäàò åêñïîíèðàíè

БАЛЧИК СЕ ПРЕДСТАВЯ В "КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ"
íîâè ôîòîñè îò õðàìà íà
Êèáåëà è äðóãè çàáåëåæè-
òåëíîñòè â ðåãèîíà. Ïî

âðåìå íà èçëîæåíèåòî
Áàë÷èê ùå ñå âêëþ÷è è
âúâ ôåñòèâàëà íà òóðèñ-
òè÷åñêèÿ ôèëì "Íà èçòî÷-
íèÿ áðÿã íà Åâðîïà" ñ äâà
ôèëìà - "Åäíî áàë÷èøêî
ëÿòî" è "Ìèñòåðèÿòà íà

ñåäåìòå öèâèëèçàöèè". Òå
ñà ïðîäóöèðàíè îò Îáùè-
íà Áàë÷èê è ùå ñå ñúñòå-
çàâàò â êàòåãîðèÿ "Íàó÷-

íî-ïîïóëÿðåí è äîêóìåí-
òàëåí ôèëì, ïðåäñòàâÿù
òóðèñòè÷åñêè ïîòåíöèàë".

Ìåæäóíàðîäíî òóðèñòè-
÷åñêî èçëîæåíèå "Êóëòó-
ðåí òóðèçúì" å åäèíñòâå-
íèÿò ñïåöèàëèçèðàí ôî-

Ñúñ ñåíçàöèîííà íîâèíà,
÷å ïðîäúëæåíèåòî íà íàé-
êàñîâèÿ ôèëì "Àâàòàð" ìî-
æå äà áúäå ñíèìàíî êðàé
Êàâàðíà, èçëÿçîõà öåíòðàë-
íè ìåäèè, êîèòî öèòèðà è ðà-
äèî "Äîáðóäæà", ðàçïðîñò-
ðàíèëî íîâèíàòà îò ñâåòîâ-
íî çíà÷åíèå â ìåñòíèÿ åôèð.
Ñïîðåä â. "Òåëåãðàô"
Äæåéìñ Êàìåðúí å áèë òàé-
íî ó íàñ, çà äà íàïðàâè îã-
ëåä íà òåðåíè, ïîäõîäÿùè
çà ïðîäúëæåíèåòî íà êóëòî-
âèÿ ôèëì. Ñðåä îáñúæäàíè-
òå ìåñòà ñà óþòíè çàëèâè
êðàé Êàâàðíà, Ïîáèòèòå êà-
ìúíè êðàé Âàðíà, Äåâåòàø-
êàòà ïåùåðà êðàé Ëîâå÷ è
Äÿâîëñêîòî ãúðëî â Ðîäîïè-
òå. Êîãàòî ÷óëè íîâèíàòà íà-
øè àêòüîðè è êàñêàäüîðè òó-
òàêñè çàïî÷íàëè äà ñè ïîä-
ñèãóðÿâàò åâåíòóàëíî ìÿñòî
â ëåíòàòà. Êëþêàòà, ÷å "Àâà-
òàð" ùå ñå ñíèìà ó íàñ ðàç-
êðèëè ðîäíè êèíàäæèè, êîè-
òî âèäåëè ðåæèñüîðà äà îã-

ëåæäà ìåñòà çà ñíèìêè îùå
â êðàÿ íà ìèíàëàòà ãîäèíà.
Ñëó÷êàòà ñå ïîâòîðèëà è â
ïîñëåäíèòå äíè íà ìàðò. Îò
"Íþ Áîÿíà" - êîìïàíèÿòà îð-

СНИМАТ "АВАТАР
2" КРАЙ КАВАРНА?

ãàíèçàòîð ãëàâíî íà ñíèìêè
çà ÷óæäåñòðàííè ïðîäóêöèè
ó íàñ, ñà çàïàçèëè ìúë÷àíèå
ïî ñëó÷àÿ "Àâàòàð". Èíà÷å
íåîòäàâíà Êàìåðúí îôèöè-
àëíî îáÿâè, ÷å èìà íàìåðå-
íèå äà ñíèìêà âòîðà è òðå-
òà ÷àñò íà "Àâàòàð" è òî íà-
âåäíúæ. Ïúðâàòà ÷àñò ìó äî-
íåñå ïðèõîäè îò 2,8 ìëðä.
äîëàðà, çàðàäè êîåòî òîé ñå
å àêòèâèçèðàë îùå ïîâå÷å.
Ñïîðåä èíôîðìàöèÿ áþäæå-
òúò çà íîâèòå ìó ôèëìè ùå
âúçëèçà íà îêîëî 200 ìëí.
äîëàðà. Ñþæåòúò íà âòîðà-
òà ÷àñò ùå å íàé-âå÷å ïîä
âîäàòà, à íà òðåòàòà âúâ âúç-
äóõà íà Ïàíäîðà è ñðåä
òàéíñòâåíèòå îñòðîâè îò "ëå-
òÿùèÿ" ìèíåðàë úíîáòåéíèé.
Êàäðè îò Áúëãàðèÿ ùå áúäàò
âêëþ÷åíè ïðåäèìíî â òðåòà-
òà ÷àñò íà ôèëìà, îáñúæäàò
îùå çàïîçíàòè. ×àñò îò
"Àâàòàð 2" ùå áúäå ñíèìàíà
â Ìàðèàíñêàòà ïàäèíà, êîå-

òî å íàé-äúëáîêîòî ìÿñòî íà
ïëàíåòàòà. Ðåæèñüîðúò îò-
äàâíà å ïîðú÷àë íàïðàâàòà
íà ñïåöèàëèçèðàíà àïàðàòó-
ðà.                              ÍÄÒ

БАЛЧИК СЕ ПРЕДСТАВЯ В "КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ"
ðóì çà êóëòóðåí òóðèçúì
â Áúëãàðèÿ. Â ðàìêèòå ìó
îáùèíè, íåïðàâèòåëñòâå-
íè îðãàíèçàöèè, êóëòóðíè
èíñòèòóòè è ôèðìè îò òó-

ðèñòè÷åñêèÿ è
ñâúðçàíèÿ ñ
íåãî ñåêòîðè,
ï ð å ä ñ ò à â ÿ ò
ñâîÿ ïîòåíöè-
àë çà ðàçâèòèå
íà òóðèçìà â
Áúëãàðèÿ.

Íàä 80 èçëî-
æèòåëè ùå ñå
âêëþ÷àò â òàç-
ãîäèøíîòî èç-
ëîæåíèå. Ùå
áúäàò ïðåäñòà-
âåíè ÷óæäåñò-
ðàííè òóðèñòè-
÷åñêè ïðåäñòà-
â è ò å ë ñ ò â à ,
ôèðìè è îðãà-
íèçàöèè îò Èñ-
ïàíèÿ, Ïîëøà,
À ð æ å í ò è í à ,
È í ä î í å ç è ÿ ,
Ãúðöèÿ , ÞÀÐ,
Ìàêåäîíèÿ, Ðó-
ìúíèÿ, Õúðâàò-
ñêà, Ôðàíöèÿ è
äð.

Â äíèòå íà
èçëîæåíèåòî è

òàçè ãîäèíà ùå ñå ñúñòîè
ãîäèøíàòà ñðåùà íà êìå-
òîâåòå íà îáùèíè îò Ðå-
ïóáëèêà Áúëãàðèÿ ïî
ïðîáëåìèòå íà òóðèçìà,
îðãàíèçèðàíà îò Ìèíèñ-
òåðñòâîòî íà èêîíîìèêà-
òà, åíåðãåòèêàòà è òóðèç-
ìà. Â íåÿ ùå âçåìàò
ó÷àñòèå ìèíèñòúð Òðàé÷î
Òðàéêîâ è ðåñîðíèÿ çà-
ìåñòíèê-ìèíèñòúð Èâî
Ìàðèíîâ. Âúçìîæíîñòè-
òå, êîèòî ïðåäîñòàâÿò
îïåðàòèâíèòå ïðîãðàìè
çà ôèíàíñèðàíå ñúñ
ñðåäñòâà íà ÅÑ íà äåé-
íîñòè, ñâúðçàíè ñ ïîâè-
øàâàíå ïðèâëåêàòåëíîñò-
òà íà íàñåëåíèòå ìåñòà è
ðåãèîíèòå, ùå äèñêóòèðà
ñ ó÷àñòíèöèòå â èçëîæå-
íèåòî "Êóëòóðåí òóðèçúì"
ìèíèñòúðà ïî óñâîÿâàíå
íà ñðåäñòâàòà îò ÅÑ Òî-
ìèñëàâ Äîí÷åâ.

                               ÍÄÒ

Äâå ïî÷åòíè ãðàìîòè
å ïîëó÷èëî äðóæåñòâî
íà âîåíîèíâàëèäèòå â
Áàë÷èê. Åäíîòî îòëè÷èå
å çà ïðèíîñ êúì îòáðà-
íàòà íà ñòðàíàòà, àê-
òèâíà âîåííîïàòðèîòè÷-
íà è ñîöèàëíà äåéíîñò,
êàêòî è âúâ âðúçêà ñ 96
ãîäèíè îò ó÷ðåäÿâàíåòî

ДВЕ ГРАМОТИ ЗА
ВОЕНHОИНВАЛИДИТЕ

íà Ñúþçà íà âîåíîèíâà-
ëèäèòå è âîåíîïîñòðàäà-
ëèòå. Òî å áèëî âðú÷åíî
îò âîåííèÿ ìèíèñòúð
Àíüî Àíãåëîâ íà ïðåäñå-
äàòåëÿ íà îðãàíèçàöèÿòà
â Áàë÷èê Ñòîéêà Ãåîðãè-
åâà.

Ãðàìîòà çà äîáðàòà îð-
ãàíèçàöèîííà äåéíîñò å

âðú÷åíà è îò Íàöèîíàë-
íèÿ ñúþç íà âîåííîèí-
âàëèäèòå.

Îðãàíèçàöèÿòà â Áàë-
÷èê ñúùåñòâóâà îò 15 ãî-
äèíè, êàòî ðîæäåíèÿò
äåí áå îòáåëÿçàí ïðåç
ìàðò. ×ëåíîâåòå é ñà
îêîëî 40 îò Áàë÷èê, Êà-
âàðíà è Øàáëà.      ÍÄÒ
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В центъра на спортния живот

Наш национал по вдигане
на тежести от Добрич шаш-
на румънски треньори от
Констанца, които веднага
му предложиха да се състе-
зава за северната ни съсед-
ка. Става въпрос за Юндер
Бейтула от боксов клуб Доб-
руджа, научи НДТ. По вре-
ме на двустранно състеза-
ние в Добрич 18-годишният
състезател направи само по
един опит в двете движения,
а това му беше достатъчно,
за да спечели. Той с лекота
изхвърли 125 кг и изтласка
160 кг. Румънските треньо-
ри предложиха тежкоатле-
тът да бъде натурализиран,
като Юндер и личният му
треньор Тодор Кирчев, без
да се замислят, се съгласи-
ха, тъй като - заради нераз-
бориите в родните ни щан-
ги, той не може да реализи-
ра потенциала си.

“Нямам право да спра
Юндер. Той има възмож-
ност не само да участва на
големи състезания, но и да
печели медали. Не мога да
го спра при абсурдната си-
туация с федерацията в Бъл-
гария. Той трябва да се със-
тезава и да печели” - заяви
за НДТ Тодор Кирчев. Пред-
стои шефът на румънската
федерация да каже послед-
ната си дума. Ако отговорът

РУМЪНИЯ ИСКА ДА НАТУРАЛИЗИРА
ЩАНГИСТА ЮНДЕР БЕЙТУЛА ОТ ДОБРИЧ

е положителен, то Юндер
ще има по-нормални усло-
вия за подготовка и ще
представя Румъния на пред-
стоящите световни и евро-
пейски първенства за юно-

ши. Той ще има шанса да
се пребори и за квота за
олимпиадата в Лондон до-
година.

По време на двустранно-
то състезание българите

спечелиха в повече катего-
рии. Румънците пристигнаха
с европейска шампионка
при девойките, която впе-
чатли домакините със свои-
те резултати.              НДТ

НАД 120 БОКСЬОРИ СЕ КАЧВАТ
НА РИНГА В СК "РУСАЛКА"

Над 120 боксьори от цяла-
та страна ще участват в пър-
вия кръг на държавния лич-
но-отборен шампионат по
бокс при младежите до 17-
18-годишна възраст, съобщи
за НДТ треньорът в боксов
клуб Добруджа Михаил Ге-
оргиев. Състезанието започ-
ва днес в спортен комплекс
“Русалка” в Добрич. Първи-
те срещи са насрочени за
16 часа.

Представителите на дома-
кините ще имат осем бок-
сьори. По реда на категори-
ите това са: Албен Емилов
(до 54 кг), Димитър Милчев
(до 64 кг), Йордан Карпачев
(до 69 кг), Благовест Атана-
сов (до 69 кг), Иван Влади-
миров (до 75 кг), Алекси
Христов (до 75 кг), Мартин
Димитров (до 81 кг), Иван
Гогев (до 81 кг) и Алексан-
дър Протич (до 91 кг). Бок-
сов клуб Добрич ще има че-
тирима състезатели на рин-
га, съобщи треньорът Сте-
фан Петков. Той ще разчита
на: Аксел Али, Алкан Мех-
мед, Сезент Акиф и Айхан
Вейсел.

Финалите ще се проведат
на 17 април от 10 часа. НДТ

Турнир по билярд ще се
проведе тази неделя (17
април) в клуб “Формула 1”
(под Младежкия дом).

Всички любители на то-
зи красив и интелигентен
спорт могат да се запишат
за участие на място в би-
лярд клуба. Таксата за
вход е 10 лв., а за призьо-
рите е предвиден награден
фонд.

Турнирът ще се проведе
по класическите правила
на дисциплината осма топ-

ОРГАНИЗИРАТ ТУРНИР ПО
БИЛЯРД В КЛУБ "ФОРМУЛА 1"

Първият турнир от тенис
веригата Добрич 2011”
събра едни от най-добри-
те любители на аристокра-
тичния спорт в Добрич и
региона, съобщи организа-
торът Сергей Владов.
Участието на Юри Дойчев
в турнира бе достатъчен
атестат за нивото на тенис
веригата още при открива-
нето й. Дойчев, както се
знае, е шампион на Бъл-
гария при състезателите в
републиканската тенис ли-
га за 2010 година, в кате-
горията над 35-годишна
възраст.

В тази категория е и
Мартин Русев, който е 10-
и в тази класа-
ция и също взе
участие в турни-
ра. В категория-
та над 45 тук бя-
ха Иван Иванов,
8-и в България
за любители, и
Светломир Ста-
нев, който зае-
ма респектира-
щата 5-а пози-
ция в страната.
В а р н е н е ц ъ т
Донко Атанасов
и добричлията
Николай Ганов,
и двамата в топ 20 на дър-
жавното първенство за
мъже над 45 години, до-
пълваха картината.

Както се и очакваше,
Дойчев достигна до фина-
ла без проблеми, подаря-
вайки един-единствен гейм
на съперниците си. Това
беше първият изигран от
него гейм срещу Радослав
Петков. Изненадата на
турнира всъщност подне-
се Слав Славов. 20-годиш-
ният юноша, който се
прибра от Манчестър, Ве-
ликобритания, за да взе-
ме участие в турнира, отс-
трани поставения под №3
Николай Ганов със 7:4.
При това, след като губе-
ше с 2:4. На полуфинала,
след неколкократно пре-
късване на срещата пора-
ди лошо време, Слав отс-
тъпи на поставения под
№1 Мирослав Недялов (на

снимката) със 7:3.
Другата голяма изнена-

да беше дебюта на 12-го-
дишния Светлин Вълчев в
подобен род турнири.
След убедителни победи
над Д.Коравски с 5:1,
К.Костадинов с 5:0 и Д.Ди-
митров - също с 5:0, той
се изправи в малкия фи-
нал срещу обиграния
Бердж Кешишян, който та-
зи година се завърна от
Германия. Срещата беше
изключително оспорвана,
стигна се до тайбрек, кой-
то опитният Кешиян успя
да спечели с 8:6 точки.

Независимо от изхода
на финалния двубой, Слав

Славов ще стартира в
следващия турнир от тре-
та позиция във временна-
та ранглиста. Светлин Въл-
чев и Бердж Кешишян си
поделят 7 и 8 позиция, ко-
ето означава че също ще
бъдат поставени във Ве-
ликденския турнир, който
ще се проведе на 22 ап-
рил. На този турнир обаче
се очаква да се включат
още двама топ състезате-
ли - 5-ият и 6-ият от ранг-
листата за 2010 година,
Любомир Владов и Кирил
Манолов. Финалният дву-
бой между Дойчев и Не-
дялов ще се проведе този
уикенд, в зависимост от
метеорологичните усло-
вия. Отложеният турнир по
двойки пък ще се проведе
на 23 април, събота, от 10
часа, също  на кортовете
на спортен комплекс
Простор”.                 НДТ

ЗАПОЧНА ТЕНИС
ВЕРИГАТА "ДОБРИЧ 2011"

ка. Очаква се много майс-
тори на щеката от Добрич
и региона да се включат в
състезанието. Билярд клуб
“Формула 1” има традиции
в организирането на сил-
ни турнири по билярд.

Началото на първите
срещи ще бъде в 11 часа.
Мачовете ще се играят във
формат до 5 победи от 9
мача, което предполага ин-
тересни и оспорвани бит-
ки на масата.

  НДТ
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ОБЛАСТНО ПЪРВЕНСТВО

РУМЪНСКИ НАЦИОНАЛИ
ПО ФУТБОЛ УЧИХА
БЪЛГАРСКИ В ДОБРИЧ

ЗАПАДНА ГРУПА - 16 КРЪГ
"Устрем" (Дончево) - "Вихър" (Жегларци) 4:2
"Орловец-2008" (Победа) - "Рилци" (Добрич) 1:1
"Христо Ботев" (Стожер) - "Добруджанец" (Овчарово)5:1
"Стрела-2004" (Орляк) - "Заря" (Крушари) 0:4
"Сокол" (Зърнево) - "Добр. спортист" (Ст. Караджа) 5:1
"Искра 41" (Бенковски) - почива
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
1. "Орловец-2008" 15 13 2 0 60-8 41
2. "Христо Ботев" 14 10 2 2 44-22 32
3. "Заря-2006" 13 8 1 4 31-19 25
4. "Рилци" 15 7 2 6 36-22 23
5. "Сокол-2008" 15 7 1 7 32-35 22
6. "Вихър" 15 7 1 7 31-32 22
7. "Устрем" 14 5 3 6 21-25 18
8. "Стрела-2004" 15 3 4 8 18-50 13
9. "Добруджанец" 13 3 2 8 21-27 11
10. "Искра 41" 14 2 2 10 16-49 8
11. "Добр. спортист" 13 1 4 8 14-35 7
ПРОГРАМА ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ
16.04.2011 г. - 17.00 ч.
"Заря-2006" (Крушари) - ФК "Христо Ботев" (Стожер)
"Рилци" (Добрич) - "Вихър" (Жегларци)
17.04.2011 г. - 17.00 ч.
"Искра 41" (Бенковски) - "Устрем" (Дончево)
"Добр. спортист" (Ст. Караджа) - "Стрела-2004" (Орляк)
"Добруджанец" (Овчарово) - "Орловец-2008" (Победа)
"Сокол-2008" (Зърнево) - почива

ИЗТОЧНА ГРУПА - 19 КРЪГ
"Обединение" (Василево) - "Балик" (Балчик) 4:3
"Ст. Караджа" (Стражица) - "Дружба" (Люляково) 0:3
"Вихър" (Сенокос) - "Калиакра 2" (Каварна) 0:3
"Олд хаус" (Каварна) - "Черно море" (Топола) 0:5
"Сокол" (Соколово) - "Албена-97" (Оброчище) 4:0
"Нефтяник-2010" (Шабла) - "Черноморец 2" (Балчик) 0:3
"Чиракман" (Селце) - "Устрем" (Дропла) 5:0

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
1. "Чиракман" 19 14 4 1 57-17 46
2. "Нефтяник-2010" 19 13 4 2 53-15 43
3. "Черноморец 2" 19 13 2 4 63-18 41
4. "Олд хаус" 19 10 4 5 37-29 34
5. "Сокол" 19 9 3 7 49-49 30
6. "Дружба" 19 9 1 9 39-39 28
7. "Албена-97" 19 8 3 8 34-35 27
8. "Калиакра 2" 19 7 4 8 36-36 25
9. "Балик" 19 7 3 9 42-40 24
10. "Ст. Караджа" 18 6 2 10 21-43 20
11. "Устрем" 19 6 2 11 42-55 20
12. "Обединение" 19 5 3 11 39-66 18
13. "Черно море" 19 4 4 11 31-51 16
14. "Вихър" 18 1 1 16 11-61 4
ПРОГРАМА ЗА СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ
16.04.2011 г. - 17.00 ч.
"Балик" (Балчик) - "Чиракман" (Селце)
"Устрем" (Дропла) - "Нефтяник-2010" (Шабла)
"Калиакра 2" (Каварна) - "Ст. Караджа" (Стражица)
17.04.2011 г. - 17.00 ч.
"Черноморец 2" (Балчик) - "Сокол" (Соколово)
"Албена-97" (Оброчище) - "Олд хаус" (Каварна)
"Черно море" (Топола) - "Вихър" (Сенокос)
"Дружба" (Люляково) - "Обединение" (Василево)

Òðèìà ðóìúíñêè íà-
öèîíàëè ïî ôóòáîë è
òåõíèòå ñúîòáîðíèöè îò
ãðàä Êîíñòàíöà ó÷èõà

ïî 100 áúë-
ãàðñêè äóìè
ïî âðåìå íà
îáó÷åíèå â
Äîáðè÷, êîå-
òî áå ÷àñò îò
åâðîïðîåêòà
�Äâå åâðî-
ïåéñêè ó÷è-
ëèùà çà áú-
äåùè øàì-
ïèîíè�. Èí-
ôîðìàöèÿòà
çà ÍÄÒ ñú-
îáùè çàì.-
äèðåêòîðúò
íà ìåñòíîòî
ñïîðòíî ó÷è-
ëèùå �Ã.Ñò.
Ð à ê î â ñ ê è �
Íèêîëàé Äÿ-
êîâ.

�Â çàíÿòèÿòà ó÷àñòâà-
õà 20 ñïîðòèñòè è 4 ïðå-
ïîäàâàòåëè îò Êîíñòàí-
öà. Îò íàøà ñòðàíà ñú-

ùî èìàøå òîëêîâà
ïðåäñòàâèòåëè. Ãîñòè-
òå ó÷èõà áúëãàðñêè äó-
ìè, à íèå - ðóìúíñêè.
Â êðàÿ íà îáó÷åíèåòî
âñè÷êè íà 100 ïðîöåí-
òà çíàåõà ïîíå ïî 30
íàé-èçïîëçâàíè äóìè
â ðå÷íèöèòå íà äâàòà
åçèêà� - êàçà Äÿêîâ.
Â ïðîâåäåíè ñúâìåñò-
íè êîíòðîëíè ñúñòåçà-
íèÿ ðóìúíñêèòå ôóòáî-
ëèñòè ñà ïîáåäèëè ñ
6:1 êîëåãèòå ñè îò Áúë-
ãàðèÿ, êîèòî áèëè ñ 2
ãîäèíè ïî-ìàëêè ïî
âúçðàñò. Áîðöèòå ñ
òðåíüîð Ïåòúð Ïåòðîâ
ñà ñïå÷åëèëè âñè÷êè-
òå 6 êàòåãîðèè. Ïîë-
çîòâîðíè ñå îêàçàõà è
ñúñòåçàíèÿòà ïî ëåêà
àòëåòèêà è âäèãàíå íà
òåæåñòè. �Ãîñòèòå îñ-
òàíàõà äîâîëíè è î÷à-

ДВОЕН УСПЕХ ЗА
ОТБОРИТЕ НА ДОБРУДЖА

Ôóòáîëèñòèòå íà Êàëèàêðà òðåíèðàò ñ
íàñòðîåíèå ñëåä äâóáîÿ ñ Áåðîå (Ñòàðà
Çàãîðà), çàâúðøèë 2:2. Â ñúáîòà ôóòáîëèñòèòå
íà Òîíè Çäðàâêîâ ñïå÷åëèõà ïúðâàòà ñè
ïðîëåòíà òî÷êà, à íåäåëíèÿò äåí èì áå îòðåäåí
çà ïî÷èâêà. Â ïîíåäåëíèê ñëåäîáåä
êàâàðíåíöè çàïî÷íàõà ïîäãîòîâêàòà ñè çà
ñëåäâàùèÿ øàìïèîíàòåí äâóáîé, êàòî
ïðîâåäîõà åäíî çàíèìàíèå íà îñíîâíèÿ òåðåí
íà ñòàäèîí �Êàëèàêðà�.

Äîáðàòà íîâèíà îò ëàãåðà íà áúëãàðñêîòî
Êàëÿðè å, ÷å íÿìà êîíòóçåíè ñúñòåçàòåëè ñëåä
ìà÷à ñúñ ñòàðîçàãîðöè è âñè÷êè òðåíèðàò íà
ïúëíè îáîðîòè.

Äî ÷åòâúðòúê îòáîðúò ùå ñå ãîòâè â Êàâàðíà,
à â ïåòúê ùå îòïúòóâà çà Áëàãîåâãðàä, êúäåòî
â ñúáîòà ãîñòóâà íà Ïèðèí â ìà÷ îò 22-èÿ êðúã
íà �À� ãðóïà.

                                                           ÍÄÒ

КАЛИАКРА ТРЕНИРА
С НАСТРОЕНИЕ
СЛЕД МАЧА С БЕРОЕ

Æðåáèÿò çà òðåòàòà ÷àñò îò øàìïèîíàòà â
äâåòå �Á� ãðóïè áåøå èçòåãëåí â÷åðà â ÁÔÑ.
Ñðåùèòå îò 23-èÿ êðúã ñà â ñúáîòà îò 17.00
÷àñà. Òîãàâà îòáîðúò íà Äîáðóäæà, êîéòî å
ïîñëåäåí â êëàñèðàíåòî íà Èçòî÷íàòà �Á�
ãðóïà, ùå ãîñòóâà íà Ëþáèìåö. Ïúðâåíñòâîòî
å ïëàíèðàíî äà çàâúðøè íà 5 þíè, äåí ñëåä
åâðîïåéñêàòà êâàëèôèêàöèÿ ìåæäó
íàöèîíàëíèòå îòáîðè íà ×åðíà ãîðà è
Áúëãàðèÿ. Áàðàæúò ìåæäó äâàòà îòáîðà,
çàâúðøèëè íà âòîðèòå ìåñòà, å íàñðî÷åí çà
8 þíè. Íà 12 þíè ïúê ùå ñå èãðàå è âòîðèÿò
áàðàæåí êðúã ìåæäó 14-èÿ îò �À� ãðóïà è
ïîáåäèòåëÿ îò ïúðâèÿ êðúã, ïðîòèâîïîñòàâÿù
äâàòà âòîðè îòáîðà.

Ïðîãðàìà çà 23-èÿ êðúã â Èçòî÷íàòà �Á�
ãðóïà:

Ëþáèìåö - Äîáðóäæà 1919 (Äîáðè÷)
Ñâåòêàâèöà (Òúðãîâèùå) - Ñïàðòàê

(Ïëîâäèâ)
Áðåñòíèê 1948 (Ïëîâäèâ) - Íåñåáúð
Äîðîñòîë 2003 (Ññ) - Ëóäîãîðåö (Ðàçãðàä)
×åðíîìîðåö (Ïîìîðèå) - ïî÷èâà

"ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНИТЕ" ЩЕ
ГОСТУВАТ В ЛЮБИМЕЦ

Ïðîäúëæàâà óñïåø-
íîòî ïðåäñòàâÿíå íà
äåòñêèÿ òèì íà Äîáðó-
äæà â çîíàëíîòî ôóò-
áîëíî ïúðâåíñòâî. Â
ñðåùà îò ïîðåäíèÿ
êðúã âúçïèòàíèöèòå íà
Êðàñèìèð Êîåâ ñå íà-
ëîæèõà óáåäèòåëíî
íàä âàðíåíñêèÿ Ñïàð-
òàê ñ 3:1. Îò ñàìîòî
íà÷àëî íà ñðåùàòà
äîáðè÷êèÿò òèì óñòà-
íîâè èãðîâî íàäìî-
ùèå è ðåçóëòàòúò íå
çàêúñíÿ. Â 12-àòà ìè-
íóòà Àíòîí Ñëàâêîâ
îòêðè ãîëîâàòà ñìåòêà
íà äîáðóäæàíöè, à
ñëåä îùå äåñåò ìèíó-
òè Èâàí Ïëàìåíîâ ñå
ðàçïèñà çà 2:0. Ïðè
òîçè ðåçóëòàò çàâúð-
øè ïúðâîòî ïîëóâðå-
ìå. Ïåò ìèíóòè ñëåä
ïîäíîâÿâàíåòî íà èã-

ðàòà Àíòîí Ñëàâêîâ
îòáåëÿçà âòîðèÿ ñè
ãîë â ìà÷à. Âàðíåíñ-
êèÿò òèì ñòèãíà äî ïî-
÷åòíî ïîïàäåíèå â
ñðåäàòà íà âòîðàòà
÷àñò.

Äâóáîÿò ìåæäó
þíîøèòå ìëàäøà âúç-
ðàñò íà äâàòà êëóáà
çàâúðøè ñúùî ñ óáå-
äèòåëíà ïîáåäà çà

ñúñòàâà íà Äîáðóäæà
- 4:0. Äâå îò ïîïàäå-
íèÿòà íà �æúëòî-çåëå-
íèòå� îòáåëÿçà Áîæè-
äàð Äèìîâ, âåäíúæ ñå
ðàçïèñà Ãåîðãè Íèêî-
ëîâ, à îñâåí òîâà âàð-
íåíöè ñè âêàðàõà è
àâòîãîë.

ÍÄÒ/Ñíèìêè
Àëåêñàíäúð

ÑÒÎßÍÎÂ

ðîâàíè îò áîãàòàòà êóë-
òóðíà ïðîãðàìà, êîÿòî
èì îðãàíèçèðàõìå.
Áëàãîäàðåíèå íà íåÿ òå
íàó÷èõà êàêâà èñòîðèÿ
èìà íàøàòà äúðæàâà.
Íàé-âàæíîòî å, ÷å ïî-
ëó÷èõìå ìíîãî äîáðà
îöåíêà è íè ïîêàíèõà
äà ðàáîòèì ñúâìåñòíî
â øåñòñòðàíåí åâðîï-
ðîåêò, çàåäíî ñúñ
ñïîðòíè ó÷èëèùà îò
Ïîðòóãàëèÿ, Èñïàíèÿ,
Ïîëøà, Óíãàðèÿ è Òóð-
öèÿ� - äîáàâè îùå Í.
Äÿêîâ. Ïðåç ìàé îôè-
öèàëíî ùå òðúãíå ñúâ-
ìåñòåí èíòåðíåò-ñàéò,
â êîéòî ùå áúäå êà÷å-
íà ïúëíàòà èíôîðìà-
öèÿ îò ïðîåêòà, ïðèä-
ðóæåíà ñ áîãàò è èíòå-
ðåñåí ñíèìêîâ ìàòåðè-
àë.

                        ÍÄÒ

Ìîìè÷åòàòà íà Äîá-
ðîòèöà äî 15 ãîäèíè
êàòåãîðè÷íî ñïå÷åëèõà
ê â à ë è ô è ê à ö è î í í è ÿ
òóðíèð íà çîíà �Äîá-
ðóäæà� â ãðàä Øóìåí,
ñ êîåòî äèðåêòíî ñå
êëàñèðàõà çà ìåæäóçî-
íàëíèòå êâàëèôèêà-

öèè. Òàì ùå ñïîðÿò

çà ìÿñòî íà ðåïóáëè-
êàíñêèòå ôèíàëè â òà-
çè âúçðàñò. Â ñúáîòíèÿ
äåí â ãðóïàòà ñè òå ñå
íàëîæèõà ñ ïî 3:0 ãåé-
ìà íàä äîìàêèíèòå îò
Øóìåí Ôåíèêñ è ×åð-

МОМИЧЕТАТА НА ДОБРОТИЦА -
НА КРАЧКА ОТ ФИНАЛИТЕ

íîëîìåö - Ïîïîâî. Â
íåäåëÿ, íà ïîëóôèíà-
ëà, äîáðè÷êèòå âîëåé-
áîëèñòêè ïîáåäèõà îò-
íîâî ñ 3:0 ãåéìà ñúñ-
òàâà íà Äóíàâ (Ðóñå),
à íà ôèíàëà, ìàêàð è
òðóäíî, óñïÿõà äà íàä-
äåëåÿò ñ 3:2 ãåéìà è
íàä Øóìåí Ôåíèêñ. Â

äâàòà òóðíèðà, â êîèòî
ìëàäèòå âîëåéáîëèñò-
êè íà Äîáðîòèöà âçå-
õà ó÷àñòèå, òå èçèãðà-
õà 6 ìà÷à, â êîèòî ïîñ-
òèãíàõà 6 ïîáåäè ïðè
ãåéìîâî ñúîòíîøåíèå

18:6. Â êðàÿ íà òàçè
ñåäìèöà â íàäïðåâà-
ðàòà çà ðåïóáëèêàíñêî
ïúðâåíñòâî îò ñâîÿòà
âúçðàñòîâà ãðóïà ñå
âêëþ÷âàò è ìîì÷åòàòà
äî 13 ãîäèíè íà äîá-
ðè÷êèÿ êëóá. Â ñúáîòà
â çàëà �Äîáðîòèöà� òå
ùå ñà äîìà-

êèíè íà êâàëèôèêàöè-
îíåí òóðíèð, â êîéòî
ùå âçåìàò ó÷àñòèå
îùå âàðíåíñêèòå êëó-
áîâå ×åðíî ìîðå ÁÀÑÊ
è Ïåðóí, êàêòî è Ðîäè-
íà.



ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК 9ndt@dobrich.net

Брой 70 (4240)!"# http://www.ndt1.com/

13 април 2011 г.

ЗАПОЗНАНСТВА

0881342695 Прегърни ме 
нежно! 

089131749 Истинска жена 
съм

0881342691 Копнея за страст!
0881342688 Всеотдайна ук-

раинка
191944 Горещи страсти 

(0,96лв)
0881342540 Страстна хуба-

вица!
0881341183 Прелъсти ме!!
089131746 Търся приятелство
0881342684 Приказки за го-

леми
090018000 Обади се и спо-

дели!

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Продавам апартамент по бул. 
"Трети март". За справка тел. 
0887766081. 1-5

ПРОДАВА къща - 100 кв.м. в 
кв. Пинета, на тиха улица. Къ-
щата се състои от 5 стаи, кухня, 
баня, тоалетна, гараж. Дворно 
място 200 + 400 кв.м. В добро 
състояние. Цена 50 000 лв. Ог-
лед и информация след 17 ч., 
0888/618 310. 3-5

ПРОДАВА масивен гараж до 
Болницата, "Трети Март" 41. 
Цена - по договаряне, тел. Те-
лефон за контакт 0884 357 967. 
 5-5

ПРОДАВАМ нива 1.3 кв.м, 
гр. Вълчидол, обл. Варна в 
местността "Лозята".  Тел. 
0899115780. 7-10

ПРОДАВАМ гарсониера в До-
брич, тел. 0888 510 446.  
 32-40

ПРОДАВА /без посредник/ 
12 дка в с. Батово, до реката 
/4 дка парцел в регулация, 3 
дка собствен водоем, 5 дка 
земеделска земя/, ток, вода, 
път. Цена 100 000 евро, тел. 
058/600008. дд

ПРОДАВАМ луксозен тристаен 
апартамент в ЖК "Добротица" 
- 105 кв. м, газифициран, кли-
матизиран, изолация, среден, 
тел. 0885/727245. дс

ПРОДАВАМ  тристаен апарта-
мент на среден етаж в квартал 
"Югоизток", без посредник, тел. 
823892 /след 18 ч./ т.и.

ПРОДАВАМ вила с дворно 
място 750 кв.м в с. Плачи дол. 
Цена по споразумение. Тел. 
0897 946846. рй

ПРОДАВАМ лозе 600 кв.м 
в село Одринци. Тел. 0899 
867656. мб

ПРОДАВАМ парцел в с. Ро-
гачево, 550 кв. м, в регулация, 
с виза и проект за строеж, 
0899/115598, 0899/492122. гт

ПРОДАВАМ тристаен апарта-
мент, тухла, с таванска боксони-
ера, 75000 евро, 0898/903520. 

БЕЗПЛАТНИ МАЛКИ ОБЯВИ НА e-mail: ndt@abv.bg /само на кирилица/

ЗА ПОЗ НАН С Т ВА

КУПУВА
ОБ ЩИ НА ДОБ РИЧ КА: 

с. Смол ни ца, с. Бо жу ро во, с. Ляс ко во, с. Ка мен, 
с. Лов чан ци, с. Козлодуйци

♦ Сдел ки със зе ме дел с ки зе ми, вилни парцели и имоти по Черноморието
♦ На ем ни и до го вор ни от но ше ния
♦ Промяна на предназначението на земеделски земи

Тел. 602 999 и 0888/525-933, 
0888/510-538

“РО ЯЛ” ООД - 
Нап рав ле ние би то ва 

га зи фи ка ция
гр. Доб рич, ул. “25-ти сеп тем в ри” пе ше ход на зо-

на, “Тър гов с ки ком п лекс сек тор А7”, 
тел.: 600 670, 4 43 96

Из вър ш ва ком п лек с ни ус лу ги 
за граж да ни и фир ми:

! тех ни чес ка под го тов ка  
!  про ек ти ра не
!  съг ла су ва не   
!  из пъл не ние
!  дос тав ка на га зо во обо руд ва не и сис те ми
!  уза ко ня ва не

058/600311
0889524611

valyoltd@gmail.com

"Валио" ООД 

Про да ва:
1.Гар со ни е ра Ду нав-27000 лв.
2.Къ ща гр.Ка вар на-100 000 лв.
3.Къ ща- гр.Доб рич,120 кв.м.,75 000 лв.
4.Къ щи- с. Пас ка ле во, с.Опа нец, с. Без во ди ца, с.Бе жа-

но во, с. Бо жу ро во, с. Со ко ло во, с. Пче ла ро во, с. Лов чан-
ци.

5.Мно гос та ен апар та мент-169 кв.м.-ки но Доб рич
6.Гар со ни е ри Ба лик- 21 000 лв., 24 000 лв.
7.Двус тай ни апар та мен ти Ба лик-32000лв., 33000 лв.
8.Къ ща Кра пец,1250 кв.м. двор-90000 лв.
9.Мно гос та ен апар та мент-цен тър,120 000 
10.Мно гос та ен апар та мент,цен тър-160 000лв.
11.Трис та ен апар та мент Друж ба -50000 лв.
12.Трис та ен апар та мент Вар дар -100 000 лв.

Зе ме дел с ка зе мя: 
1.Вра ни но-50 дк.
2.Поп г ри го ро во-37 дк.
Двор ни мес та:
1.По бе да-840 кв.м.+ 1065 кв.м.
2.Гур ко во-900 кв.м.+800 кв.м.
3.Кра пец -1250 кв.м.
Га раж-Бол ни ца,7000 лв.

Ку пу ва зе ме дел с ка зе мя Доб рич, Бен ков с ки, Ене во, Ген. Ко ле во, По-
бе да, Ме до во, Зе мен ци, За гор ци, Смол ниц, Деб ре не, Ме то ди е во, 
Сто жер, До ли на, Зме е во, Ца ре вец, це лия Доб рич ки, и Си лис т рен с ки 
ре ги он.

ПРОДАВА:
1. Пар цел 340 кв. м с прек рас на па но ра ма в мес т ност та 

"Бе ли те ска ли" - Бал чик
2. Трис та ен апар та мент, НС, в бли зост до град с ки парк 

с чис та площ от 92,5 кв. м, це на - 43 700 ев ро
3. Двус та ен апар та мент, НС, в бли зост до град с ки парк 

с чис та площ от 59 кв. м, це на - 30500 ев ро
4. Трис та ен апар та мент, НС, в бли зост до град с ки 

парк с чис та площ от 84 кв. м, с две ба ни и две WC, це-
на - 40500 ев ро

5. Двус та ен на пъл но об за ве ден апар та мент, сре щу град-
с ки парк. Спеш но - 60 000 лв.

6. Апар та мен ти и ма га зи ни, НС, бул. "Ру сия", в не пос-
ред с т ве на бли зост до град с ки парк с квад ра ту ра от 59 до 
103 кв. м, с це ни от 420 до 450 ев ро/кв. м

7. Ма га зи ни, НС, с квад ра ту ра от 25 до 70 кв. м, в бли-
зост до град с ки парк, це на от 800 ев ро/ кв. м

8. Апар та менти и магазини, НС, 0896/424446

Тел: 0889/504-311 и 0888/096-565
гр. Доб рич, 

ул. “Д-р Кон с тан тин Сто и лов” 8 а

Аген ция “ЗАР РА”

КА ЖЕ ТЕ “ДО БЪР ДЕН” НА СВЕ ТА!

Из гот вя не на web сай то ве 
на из к лю чи тел но из год на це на

За кон так ти: 0895 / 250 525

ВНОС ОТ КИ ТАЙ
Директно от производителя

За кон так ти: 0887/ 377887 

Е К С П О З И Ц И И

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ   
МУЗЕЙ - ДОБРИЧ

6
0

2
 
6

4
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# Ар хе о ло гия на Доб ру джа
# Въз рож ден с ко учи ли ще
# За на я ти, би ту ва ли в края на 19 и на ча ло то 
на 20 век

Ар хи тек тур но-ет ног раф с ки му зей 
на от к ри то “Ста ри ят Доб рич”

# Би тът на доб ру джа не ца от края на ХIХ и 
на ча ло то на ХХ век   

Ет ног раф с ка къ ща
#  Граници и съдби. Добруджа 1940 г. 

За ла "Въз раж да не” - 
Ху до жес т ве на га ле рия

# При ро да та на Доб ру джа
# Йор дан Йов ков - жи вот и  твор чес т во
# До ра Га бе 
# Старото школо разказва

Къ ща му зей с дом-па мет ник 
“Йор дан Йов ков”

# Доб рич ка та епо пея 1916 г.
Во ен но гро би ще - му зей

# Ку пу вам зе ме дел с ки зе-
ми  във Вар на, Доб рич, Шу мен 
/всич ки об щи ни и се ла/ 

- пла ща не вед на га съ дейс т вие 
при из гот вя не на до ку мен ти те

# Ку пу ва ме пар це ли 
# Ку пу ва ме къ щи до 8000 лв.,  

об ласт Доб рич, от соб с т ве ник
# Про да ва ме зе ме дел с ки зе-

ми във Вар на, Доб рич, Шу мен

eksimoti@abv.bg 0899649009

вд
ПРОДАВАМ новопостроена, 

луксозна къща в с. Гурково. РЗП 
110 кв. м - тел. 0895/493887, 
0885/727245 дс

ПРОДАВАМ гараж по ул. "Ки-
рил и Методий", 0899/026391. 
т.и.

0895/73 20 44 ПРОДАВА 1 
дка дворно място с. Златия, 
ток, вода, цена по споразуме-
ние. В.Г.

0885/677608 ПРОДАВАМ ме-
зонет в "Дружба" 4. мб

ПРОДАВА парцел гр.Каварна, 
нов квартал, ток, вода,  0,575 
кв.м.,  изглед към морето. 
Тел.0885/275 629          тт

ПРОДАВА парцел с.Горун, 
общ.Шабла, ток,вода  2,050 
кв.м.,  на 4км.от морето. 
Тел.0885/275 629          тт

ПРОДАВА парцел с.Горун, 
общ.Шабла, ток, вода  да 1,300 
26000Е На 4км. от морето. 
Тел.0885/275 629          тт

ПРОДАВА парцел с.Камен 
бряг, общ. Каварна, ток, вода, 
0.950 кв.м.,  изглед към море-
то, Яйлата. Тел.0885/275 629          
тт

ПРОДАВА парцели -   2 бр 
с. Божурец- вилна зона,1,300 
кв.м., в близост до голф. 
Тел.0885/275 629          тт

ПРОДАВА къща и двор с. Езе-
рец, общ. Шабла, 3.000 кв.м., на 
2км от морето, 1км.от езерото. 
Тел.0885/275 629          тт

ПРОДАВА къща и двор с. 
Крапец, общ. Шабла, 3.000 
кв.м., в центъра. Тел.0885/275 
629          тт

ПРОДАВА ниви- 5 бр. с.Св. 
Никола, общ.Каварна, 7.000 
кв.м., на 500м от морето, над 
КК ”Русалка”. Тел.0885/275 
629          тт

ПРОДАВА терен гр.Каварна-
лозята, 1,300 кв.м., първи ред 
към дерето. Тел.0885/275 629          
тт

ПРОДАВА парцел с.Божурец, 
граничи с голф комплекс, 
800 кв.м.,  първи ред, пано-
рама-Калиакра-Албена-Варна. 
Тел.0885/275 629          тт

ПРОДАВА нива - 2 бр. с. 
Българево, местност ”Зелен-
ка”, по 12,500 кв.м., с изглед 
към морето, до нос Калиакра. 
Тел.0885/275 629          тт

ПРОДАВА нива с. Българево, 
местност Болата, 1.000  кв.м., 
на 1км от плажа, до резерват. 
Тел.0885/275 629          тт

ПРОДАВА свинекомплекс 
с.Травник - стопански двор. 
Тел.0885/275 629          тт

КУПУВА
КУПУВАМ зем. земя в зем-

лището на с. Паскалево и До-
брич, обработвани от арен-
даторите в с. Паскалево, тел. 
0888/510605. дс

***КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА 
ЗЕМЯ в с. Одринци, Пчеларо-
во, Дъбовик, Царевец, Зограф, 
Овчарово, Добрево, Ведрина 
-  0898568445.

ване до София с половин цена 
на билета, тел. 84 30 62, след 
18 ч., Костадинка. ск

Счетоводни услуги и консул-
тации на земеделски произво-
дители. Тел. 0878 333 449. дс

Строителна форма ИЗВЪРШ-
ВА топлоизолация с минерална 
мазилка, реконструкция - апар-
таменти и къщи, и груб строеж, 
0888/597907.  дс

ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
на документи за чужбина - ТПП, 
тел. 60 14 72 и 60 14 35.

ТЪРГОВИЯ
БЕНЗИНОВ ЕЛЕКТРОГЕНЕ-

РАТОР BEG 2001с номинална 
мощност 2 kVA и максимална 
- 2,3 kVA. Конструкцията е кла-
сическа - рамкова, а теглото на 
генератора без гориво е 43 kg. 
Бензиновият двигател е четири-
тактов, като запалването е маг-
нетно и става чрез издърпване 
на стартово въже. Производство 
2008г. Закупен октомври 2009г. 
Работни часове приблизително 
30 часа до момента. В отлично 
състояние. Цена 300лв, тел. 
0884 357 967. 5-5

Красива холна маса от метал 
и стъкло закупена от Мебели 
Явор. Неразопакована. Цена 120 
лв., тел. 0884 357 967. 5-5

Марков маслен радиатор  
Цена 60лв., тел. 0884 357 967.

Мобилен касов апарат Zeka 
S с възможност за директна 
връзка към компютър, баркод 
скенер, външен принтер. Цена 
220лв., тел. 0884 357 967. 5-5

Касов апарат Инкотекс 130Ф 
с интерфейс за електронна 
везна, персонален компютър, 
баркод скенер, външен принтер, 
акумулаторна батерия. Цена 
150лв., тел. 0884 357 967. 
5-5

Продавам комплект от 2 
електронни цигари със зарядни 
+ 15 мл. никотинова течност 
само за 35 лв. С гаранция. Тел. 
0878 308 234. 5-5

*** ПРОДАВАМ люцернови 
СЕМЕНА И БАЛИ, 0878/614983. 
 49-60

ПРОДАВАМ детско легло - 3-6 
г., тел. 0890 58 30 70. ск

ПРОДАВАМ селскостопан-
ска техника и инвентар, тел. 
0888/283035. ск

МАТЕРИАЛИ ЗА МАРТЕНИЦИ 
-  0896/048 002, www.martenici-
huba.com, huba2008@abv.bg, 
магазин: гр. Добрич, ул. "Кирил 
и Методий" 38

РАБОТА

*** НАБИРАМЕ работници за 
Германия. Мъже и жени от 21 
до 45 г. за чистачи и пакетиране 
на месо. Тел. 0894/851599.6-10

РАБОТА

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Приемни дни:
Вторник
Сряда 0930 - 1330

Петък 1430 - 1830

ПОД НАЕМ
ДАВАМ под наем апарта-

мент - 2 спални, трапезария и 
кухненски бокс. Апартамента се 
намира в бившите общежития 
по ул. Калиакра. В добро със-
тояние. Частично обзаведен. 
Наемна цена - 120 лв. 

+ депозит по договаряне. Ин-
формация след 17 ч., 0895/660 
354. 4-5

 ДАВАМ под наем търговска 
площ 120 кв.м, град Балчик, 
ж.к."Балик", тел. 0885335279. 
4-5

ЗАМЕНЯМ магазин в гр. Ка-
варна 97 кв.м за магазин в гр. 
Добрич или земеделска земя. 
Тел. 0897002942, 0893600537. 
 6-20

 

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАВА Волво С40 - 2000 
кубика, 136 конски сили, Кли-
матик, Кожен салон, Оригина-
лен двигател и стерео уредба, 
Застраховка. В отлично състо-
яние. Цена 4200лв. Телефон за 
контакт 0884 357 967. 5-5

ПРОДАВАМ микробус "Форд 
Транзит" 2,5 кубика, пътни-
чески, 8+1, тубродизел, 1997 
година. Телефон за връзка: 
0887/527821, 0896/348208. мб 

ПРОДАВАМ Опел Омега, 2,5 
TDI, BMW мотор, автоматик, 
комби, сив металик, 1996 г. 
+ джанти с чисто нови зимни 
гуми, с всички екстри, без кожа, 
0885/275634. ск

0895/73 20 44 ПРОДАВА VW 
Passat TDI,96 г., всички екстри, 
нов внос - 8500 лв.; VW Passat, 
бензин, 96 г., ел. пакет, нов внос 
- 6400 лв. и "Форд Ескорд" 1.6, 
бензин - 1100 лв.В.Г.

ПРОДАВАМ СПЕШНО OPEL 
- COMBO, Товарен, 1,7 diesel, 
03.1995 год. Отлично състояние! 
2 айeрбега, сервоусилвател на 
волана, нови гуми PIRELLI, ра-
диокасетофон "Blaupunkt", цена 
5500 лв., GSM: 0889629927. вд

ПРОДАВАМ "Рено 19", 1992 г., 
1,8 i, 2500 лв., 0899/115944. мб

УСЛУГИ

ЛЕЧЕБЕН И АНТИЦЕЛУЛИТЕН 
МАСАЖ от рехабилитатор, 0898 
625366. 4-5

ОТСЛАБВАНЕ с акупресура, 
0896/626289, в МБАЛ, кабинет 
37, от 19 до 21 часа. мб

Счетоводна къща "Поликон-
султ" ООД ПРЕДЛАГА счето-
водно обслужване на фирми: 
НАП, НОИ, НСИ, ДДС, ВОД, ВОП, 
Интрастат, VIES, ТРЗ, личен 
състав ч/з сключване на до-
говор. 0897/978800 - Полина 
Кавръкова. рй

ТЪРСЯ придружител за пъту-

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

ТЪРГОВИЯ
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05.00 "Кухнята на Звездев" /п./ 05.20 "Опасни улици" /п./ - сериал, 
еп. 14 06.45 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещи Анна 
Цолова и Виктор Николаев 09.30 "Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу 
с Иван Звездев 10.00 "Клонинг" - сериал, еп. 113, 114 12.00 bTV Новините 
- обедна емисия 12.30 "Шоуто на Слави" /п./ 13.30 "Пътищата на съдбата" 
- сериал, еп. 46 14.30 "Дявол с ангелско сърце" - сериал, еп. 140 15.30 
"Морска звезда" - сериал, еп. 130 17.00 "Опасни улици" - сериал, еп. 15 
18.30 "Господари на ефира" /п./ - комедийно шоу 19.00 bTV Новините 
- централна емисия 20.00 "Забраненият плод" - сериал, еп. 113 21.00 
"Столичани в повече" - сериал, сезон 1, еп. 4 22.00 bTV Новините - късна 
емисия 22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу 23.30 "Господари на 
ефира" - комедийно шоу 00.00 "Кости" - сериал, с. 3, еп. 14 01.00 "Пътищата 
на съдбата" /п./ - сериал, еп. 46 01.50 bTV Новините /п./ 02.20 "Нашите 
момичета: Лица от екрана" /п./ 03.10 "Клонинг" /п./ - сериал, еп. 113, 114 

BТV

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

ТВ СПРАВОЧНИК

05.45 "Часът на Милен Цветков" - предаване на НТВ /п/ 06.30 
"Здравей, България" - сутрешен блок на НТВ 09.00 "Бон Апети" - 
предаване на НТВ 09.30 "На кафе" - предаване на НТВ 11.30 "Сълзи 
над Босфора" - сериен филм 13.00 "Календар" - информационна емисия 
на НТВ 13.30 "Съдружници по неволя" - сериен филм 14.30 "Комисар 
Рекс" - сериен филм 15.30 "Ветровете на любовта" - сериен филм 
16.30 "Часът на Милен Цветков" - предаване на НТВ 17.30 "Сделка 
или не" - телевизионна игра 18.30 "Забранена любов" - сериен филм 
19.00 "Календар" - информационна емисия на НТВ 20.00 "Стани богат" - 
световно тв шоу 21.00 "От местопрестъплението: Маями" - сериен филм, 
9 сезон 22.00 Шоуто на Иван & Андрей 23.00 "На инат" - ток шоу 23.30 
"Календар"- информационна емисия на НТВ 00.00 "Рокфелер плаза 30" 
- сериен филм, 3 сезон 00.30 "Островът на съкровищата" - тв игра 01.45 
"24" - сериен филм, 7 сезон 03.00 "Календар"- информационна емисия на 
НТВ /п/ 03.45 "Ветровете на любовта"- сериен филм /п/ 04.45 "Комисар 
Рекс" - сериен филм /п/ 

bTV Action

Diema 2

07.10 "Пълна промяна: За 
дома", 2 сезон, 23 еп., риали-
ти - САЩ, 2004 08.05 "Ангел на 
мрака", 2 сезон, 5 еп., екшън 
- САЩ, 2001 09.00 "Утрешен 
вестник", 1 сезон, 20 еп., екшън 
- САЩ, 1997 09.55 "Адвокатите", 
4 сезон, 14 еп., криминален - 
САЩ, 1999 10.50 "Бойна звезда 
"Галактика"", 1 сезон, 1 еп., 
научна фантастика - САЩ, 2003 
11.45 "Ангел на мрака", 2 сезон, 
5 еп., екшън - САЩ, 2001 12.40 
"Утрешен вестник", 1 сезон, 20 
еп., екшън - САЩ, 1997 13.35 
"Адвокатите", 4 сезон, 14 еп., 
криминален - САЩ, 1999 14.30 
"Бойна звезда "Галактика"", 1 
сезон, 1 еп., научна фантас-
тика - САЩ, 2003 15.25 "Пълна 
промяна: За дома", 2 сезон, 23 
еп., риалити - САЩ, 2004 16.20 
"Утрешен вестник", 1 сезон, 21 
еп., екшън - САЩ, 1997 17.15 
"Ангел на мрака", 2 сезон, 6 
еп., екшън - САЩ, 2001 18.10 
"Адвокатите", 4 сезон, 15 еп., 
криминален - САЩ, 1999 19.05 
"Бойна звезда "Галактика"", 1 
сезон, 2 еп., научна фантастика 
- САЩ, 2003 20.00 "Пълна про-
мяна: За дома", 2 сезон, 24 еп., 
риалити - САЩ, 2004 21.00 "Д-р 
Хаус", 6 сезон, 7 еп., драма - 
САЩ, 2009 22.00 "Защитниците", 
1 сезон, 13 еп., драма - САЩ, 
2010 23.00 "От местопрестъпле-
нието: Ню Йорк", 6 сезон, 5 еп., 
криминален - САЩ, 2009 00.00 
"Да бъдеш човек", 2 сезон, 6 
еп., драма - Великобритания, 
2010 01.10 "Д-р Хаус", 6 сезон, 
7 еп., драма - САЩ, 2009 02.05 
"Защитниците", 1 сезон, 13 
еп., драма - САЩ, 2010 02.50 
"От местопрестъплението: Ню 
Йорк", 6 сезон, 5 еп., кримина-
лен - САЩ, 2009 03.35 "Да бъдеш 
човек", 2 сезон, 6 еп., драма - 
Великобритания, 2010

AXN

TV7

БНТ КАНАЛ 1

FOX LIFE

СКАТ

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL

06.00 "Атомната Бети" - 
детски сериал 08.00 "В неиз-
вестност" - сериал, с. 3, еп. 9 
09.00 "Извън играта" /п./ - се-
риал, с. 1, еп. 10 10.00 "Lord 
of the Chefs" /п./ - кулинарно 
състезание, еп. 8 11.00 "Ди-
аграма на престъплението" 
/п./ - документална поре-
дица, с. 2, еп. 16 12.00 "Под 
подозрение" /п./ - сериал, 
еп. 4 13.00 "Код: Криминално" 
/п./ - актуално предаване 
с водещ Мая Костадинова 
14.00 "Диаграма на престъ-
плението" /п./ - документал-
на поредица, с. 2, еп. 15 15.00 
"Кости" /п./ - сериал, с. 1, еп. 
1 16.00 "Lord of the Chefs" - 
кулинарно състезание, еп. 
9 17.00 "Диаграма на прес-
тъплението" - документална 
поредица, с. 2, еп. 17 18.00 
"В неизвестност" - сериал, 
с. 3, еп. 10 19.00 "Под подо-
зрение" - сериал, еп. 5 20.00 
"Код: Криминално" - актуал-
но предаване с водещ Мая 
Костадинова 21.00 Студио 
21.30 Шампионска лига 00.00 
"Код: Криминално" /п./ - акту-
ално предаване с водещ Мая 
Костадинова 01.00 "Кости" 
- сериал, с. 1, еп. 3 

КАНАЛ 3

ОЧАКВАЙТЕ ПО BTV

05.30 "Неудобните" - предаване с Маргарита Димитрова /п/ 
06.30 "Спорт в обектива" - предаване на "Канал 3" /п/ 07.45 "Вре-
мена и нрави" - предаване с проф.Ю.Вучков /п/ 10.15 "Tелешоп" 
10.30 "Свободата на живо по Канал 3" - 11.40 "Tелешоп" 12.00 
"Свободата на живо по Канал 3" - 14.40 "Телемаркет" 15.00 "Сво-
бодата на живо по Канал 3" - 15.45 "Tелешоп" 16.00 "Музикален 
бонус" - телевизионна игра" 17.00 "Tелешоп" 17.15 "Властта днес" 
- предаване на "Канал 3" 18.15 "Tелешоп" 18.30 "Спорт в обекти-
ва" - предаване на "Канал 3" 19.30 "Без монтаж 2" - предаване 
за актуални теми 20.00 "Властта днес" - предаване на "Канал 
3" 21.00 "Жълтини" 21.30 "Неудобните" - предаване с Маргарита 
Димитрова 22.30 "Без монтаж" - предаване за актуални теми 
23.00 "Психологически портрет" - предаване за паранормалното 
00.00 "Последен писък" - авторско предаване за мода на Тони 
Рапонска /п/ 01.00 "Жълтини" /п/ 01.30 "Телепазарен прозорец 
- Еротичен бутик" 01.50 "Спорт в обектива" - предаване на "Ка-
нал 3"/п/ 02.50 "Телепазарен прозорец - Еротичен бутик" 03.10 
"Еротични нощи" - еротика 04.30 "Властта днес" - предаване на 
"Канал 3"/п/

 06.00 "Ремингтън Стийл" - сериал, сезон 3, /п/ 06.50 "Йън" - анимационен сериал 07.15 "Шотланд-
ски боец" - сериал, сезон 2, /п/ 08.05 "Неш Бриджис" - сериал, сезон 6, /п/ 09.10 "Уокър - тексаският 
рейнджър" - сериал, сезон 8, /п/ 10.00 "Камуфлаж" - екшън-комедия с уч. на Ванеса Ейнджъл, Уилям 
Форсайт, Патрик Уорбъртън, Том Олдридж, Локлин Мънро и др. 12.00 "Женени с деца" - сериал, 
сезон 11, /п/ 12.30 "Макгайвър" - сериал, сезон 6, /п/ 13.30 "Ремингтън Стийл" - сериал, сезон 3 14.30 
"Зина- принцесата войн" - сериал, сезон 3 15.30 "Шотландски боец" - сериал, сезон 2 16.30 "Маями 
Вайс" - сериал, сезон 2 17.30 "Неш Бриджис" - сериал, сезон 6 18.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 
11 19.00 "Макгайвър" - сериал, сезон 6 20.00 "Уокър - тексаският рейнджър" - сериал, сезон 8 21.00 
"Шампионска лига по Диема" 21.45 Мач-ревнаш от четвъртфиналите на УЕФА Шампионска Лига, 
директно 23.35 "Шампионска лига по Диема" 00.00 "Покер по тъмно" - предаване 00.50 "Горещи мо-
менти" - еротика 03.00 "Маями Вайс" - сериал, сезон 2, /п/ 03.45 "Зина- принцесата войн" - сериал, 
сезон 3, /п/ 04.30 "Вероника Марс" - сериал, 2 епизода

Diema 06.45 Д-р Хаус - трети сезон 
07.30 Адвокатите от Бостън - 
втори сезон 08.15 Уил и Грейс 
- осми сезон 09.00 Мръсни секси 
пари - втори сезон 09.50 Спешно 
отделение - тринадесети сезон 
10.40 Д-р Хаус - трети сезон 11.30 
Адвокатите от Бостън - втори 
сезон 12.25 Уил и Грейс - осми 
сезон 13.15 Какво харесвам в 
теб - втори сезон 14.10 Кварта-
лът на богатите - четвърти сезон 
15.00 Спешно отделение - трина-
десети сезон 15.50 Обвързани 
- четвърти сезон 16.15 Давай, 
Уайлд! - сериал 16.40 Грозната 
Бети - трети сезон 17.30 Д-р Хаус 
- трети сезон 18.20 Мръсни секси 
пари - втори сезон 19.15 Какво 
харесвам в теб - втори сезон 
20.05 Уил и Грейс - осми сезон 
21.00 Шепот от отвъдното - пети 
сезон 21.55 Уил и Грейс - осми 
сезон 22.50 Агнешко - първи 
сезон 23.40 Сексът и градът - 
пети сезон 00.30 Кварталът на 
богатите - четвърти сезон 01.20 
Адвокатите от Бостън - втори 
сезон 02.15 Уил и Грейс - осми 
сезон 03.00 Сексът и градът - 
пети сезон

05.00 Говорещият с кучета: 
Кико, Тутси, Джиндър и Бинки 
06.00 Най-опасните животни в 
света: От пустинята до савана-
та 07.00 Говорещият с кучета: 
Кико, Тутси, Джиндър и Бинки 
08.00 Опасни срещи: Подиве-
ли прасета 09.00 Мегазаводи: 
Додж Чалънджър 10.00 Тех-
нически постижения: Летище 
Хонг Конг 11.00 Полета на сло-
новете 12.00 Пътеводител на 
чревоугодника: Хонг Конг 12.30 
Пътеводител на чревоугодни-
ка: Индия 13.00 Най-опасните 
животни в света: От пустинята 
до саваната 14.00 Мегазаводи: 
Додж Чалънджър 15.00 Вярно 
ли е?: Шифърът на Леонардо 
15.30 Вярно ли е?: Атлантида 
16.00 Опасни срещи: Земле-
тровия Земя на отрови 17.00 
Дракони-убийци 18.00 Критична 
ситуация: Сидни-Хобърт: ад 
във водата 19.00 Говорещият с 
кучета: Реджи, Дива, Роко, Вито 
и Мъгси 20.00 Най-опасните 
животни в света: Гори 21.00 
Войната за Атлантика: Глутница 
22.00 Военни хеликоптери: Дуел 
в пустинята 23.00 Критична 
ситуация: Обсадата на мос-
ковския Театър 00.00 Войната 
за Атлантика: Глутница 01.00 
Военни хеликоптери: Дуел в 
пустинята 02.00 Най-опасните 
животни в света: Гори 03.00 
Войната за Атлантика: Глутница 
04.00 Военни хеликоптери: Дуел 
в пустинята 

05.05 "Голямото разчистване", риалити, САЩ, 2008 - повторение 
05.55 "Пряка демокрация", ток шоу - повторение 06.45 "БОДИЛ-
НИК", сутрешен блок 09.30 "Голямото разчистване", риалити, САЩ, 
2008 10.30 "Пространства за живеене", еп. 8, лайфстайл предаване 
- повторение 11.00 "Какво ви забърка Лео", кулинарно шоу 11.30 
"Споделено с Камелия", ток шоу - повторение 12.30 Новини 13.00 
"Фантоми", сезон 1, еп. 4, криминален, трилър, Великобритания, 
2002, с Питър Фърт, Лиза Фокнър, Матю Макфейдън - повторение 
14.00 "Смолвил: Супермен в началото", сезон 6, еп. 21, сериал, 
САЩ, 2006, с Том Уелинг, Кристин Крюк, Майкъл Розенбаум, 
Алисън Мак, Джон Глоувър 14.50 "Медиум", сезон 3, еп. 1, сериал, 
научнофантастична драма, САЩ, 2005, с Патриша Аркет, Мигел 
Сандовал, Джейк Уебър, Мария Ларк, София Василиева 15.30 "8 
прости правила", сезон 3, еп. 20, сериал, комедия, драма, САЩ, 
2003, с Кейти Сагал, Джеймс Гарнър, Ейми Дейвидсън, Джон Ритър 
16.00 "Пространства за живеене", еп. 9, лайфстайл предаване 16.30 
"Споделено с Камелия", ток шоу 17.30 Ранни новини 17.45 "Пряка 
демокрация", ток шоу 18.45 Новини 19.25 "7 въпроса" - публици-
стично предаване 19.45 Спортни новини 20.00 "Перфектна памет", 
тв игра 20.40 "Фантоми", сезон 1, еп. 5, криминален, трилър, Вели-
кобритания, 2002, с Питър Фърт, Лиза Фокнър, Матю Макфейдън 
21.45 Новини 22.15 "44 инча", криминална драма, Великобритания, 
2009, с Рей Уинстън, Иън Макшейн, Джон Хърт 00.00 "Два метра 
под земята" ООД", сезон 5, еп. 7, драматичен сериал, САЩ, 2001-
2005, с Питър Краус, Майкъл С. Хаус, Франсис Конрой, Лорън 
Амброуз, Фреди Родригес 01.00 "Психотерапия", сезон 1, еп. 7, 
сериал, драма, САЩ, 2008, с Гейбриъл Бърн, Даян Уейст, Майкъл 
Форбс, Блеър Ъндърууд, , Мелиса Джордж 01.30 "Споделено с 
Камелия", ток шоу - повторение 02.25 Новини - повторение 02.45 
"Медиум", сезон 3, еп. 1, сериал, научнофантастична драма, САЩ, 
2005, с Патриша Аркет, Мигел Сандовал, Джейк Уебър, Мария 
Ларк, София Василиева - повторение 03.30 "44 инча", криминална 
драма, Великобритания, 2009, с Рей Уинстън, Иън Макшейн, Джон 
Хърт - повторение 

06.00 "Последното кънтри шоу" - драма с уч. на Уди Харелсън, Томи Лий Джоунс, Линдзи 
Лоън, Кевин Клайн, Джон Райли и др., /п/ 07.50 "В капан" - драма с уч. на Айс Ти, Кол Бартлет, 
Арт Хиндъл и др. 10.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, сезон 7, /п/ 11.00 "До 
живот" - сериал, сезон 2, /п/ 12.00 "Будю" - комедия с уч. на Катрин Фро, Жерар Де Пардийо, 
Жерар Жюно и др. 14.00 "В сърцето на бурята" - трилър с уч. на Том Кавана, Мелиса Гилбърт, 
Маркъс Л. Браун и др. 15.50 "Обир" - екшън с уч. на Делрой Линдо, Сам Рокуел, Дани Де Вито, 
Джийн Хекмън, Марк Камачо и др. 18.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, 
сезон 7 19.00 "До живот" - сериал, сезон 2 20.00 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 
6 21.00 "Гарванът: Град на ангели" - екшън с уч. на Мия Киршнер, Ричард Брукс, Иги Поп, 
Венсан Перес и др. 22.45 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 6, /п/ 23.40 ""В сърцето 
на бурята" - трилър с уч. на Том Кавана, Мелиса Гилбърт, Маркъс Л. Браун и др., /п/ 01.10 "В 
капан" - драма с уч. на Айс Ти, Кол Бартлет, Арт Хиндъл и др, /п/

05.00 Брейниак: Епизод 7 06.00 
Пета предавка: Епизод 7 06.25 
Мръсна работа: Оператор на 
шлюз 07.15 Как се прави...: 
Епизод 6 07.45 Как са го напра-
вили?: Диамантена мина/Небос-
търгач/Мелачка за коли 08.10 Ло-
вци на митове: Птици в камиона 
09.05 Брейниак: Епизод 8 10.00 
Оцеляване на предела: Сахара 
- първа част 10.55 Смъртоносен 
улов: Новаци 11.50 Поръчкови 
коли: В аналите на историята 
12.45 Основен ремонт: Галопи-
ращият мустанг 13.40 Мръсна 
работа: Ферма за северни елени 
14.35 Смъртоносен улов: Безсън-
ни нощи 15.30 Ловци на митове: 
Ходене върху вода 16.25 Душата 
на машината: Хеликоптерът 17.20 
Оцеляване на предела: Сахара - 
втора част 18.15 Изключителни 
експлозии: Торонто, щата Охайо 
19.10 Как се прави...: Епизод 
7 19.40 Как са го направили?: 
Презареждане във въздуха/Ски 
писти/Производство на автомо-
били 20.05 Ловци на бури 2010: 
Майстор на пушека 21.00 Двойно 
оцеляване: Без въздух 21.55 Сеч 
в мочурището: Сеч за пари 22.50 
Мръсна работа: Епизод 3 23.45 
Поръчкови коли: В аналите на 
историята 00.40 Основен ремонт: 
Само за музея 01.40 Ловци на 
бури 2010: Майстор на пушека 
02.40 Ловци на митове: Ходене 
върху вода 03.40 Унищожени за 
секунди: Епизод 40 04.05 Как се 
прави...: Епизод 7 04.35 Как са 
го направили?: Презареждане 
във въздуха/Ски писти/Произ-
водство на автомобили 

05.25 Дързост и красота - тв филм /2715 епизод/п/ 06.05 Малки 
истории 06.20 Национален календар: Битката при Адрианопол 06.30 
Денят започва - сутрешен блок 09.00 По света и у нас 09.05 Денят 
започва с Култура 10.00 По света и у нас 10.15 Жените с Марта 
Вачкова /токшоу/ 11.00 Здраве 11.45 Телепазарен прозорец 12.00 
По света и у нас 12.30 Частен случай 12.35 Сен Тропе - тв филм /359 
епизод/ 13.30 Телепазарен прозорец 13.45 Църква за вълци - тв филм 
/11 серия/п/ 14.50 Телепазарен прозорец 15.05 Легендата за Снежанка 
- анимационен филм 15.30 Олимпийски хроники 16.00 По света и у нас 
16.10 Новини на турски език 16.20 В час ли си: Моето училище 16.35 
Приказки за физиката 17.00 Дързост и красота - тв филм /2716 епизод/ 
17.45 Малки истории 18.00 По света и у нас 18.30 Бързо, лесно, вкусно 
- кулинарно шоу 18.55 Индия - любовна история - тв филм /56 епизод/ 
19.45 Топ 100 на "Малкото голямо четене" 20.00 По света и у нас 20.40 
БНТ такси 20.50 Спортни новини 21.00 Фантоми - 24-сериен тв филм /
VIII сезон, 1 епизод/(12) 22.00 Виж БиБиСи: Международен тероризъм 
след 1945г. - документална поредица /20 епизод/ 22.30 Икономически 
новини 23.00 Кино по ноти 23.30 Евровизия 2011 - клипове на песните 
23.35 Спешно отделение - тв филм /17 епизод/ 00.20 Класически 
концерт: Международен конкурс за инструменталисти и певци "Млади 
виртуози" 01.20 Сен Тропе - тв филм /359 епизод/п/ 02.10 По света и 
у нас/п от 20:00/ 02.50 БНТ такси/п/ 03.00 Жените с Марта Вачкова /
токшоу/п/ 03.45 Видеоклипове 04.10 Здраве/п/ 04.55 Бързо, лесно, 
вкусно - кулинарно шоу/п/

DISCOVERY

RING.BG

06.00 Център 06.40 ФИФА футбол мондиал 07.10 Център 
07.30 А група - обзор 21.кръг 08.00 Център 08.20 Светът на 
голфа 09.20 Център 10.00 СУПЕРКЛУБ: Челси тв, Шампионска 
лига: Челси - Марсилия, 08.03.2000 13.00 Русия, Премиер лига: 
Зенит - ЦСКА 15.00 Българският спорт 15.30 А група - обзор 
21.кръг 16.00 А ПЛЮС: Миньор - Левски 18.20 Футбол Англия, 
Чемпиъншип - обзор 19.00 Център 19.20 Русия, Премиер 
лига - обзор 20.00 Център 20.10 Футбол Аржентина, Примера 
Дивисион: Клаусура - обзор 21.00 Център 21.10 Светът на 
спорта ШЛ 22.00 Световен шампионта по Кикбокс 23.00 
Център 23.10 Светът на голфа  

ДОБРУДЖА КАБЕЛ

09:00 “Между утрото 
и деня” - сутрешен блок  
10:00  “Тъмната страна на 
любовта” сериен филм, еп. 
34 11:00 “Здраве” - здравно 
предаване /п/ 12:00 Игра-
лен Филм: “Тит” /п/  14:00 
“Песни за душата” - музи-
кално предаване, 518 бр. 
/п/ 15:00  “Арена” - пуб-
лицистична поредица /п/  
16:00 “Максимална сила” 
- док. поредица, еп. 1 17:00 
“Супер интелект” - младеж-
ко тв шоу 18:00 “Успешно 
земеделие” - предаване 
за земеделието 19:00 “Ве-
стите” - информационна 
емисия 19:25 “Спорт” - ин-
формационна емисия за 
спорта в региона и страна-
та  19:40 “Тъмната страна 
на любовта” сериен филм, 
еп. 34 /п/ 20:30 “Супер ин-
телект” - младежко тв шоу 
/п/ 21:30 “Вестите” - инфор-
мационна емисия /п/ 21:50 
“Спорт” - информационна 
емисия за спорта в реги-
она и страната /п/ 22:15 
Игрален Филм: “Тайните 
на Лас Вегас” 00:00 Нощен 
музикален блок

Последният самурай
17.04.2011, 20:00

05.00 "Изгнаници клети " - 
публицистика за геноцида над 
арменците / повторение / 05.30 
"Всички на мегдана" поздра-
вителен концерт /повторение/ 
06.15 Новини. Прогноза за 
времето. / повторение / 07.00 
Ранни вести /на живо/ 10.15 
НОВИНИ - сутрешна емисия 
10.30 Директно с Теодор Анге-
лов /на живо/ 12.30 НОВИНИ 
- обедна емисия 12.45 "Здра-
вословно" с Христо Деянов/ 
повторение/ 13.45 "Дискусион-
но студио"/повторение/ 15.00 
"От българско, по - българско" 
с Галя Асенова /повторение/ 
17.30 Новини - информацион-
на емисия на ТВ "СКАТ"/на 
живо/ 17.45 "Всички на мегда-
на" поздравителен концерт /на 
живо/ 18.30 "Здравословно" с 
Христо Деянов/на живо/ 19.30 
Новини - централна информа-
ционна емисия на ТВ "СКАТ" /
на живо/ 19.50 "Дискусионно 
студио" с водещ Велизар Ен-
чев /на живо/ 21.00 "Паралакс" 
- публицистично предаване/ на 
живо / 22.00 Новини. Прогноза 
за времето./повторение/ 22.30 
"Карай да върви, това е блус" - 
с водещ Васко Кръпката 00.30 
Новини. Прогноза за времето/
повторение/ 01.00 "Дискуси-
онно студио" /повторение/ 
02.00 "Здравословно" с Хрис-
то Деянов/повторение/ 03.00 
Директно с Теодор Ангелов /
повторение/ 

Действието на тази епи-
ческа сага с участието 
на Том Круз се развива 
в Япония през 1870 го-
дина. Круз е в ролята на 
капитан Нейтън Алгрен 
- уважаван американски 
офицер, нает от японския 
император да обучи хо-
рата му как да боравят с 
модерното огнестрелно 
оръжие. Всичко върви по 
план, докато Алгрен не се 
оказва в плен на самура-
ите. Той е впечатлен от 
техните уникални тради-
ции и необикновения им 
кодекс на честта.
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Каква е разликата между гестационна и календарна седмица, 
а каква е разликата между лунарен и календарен месец? Как 
се изчислява в коя гестационна седмица и в кой месец сте? 
Предлагаме ви отговорите на всички тези въпроси.

Какво е гестационна седмица?
Седмиците по време на бременността се наричат гестаци-

онни, като те са еднакви с календарните по дължина. Бремен-
ността трае средно 280 дни или 10 лунарни месеца, които се 
равняват на 40 гестационни седмици по 7 дена всяка. Имайте 
предвид, че 1 лунарен месец (28 дена или 4 гестационни седми-
ци) не се равнява на 1 календарен месец (30-31 дена).

Как се изчислява гестационната седмица?
Изчисляването на гестационната седмица е отчасти близко 

до начина на изчисляване на термина . Взима се предвид 
първия ден на последния редовен (28-дневен) менструален 
цикъл (или денят след пункцията, ако става въпрос за ин-витро 
оплождане) и това е денят, от който започва отчитането на 
бременността и гестационните седмици, всяка от които е с 
продължителност 7 дена.

А за да изчислите в кой Как да изчислите в коя гестационна 
седмица сте?лунарен месец сте, разделете поредния номер на 
гестационната седмица на 4. Ако сте в 19 гестационна седмица 
и я разделите на 4, ще получите 4.75, което означава, че сте в 
трета седмица от 5 лунарен месец.

1 - 4 г.с. - 1 лунарен месец
5 - 8 г.с. - 2 лунарен месец
9 - 12 г.с. - 3 лунарен месец
13 - 16 г.с. - 4 лунарен месец
17 - 20 г.с. - 5 лунарен месец
21 - 24 г.с. - 6 лунарен месец
25 - 28 г.с. - 7 лунарен месец
29 - 32 г.с. - 8 лунарен месец
33 - 36 г.с. - 9 лунарен месец
37 - 40 г.с. - 10 лунарен месец
Как обаче да изчислите коя гестационна седмица в кой ка-

лендарен месец попада?
За целта си изгответе личен календар, 
който да започва от първия ден на по-

следния ви редовен менструален 
цикъл (например 4 април), и от-

броявайте всеки месец до 
деветия. Тоест в 1-ви 

месец ще сте до 4 
май. От втори ме-

сец нататък оба-
че добавяйте 

по един  до-
пълнителен 
ден - тоест 
във 2-ри 

месец сте 
до 5 юни, в 
3-ти - до 6 
юли и т.н. 

Така се по-
лучава, че:
1 - 4 г.с. - 1 

календаренКак да 
изчислите в коя гестационна седмица сте? месец

5- 8 г.с. - 2 календарен месец
9 - 13 г.с. - 3 календарен месец
14 - 17 г.с. - 4 календарен месец
18 - 21 г.с. - 5 календарен месец
22 - 26 г.с. - 6 календарен месец
27 - 30 г. с. - 7 календарен месец
31 - 35 г.с. - 8 календарен месец
35 - 40 г.с. - 9 календарен месец
В коя гестационна седмица, както и в кой лунен и календарен 

месец сте може да изчислите и чрез т.нар гестационнен кален-
дар (гестограма).                                                     rozali.bg

ТАПИЦЕРСКИ УСЛУГИ, претапициране на мебели и изработка 
на калъфи, ремонт на матраци, поръчки за авто-калъфи, осигурен 
транспорт, 0896/653861

ОТПУШВАМ КОМИНИ, МАШИННО ОТПУШВАНЕ НА КАНАЛИ - 
ТОАЛЕТНИ. Поставяне и ремонт на седала и казанчета. Тел. 
823007; 0886 946 550.    /11.05/

РЕМОНТ НА ЕЛ.ДОМАКИНСКИ УРЕДИ И СТЪЛБИЩНО ОСВЕТ-
ЛЕНИЕ. Тел.: 0898888401.        5.04.11

ДАВАМ УРОЦИ - I-IV клас. Тел.: 0886/848454.
СТАИ ПОД НАЕМ, отопление с климатик, оборудван кухненски 

бокс, безплатен гараж, максимален капацитет - 10 души, гр. Ша-
бла, къща "Борисов“, 0888/306941, 0878/306941, 0889/909810

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.

СТО МА ТО ЛО ЗИ: к.м. н. д-р Ни ко лай ПЕ НЕВ 
при е ма па ци ен ти на ул. "Бъл га рия“ 15, вх. Б, ет. 
3 /сре щу ки но "Доб рич“/, тел. 624483,823080, 
0888/410022. Ес те тич но въз с та но вя ва не на де-
фек ти в ус т на та ку хи на /лип с ва щи зъ би/, без 
пи ле не - по UDA- сис те ма.

До цент д-р Та шев, спе ци а лист вът реш ни и 
бъб реч ни бо лес ти, от ра вя ния, алер гии - тел. 62-
53-41, 0889/040 584, ком п лекс "Ле бед“, вх. "В“ 
/зад пар кин га на Бан ка "Би о хим“

СТО МА ТО ЛОГ - д-р Мег ле на ПО ПО ВА, - ул. 
"Хр. Смир нен с ки“ № 4,  тел. 84-17-03, все ки ден 
от 14 до 19 ча са.

ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ - БЧК. Тел.: 0897/523511.        
     /31.12/

НЕВ РО ЛОГ: д-р А. Бе кя ров, тел. 0885/060260, 
прег ле ди и по до мо ве те.

ПРОФ. ЕН ЧО КАЛ ЧЕВ - ХИ РУРГ - по не дел ник 
14-17,30 ч.; Очен ка би нет - д-р М. Кал че ва - GSM 
0888502176; Д-р Ана ни е ва - GSM 0888380756; по не-
дел ник 9-17, чет вър тък 14-17, пе тък 9-16 ч.; гр. Доб-
рич, ул. "Л. Ка ра ве лов“ № 8, вх. Б, ет. 1, тел. 058/4-
76-34 

КАР ДИ О ЛОГ - д-р ЕЛИ СА ВЕ ТА КА РА ДИ МО ВА - 
втор ник и чет вър тък от 14 до 19 ч. Има до го вор със 
зд рав на та ка са. Тел.: 0887/614632, ул. "Хан Ас па-
рух“  10, ка би нет № 9 /сре щу Ези ко ва та гим на зия.

ДИП ЛО МИ РАН СПЕ ЦИ А ЛИСТ пред ла га ле че-
ние с тра ди ци он на ки тайс ка ме ди ци на - акуп ре су-
ра. Ле ку ва мно жес т во за бо ля ва ния на опор нод ви-
га тел ния апа рат - дис ко па тии, ра ди ко ли ти и плек-
си ти; зат лъс тя ва не, пре мах ва не на же ла ни е то за 
пу ше не . Ка би нет № 37, над Спеш но от де ле ние в 
МБАЛ. Тел. 83-77-82, 0896/626289, от 18 до 20 ча са. 

ВЪТ РЕШ НИ БО ЛЕС ТИ, ГАС Т РО ЕН ТЕ РО ЛО ГИЯ, 
ЕХОГ РА ФИЯ НА КО РЕМ НИ ОР ГА НИ, ЩИ ТО ВИД-
НА И МЛЕЧ НИ ЖЛЕ ЗИ - доц. КО ЦЕВ, пред ва ри-
тел но за пис ва не на 0888/926930, 0899/203172.

КОЖ НО-ВЕ НЕ РИ ЧЕС КИ БО ЛЕС ТИ: доц. Дър-
лен с ки, ул. "Ки рил и Ме то дий“ 9, ет. 2, тел. 828038, 
0888/982 094, по не дел ник, втор ник, чет вър тък, пе-
тък - от 15 до 18,00 ч. 

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

  УСЛУГИ

Ветеринарен лекар д-р РАДОСЛАВ СТОЙНОВ, тел. 
0887/880256, сл. тел. 058/623032.

ЗООКЪЩА "ВИВА-ВЕТ" - всичко за вашия домашен любимец, 
тел. 821611, гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №24

ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ
ГЕРБ, ул. "Не за ви си мост" 1, ет. 3, ст. 3, тел. 058/605685.

ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

Риба с картофи

"Баба Яга" ЕООД 
Почистване на витрини, офиси, домове, хотели, 

административни сгради. 0885/248 456, 058/6282 93

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ПЪТНА ПОМОЩ - СБА 
 600 146, 0888/629 790 - ДЕНОНОЩНО

ПРЕВОДИ

МАЛЪК БИЗНЕС

ВЕ ТЕ РИ НАР НА КЛИ НИ КА “ВИ ВА-ВЕТ”
Доб рич, ул. “Стра цин” 5, тел. 82-37-68, гл. л-р д-р 

Доб рев, д-р Пет ро ва, д-р Ди мит ров: Ле че ние, про фи лак-
ти ка, хи рур гия, сто ма то ло гия, фи зи о те ра пия, ла бо ра-

то рия, фри зу ри на до маш ни лю бим ци. 
Все ки ден от 9.00 до 20.00 ча са.

ТЪРСЯ СЪДРУЖНИК с капитал. Разполагам с материална база: 
предоставям офис, магазин, жилище, 604435, 0888/784591

"БОРИСОВ-71” ЕО ОД - ГР. КА ВАР НА /сре щу ОББ/: Из ра бот ва и пос та вя 
рам ки на кар ти ни и гоб ле ни. Раз по ла га с бо га та ко лек ция от плас т ма со ви 
про фи ли за рам ки ра не, га ран ти ра щи ус пе шен за вър шек на вся ка твор ба 
на из кус т во то. За нас е удо вол с т вие да ра бо тим с вас. Тел.  0878-759-020                                                                 

Д-р М. Сто я нов - ка би нет жк "Ба лик" бл. 15, вх. Г, тел. 
77 16 40, GSM 0899/537 597

"НИКОССТРОЙ" - 
строителство и ремонти, поставяне на 

PVC и AL - дограма, пл. "Свобода" 1. 
Тел. 058/620 962, 0899/232 282

“ЖИЛ ФОНД-ИН ВЕСТ” ЕО ОД
За вас стро и те ли и соб с т ве ни ци на имо ти

Ние уп раж ня ва ме ин вес ти тор с ки кон т рол, 
не за ви сим стро и те лен над зор, ор га ни зи ра ме и 

про веж да ме тър го ве, из вър ш ва ме 
ад ми нис т ра тив но-прав ни ус лу ги, ме роп ри я тия по 

от чуж да ва не на имо ти, из гот вя ме па зар ни и 
ба зис ни оцен ки. 
Тел. 602 565.

АВТОСЕРВИЗ "ДОКТОР МОТОРС" ще намерите на 
ул. "ПОП БОГОМИЛ" 14

 /старата Бирена фабрика/

Тук се лекуват всички "болежки" на вашия автомобил!

Ако имате проблеми с колата, 
решението им е 

в АВТОСЕРВИЗ "ДОКТОР 
МОТОРС"!

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

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

Тук се извършва също монтаж и ремонт на газови 
уредби и монтаж на метан-уредби на  лизинг - 

0898421941

Мос т ре на къ ща за вът реш но и вън ш но пръс ка ни 
ма зил ки "Ва ли Данс", ул. "Отец Па и сий" 3, 

тел. 058/603 876; Вар на - ул. "Ка пи тан Рай чо" 20, 
тел. 052/617-700, 0888/917 986

"ВалиДанс" - извършва всички видове бояджийски услуги /пръскана 
мазилка "Валентино", шпакловка, латекс, фасаген, блажна боя/, 

мострена къща - ул. "Отец Паисий" 3, 0888/917986, тел. 058/603 
876

СПЕШЕН ТЕЛЕФОН - 112
ТЕЛЕФОН ЗА ДЕЦА В РИСК - 116111

Ви пред ла га:  Вън ш но и вът реш но по чис т ва не на ав то мо би ли с 
про фе си о нал ни пре па ра ти; Смя на на мас ла - "Mobil", "Esso" и "Aqip"; 
Мон таж, де мон таж, вул ка ни за ция на гу ми; Про даж ба на но ви и втора 
употреба гу ми; Ав то коз ме ти ка и по доб ри те ли

АТ РАК ТИВ НИ ЦЕ НИ, УДОБ НО И КА ЧЕС Т ВЕ НО ОБ С ЛУЖ ВА НЕ,
СЪВ РЕ МЕН НИ ТЕХ НО ЛО ГИИ, ВЪЗ МО ЖЕН АБО НА МЕНТ

До ка то пи е те ка фе, ко ла та Ви ще ста не ка то но ва!
Доб рич, ул “Поп Бо го мил” 4 /сре щу “Жа кард”/

За кон так ти: тел. 60-21-70

АВ ТО ЦЕН ТЪР R1
ВИЕ ОБИ ЧА ТЕ СВОЯ АВ ТО МО БИЛ?!

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

$
РИБОЛОВНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И СТРЪВ -  гр. Балчик, 

ул. "Хиристо Ботев" 22, 0898/613211, 0885/906066, 0877/524241

КАК ДА ИЗЧИСЛИТЕ В КОЯ 
ГЕСТАЦИОННА СЕДМИЦА СТЕ?

ВИ ДЕ О ЗАС НИ МА НЕ  тел. 0888/ 321 224 
РЕ МОНТ на елек т ро до ма кин с ки уре ди по до мо ве те, Ел. 

и ВиК ин с та ла ции. тел.0898/661 306.       

РА БОТ НО ВРЕ МЕ НА БИБ ЛИ О ТЕ КА ТА КЪМ 
ДУ ХО ВЕН ЦЕН ТЪР ПРИ ХРАМ "СВ. ТРО И ЦА" - 

ГРАД ДОБ РИЧ, тел. 604683
По не дел ник - от 14.00 до 16.00 ча са;
Втор ник - от 14.00 до 16.00 ча са;
Сря да - от 14.00 до 16.00 ча са;
Чет вър тък - от 9.00 до 11.00 ча са;
Пе тък - от 9.00 до 11.00 ча са;
Не де ля - от 10.00 до 12.00 ча са

Продукти:
2 кг едра риба, 

сол, 1/2 ч. л. млян 
черен пипер, 1 кг 
по-дребни картофи, 
4 яйца, 2 глави кро-
мид, 2 филии стар 
хляб, 4 скилидки 
чесън,  1 връзка 
магданоз, 4 с. л. 
настъргано сирене, 
1/2 ч. л. шафран, 
200 мл олио

Начин на приготвяне:
Рибата се натрива със солта и пипера. Картофите се обел-

ват и се слагат в малко подсолена вода. Две от яйцата се 
сваряват твърдо. Щом изстинат, се обелват и нарязват много 
дребно. Кромидът се обелва и нарязва на ситно. Хлябът се 
настъргва, чесънът се скълцва, а магданозът се нарязва на 
ситно. Всичко се слага в купа и се прибавят настърганото 
сирене, 2 сурови яйца, 1 с. л. олио и,  ако трябва, се досоля-
ва. Разбърква се и рибата се напълва с тази смес и се слага 
в намаслена тава.

Картофите се подсушават добре и се нареждат около ри-
бата, полива се с олио и разреден с вода шафран.

Поставя се в слабо загрята фурна за 1 час, като от време 
на време се полива със стеклия се сос. 
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ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИКwww.ndt1.com

ОВЕН - Денят е подходящ и за начало на нови
проекти, строителство или планове. Погрижете се
за семейството, покупките за дома ще носят усе-
щане на всички ви за по-добър живот.

ТЕЛЕЦ - Работете върху текущите си дела, като
не се ограничавате в разхода на енергия. Денят ви
ще е ползотворен и с новите проекти.

БЛИЗНАЦИ - Възползвайки се от добрите си по-
зиции, ще се справите бързо в деликатна ситуация,
като оставите място и за чужди изяви. Тези и други
детайли ще ви подтикнат по-смело да изразите пре-
тенциите си.

РАК - Решаване на финансов въпрос и добри
очаквания за предстоящите дни ще подобри наст-
роението ви. Има и други неща, които да ви рад-
ват, от вас зависи да им дадете предимство.

ЛЪВ - Отнасяйки се отговорно към детайлите в
работата си, ще подобри очакванията си към нея.
За съжаление не при всички развитията ще са ед-
нозначни. Възможни са затруднения.

ДЕВА - Бъдете подготвени за изненади и по-нав-
реме ще се освободите от заблудите си. В служеб-
ните и лични взаимоотношения спорни въпроси ще
подтикват у вас желание за показност, изтъквайки
в същото време недостатъците на другите.

BЕЗНИ - Повишената ви чувствителност изисква
да сте внимателни и добронамерени в отношенията
си с околните, за да избегнете напрежението и све-
дете до минимум вероятността да сгрешите.

СКОРПИОН - За много от вас денят ще е запъл-
нен с работа по текущи задачи, както и с нови
начинания, за които сте се подготвяли. Повече нас-
троение ще ви носят придобивките за дома

СТРЕЛЕЦ - Грижейки се за интересите си, ще раз-
ширявате отговорностите си, поемайки и част от
ангажиментите на близки хора. Без да ви тежи, вни-
мателно и прецизно ще изпипвате детайлите.

КОЗИРОГ - Умеете да убеждавате, когато имате
интерес от това, но и без друго ще постигате спо-
разумения, защото общите цели са печеливши. В
същото време организацията и ефективността на
работното място налагат промени.

ВОДОЛЕЙ - Ако докажете лидерските си качества
на практика, много хора ще се възползват от ре-
шенията ви. Отговорете адекватно на събитията, ка-
то внесете своето виждане за развитието им по-
елегантно и не натрапчиво.

РИБИ - Изпълнението на многобройните ви зада-
чи изисква да сте овладени откъм емоции и спон-
танни действия. Успехът ще бъде с онези, които
умеят деликатно да налагат идеите си, и колкото
по-смели, толкова по-печеливши.

×ÅÑÒÈÒ ÐÎÆÄÅÍ ÄÅÍ êàçâàìå äíåñ íà äèðåê-
òîðà íà Äîáðóäæàíñêèÿ çåìåäåëñêè èíñòèòóò â
Ãåíåðàë Òîøåâî Ïåòúð Ïåòðîâ. Åêèïúò íà Ïî-
äîáðèÿ âåñòíèê ìó ÷åñòèòè ëè÷íèÿ ïðàçíèê ñ ïî-
æåëàíèå çà çäðàâå è óñïåõè.

ÐÎÆÄÅÍ ÄÅÍ ïðàçíóâàò äíåñ Ôåéñáóê ïðèÿ-
òåëèòå íà Ïî-äîáðèÿ âåñòíèê Äîíèêà Ñòåôàíîâà
îò Äîáðè÷ è Ìåìè Ïåòðîâà. Æåëàåì èì ìíîãî
çäðàâå, êúñìåò è ëþáîâ!

- Äîêîãà äà òå ÷àêàì äà
ìè ñìåíèø ïëî÷êèòå! - Ãà-
ëÿ îò êâ. Èçãðåâ, íî íå òà-
çè, çà êîÿòî ñè ìèñëèòå.

Ôåäåðàëíîòî áþðî çà
Ðàçñëåäâàíå íà ÑÀÙ ðàç-
ñåêðåòè äîêóìåíò, êîéòî
ðàçêàçâà çà òàéíñòâåíèòå
èçâúíçåìíè îò Ðîçóåë, Íþ
Ìåêñèêî, ïðåç 1947 ã. Äî-
êóìåíòúò ñâèäåòåëñòâà çà
îòêðèòè â ïóñòèíÿòà 3 êà-
òàñòðîôèðàëè ëåòÿùè ÷è-
íèè. Â òÿõ èìàëî òåëà íà õó-
ìàíîèäè, âèñîêè îêîëî ìå-
òúð è îáëå÷åíè â ñðåáðèñ-
òè êîñòþìè. Òðèòå àïàðà-
òà áèëè ñ îïðåäåëåíî èç-
âúíçåìåí ïðîèçõîä è çàä-
âèæâàíè îò òåõíîëîãèÿ, íå-
ïîçíàòà íà ÷îâå÷åñòâîòî è
âåðîÿòíî íåðàçãàäàíà è äî
äíåñ. Âåðîÿòíàòà ïðè÷èíà
çà êàòàñòðîôàòà áèëà âúç-

ФБР ПРИЗНА ЗА
ИЗВЪНЗЕМНИТЕ
ФБР ПРИЗНА ЗА
ИЗВЪНЗЕМНИТЕ

äåéñòâèåòî íà íàçåìíèòå
ðàäàðè, ñå êàçâà â äîêó-
ìåíòà. Îôèöèàëíàòà âåð-
ñèÿ íà àìåðèêàíñêèòå
âëàñòèòå ñëåä òîãàâàøíèòå

ñúáèòèÿ ïðåç 1947 ã. áèëà,
÷å ñòàâà äóìà çà ðàçáèë ñå
àåðîñòàò.      ÍÄÒ/ÁÃÍÅÑ

Çàðàäè áåçòåãëîâíîñòòà
ñåêñúò â êîñìîñà å âúçìî-
æåí ñàìî ïðè óïîòðåáàòà
íà ñïåöèàëíà òåõíèêà, ïðè
êîÿòî åäèíèÿò îò ïàðòíüî-
ðèòå òðÿáâà äà áúäå "çàñ-
òîïîðåí". Çà öåëòà ðóñêè-
òå êîñìè÷åñêè ñïåöèàëèñ-
òè ñà èçîáðåòèëè ñïåöèà-
ëåí õàëàò, ïîêðèâàù îò-
÷àñòè ãúðáà è ïðèñòÿãàù
ñå ïîä ìèøíèöèòå. Íà åä-
íà ïåäÿ ïîä òèëà õàëàòúò
èìà îáëà èçäàòèíà, êîÿòî
ñúîòâåòñòâà íà âäëúáíàòè
ìåñòà â ñòåíèòå íà êîñìè-
÷åñêèÿ êîðàá, òàêà ÷å äà

РУСНАЦИТЕ ИЗОБРЕТИЛИ
КОСМИЧЕСКИ СЕКС-ХАЛАТ

ñå íàïàñâà ñ ùðàêàíå çà
òÿõ êàòî êîï÷å òèê-òàê,
îáÿñíÿâà ÁÃÍÅÑ. Ïàðòíüî-
ðúò, êîéòî ùå å â ïàñèâíà
ïîçà, íàâëè÷à õàëàòà è ñå
çàêà÷à çà ñòåíàòà. Äðóãè-
ÿò îñòàâà ñâîáîäåí è ïëà-
âàù. Íà íåãî ñå ïàäà äà
èçâúðøâà ïîñòúïàòåëíèòå
äâèæåíèÿ. "Ïàñèâíèÿò"
ïàðòíüîð îáà÷å ñúùî ñâî-
áîäíî äâèæè òàçà ñè. Èíà-

÷å ñåêñúò â êîñìîñà å äîñ-
òà ñëîæåí çà èçïúëíåíèå
èìåííî çàðàäè áåçòåãëîâ-
íîñòòà, êîÿòî ïðå÷è äà ñå
ïîÿâè óìîðà - à òúêìî
óìîðàòà å òàçè, êîÿòî êàç-
âà íà ÷îâåê êîãà äà ñïðå.
Êîëêîòî äî êîñìè÷åñêèÿ
ñåêñ-õàëàò, íå å ÿñíî äà-
ëè äîñåãà å âëèçàë â óïîò-
ðåáà.
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Äæîðäæ Ìàéêúë âúçíà-
ìåðÿâà äà çàïèøå õèò,
ïîñâåòåí íà ñâàòáàòà íà
ïðèíö Óèëÿì è Êåéò Ìè-
äúëòúí, èíôîðìèðà ñàé-
òúò Êîíòàêòìþçèê. Ïîïó-
ëÿðíèÿò èçïúëíèòåë íàïè-
ñà íà ôåíîâåòå ñè â "Òóè-
òúð", ÷å å îñîáåíî ðàäîñ-
òåí çà Óèëÿì è Êåéò âúâ
âðúçêà ñ ùàñòëèâîòî ñú-
áèòèå. Òîé æåëàå äà ãî
îòïðàçíóâà ñ ïî÷èòàòåëè-
òå ñè ïî ñâîé íà÷èí, êàòî
ïóñíå ñïåöèàëíà ïåñåí
çà ñëó÷àÿ â ñàéòà.
Äæîðäæ Ìàéêúë îùå ñú-
æàëÿâà, ÷å íàâðåìåòî
ïðîïóñíàë øàíñà ñè äà
ïåå ïðåä ïðèíö Óèëÿì è
ïîêîéíàòà ìó ìàéêà â ðå-
çèäåíöèÿòà èì. "Ñðåùàë
ñúì ïðèíöà ñàìî äâà ïú-
òè â æèâîòà ñè, òîé áåøå
åäíî èçêëþ÷èòåëíî ÷à-
ðîâíî ìîì÷å - ñïîìíÿ ñè
ïåâåöúò. - Óèëÿì ìå ïîìî-
ëè äà ìó èçïåÿ íåùî íà
åäíî êîëåäíî òúðæåñòâî,
êîãàòî áåøå ñàìî 8-ãîäè-
øåí. Íî àç ñúì ïðåêàëå-
íî ñðàìåæëèâ, êîãàòî
òðÿáâà äà ïåÿ ïðåä ìàë-
êî õîðà, çàòîâà è îòêà-
çàõ! Â ñàëîíà ïðèñúñòâà-
õà îñâåí ïðèíöà, ñàìî
ëåéäè Äàÿíà è Åëòúí
Äæîí. Ñåãà ñúæàëÿâàì,
÷å îòêàçàõ íà áúäåùèÿ
êðàë íà ñòðàíàòà ñè, è èç-
ïèòâàì ãîëÿì ñðàì!".

         actulno.com/ÍÄÒ

ДЖОРДЖ
МАЙКЪЛ С
ХИТ ЗА
КРАЛСКАТА
СВАТБА

ДЖОРДЖ
МАЙКЪЛ
С ХИТ ЗА
КРАЛСКАТА
СВАТБА


