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 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични рамки и 
слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

 Г-жа Росица Попова, изп.директор на екипа на МИГ “Балчик-Генерал 
Тошево”; г-н Валентин Димитров, председател на УС на МИГ “Балчик-
Генерал Тошево” и г-н Димитрин Димитров, зам.-кмет на Община 
Балчик, член и представител на УС на МИГ. Фото: Маруся КОСТОВА 

Доброто е сторено – 
парите за операцията на Вечие от 

Балчик вече са събрани

Съгласно Закона за пре-
брояване на земеделските 
стопанства в Република 
България през 2020 го-
дина, то се организира и 
провежда върху цялата 
територия на страната. 
Целта на тази операция е 
да се получи изчерпател-
на и надеждна информа-
ция за броя и размера на 
земеделските стопанства 
в страната, тяхната техни-
ко-икономическа насоче-
ност и за агро-екологични 
показатели. Събраната 
информация ще позволи 
на държавата и нейните 
органи да формулират 
и провеждат възможно 
най-правилната аграрна 
политика и да се справят 
успешно с проблемите, 
свързани с производство-
то и търговията със земе-
делски продукти. 
 Нуждата от обективна, 
последователна и сравни-
ма информация за броя и 
размера на земеделските 
стопанства в държавите 
членки на Европейския 
съюз е наложила в ста-
тистическата им практика 
да се провеждат пълни 
селскостопански пребро-
явания на всеки десет го-
дини, като всяка от дър-
жавите членки стриктно 
спазва Европейското за-

конодателство при произ-
водството на статистиче-
ски данни за определяне 
структурата на земедел-
ските стопанства в ЕС – 
Регламент (ЕС) 2018/1091 
на Европейския парла-
мент и на Съвета относно 
интегрирана статистика за 
земеделските стопанства.  
 Като държава членка на 
Европейския съюз Бъл-
гария има ангажимент да 
приложи пряко европей-
ските разпоредби от юли 
2018 г. за прилагане на 
интегрирана статистика 
на земеделските стопан-
ства, като през 2020 г. ще 
проведе преброяване на 
земеделските стопанства.
 Самият процес на ан-
кетиране ще продължи 
2-3 месеца, но тъй като 
от края на януари 2021 г. 
започва преброяването на 
населението на България 
от НСИ, датата за стар-
тиране на преброяването 
е първи септември, за да 
не стане припокриване на 
двете статистики.
 За първи път през 2020 
г. фермерите ще могат да 
попълват регистрацион-
ните си карти и да ги по-
дават по електронен път, 
което ще бъде изключи-
телно улеснение при бро-
енето.

Преброяване на 
земеделските 

стопанства

 Останалите варианти са 
интервю с анкетьор на 
хартиен въпросник или 
персонално интервю с 
анкетьор с помощта на 
преносимо устройство 
(таблет или друго „смарт“ 
устройство).
 На този етап организация-
та и провеждането на сел-
скостопанско преброяване 
е свързано с изготвяне на 
предварителен списък на 
земеделските структури в 
страната, които ще бъдат 
анкетирани по време на 
преброяването. В списъка 
се включват онези едини-
ци, които по смисъла на 
земеделската статистика 
отговарят на определени 
условия, свързани с раз-
мера на обработваните от 
тях площи, брой отглеж-
дани животни или обем 
произведена продукция.
 В тази връзка, по иници-
атива на ОД „Земеделие“- 
гр. Добрич, се провеждат 
работни срещи с предста-
вители на местната власт- 
кметове и кметски наме-
стници.

Даниела Стоянова
ОД „Земеделие“- 

гр. Добрич
Агростатистика

058/ 600112
0882801708

Цялата сума за ставата на 
Вечие е събрана и вече е 
преведена към болница-
та. Това съобщиха ини-
циаторите на кампанията 
за в подкрепа на Вечие 
Хюсеинова Реджебова 
от Балчик в платформата 
helpkarma.com.
Както Про Нюз Добрич 
писа, Вечие е на 55 и жи-
вее сама. 
През 2001 година лекари-
те я диагностицират с Рев-
матоиден артрит с висока 
възпалителна активност, 
който води до сериозни и 
хронични ставни възпа-
ления. Резултатът от тях е 
прогресивно разрушаване 
на ставните кости и око-
лоставните тъкани (артро-
за). С напредването на бо-
лестта на Вечие ѝ е почти 
невъзможно да се движи 
– мускулите ѝ постепенно 
атрофират и всеки ден е 
по-болезнен от предния. 
Болките в ставите са сил-
ни и често докарват жена-
та до сълзи, като огромна 
част от денонощието тя 

прекарва обездвижена в 
легнало положение. При 
Вечие най-тежко засегна-
ти са двете коленни стави, 
като резултатите от по-
следните изследвания по-
казват напреднала артроза 
и на двете колена.  
Средствата, с които жена-
та живее, са от пенсията 
ѝ – 260 лева на месец. За 
ежедневни нужди ѝ пома-
гат добри хора,  приятели 
и съседи. Родителите на 
Вечие и нейната сестра 
(единствените ѝ близки), 
за съжаление, вече не са 
сред нас.
Най-съкровеното жела-
ние на Вечие беше за 
операции за поставяне на 
изкуственаи колянни ста-
ви, тъй като коленете са 
най-сериозно поразени от 
артрита. Но това не беше 
възможно до скоро, тъй 
като ниският й имунитет 
и влошеното общо състоя-
ние създаваха голям риск 
при операция.
След много мъки и болка 
обаче това желание е на 

път да се сбъдне. Пър-
вата операция на едното 
коляно е направена на 28 
януари. Оказа се обаче, че 
парите, събрани в кампа-
нията, не стигат за запла-
щането на ставата, тъй 
като преди няколко ме-
сеца се е наложило да се 
закупи скъпоструващо ле-
карство на стойност 1600 
лв., с цел повишаване на 
имунните й сили. Затова 
през последните дни се 
наложи спешно събиране 
на нужната сума.
Вчера в кампанията са 
били налични 2150 лв., от 
които 2100 лв. вече са пре-
ведени към МВР болница. 
Остават – 50 лв., отчитат 
инициаторите на кампа-
нията.
Те отправят благодарност 
към всички познати и не-
познати хора, които не се 
поколебаха и подкрепиха 
Вечие, за да не може фи-
нансовото й състояние 
да попречи на борбата за 
по-лек и активен живот. 
Благодарност към всички 

отправя и самата Вечие от 
МВР болница. Ако всичко 
върви добре, в понедел-
ник тя ще бъде изписана и 
ще пътува обратно за Бал-
чик. Вкъщи ще се движи 
активно с патерици. Ме-
сец след операцията след-
ва рехабилитация, която, 
най-вероятно, ще се из-
върши в или около Варна. 
След няколко месеца ще 
може да се направи след-
ващата операция.
„Въпреки че ние пома-
гаме и ще продължим да 
помагаме на Вечие с раз-
лични ежедневни разходи, 
виждаме смисъл кампа-
нията да остане отворена 
в случай, че отново се на-
ложи купуването на много 
скъпи лекарства или кон-
сумативи. Целта е заедно, 
стъпка по стъпка, да вър-
нем усмивката от движе-
нието и живота без болка 
на тази мила и изстрадала 
жена”, посочват инициа-
торите на кампанията.

Про Нюз Добрич

Общо събрание на 
„МИГ – Балчик – Генерал Тошево”

Сдружението с нестопан-
ска цел   /СНЦ/ МИГ /
Местната инициативна 
група/ „Балчик – Генерал 
Тошево” проведе на 17 фев-
руари 2020 г. /понеделник/ 
от 13.00 ч. в заседателната 
зала на Общинска адми-
нистрация Балчик ОБЩО 
СЪБРАНИЕ, на което се 
прие отчет за дейността 
на Сдружението през 2019 
г. /Доклад за извършени-
те дейности по мярка 19.4 
„Текущи разходи и попу-
ляризиране на стратегия  

за ВОМР” на СНЦ „МИГ 
Балчик-Генерал Тошево” 
и Доклад по мярка 19.2 за 
изпълнение на СВОМР ; 
Доклад по мярка 19.3 и го-
дишен финансов отчет.
Прие се план – програма за 
дейността на Сдружението 
за 2020 г.
Взе се решение за канди-
датстване за вътрешноте-
титориално  и транснацио-
нално сътрудничество по 
подмярка 19.3 „Подготовка 
и изпълнение на дейности 
за сътрудничество по мест-
ни инициативни групи” от 
мярка 19 „Водено от общ-
ностите местно развитие”  
от ПРСР 2014 – 2020 г. 
мярка 19.3.  


