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България ще бъде дома-
кин за първи път на 24 
Световен конгрес по ехо-
кардиография. Едно от 
най-големите и значими 
събития в областта на 
неинвазивната диагно-
стика в кардиологията 
ще се проведе от 17 до 20 
май 2018 г.в кк Албена. В 
своята 35-годишна исто-
рия, това е петото издание 
на форума на територията 
на страна в Европа. Ор-
ганизатори на конгреса 
са International Society of 
Cardiovascular Ultrasound/
ISCU/, Фондация по неин-
вазивна образна диагно-
стика в кардиологията и 
Работна група по неинва-
зивна образна диагнoсти-
ка в кардиологията
 В рамките на четириднев-
ния конгрес ще гостуват 
над 90 лектори от САЩ, 
Великобритания, Мекси-
ко, Южна Кореа, Франция, 
Индия, Австрия, Италия, 
Белгия и други. България 

също ще се представи с 
над 20 водещи имена от 
кардиологията. Очаква се 
мероприятието да посетят 
над 600 български и чуж-
дестранни гости. 
 Двадесет и чет-
въртото издание на кон-
греса ще даде възможност 
на лекари и специалисти 
от цял свят да представят 
своите знания и опит в 
областта на ехокардио-
графията, фокусирайки се 
върху темата: „Последни 
постижения в областта 
на ехокардиографията и 
сърдечно-съдовата образ-
на диагностика“. Научна-
та програма ще обхване 
всеки аспект на сърдеч-
но-съдовата медицина и 
възможностите за неин-
вазивно изобразяване за 
диагностика и терапия. 
„Предвидените в про-
грамата модули ще бъ-
дат разумна смес между 
клиничното образование 
и най-новите научни раз-

работки, като се имат 
предвид потребностите 
различни специалисти в 
областта на медицината – 
кардиолози, хирурзи, ин-
вазивни кардиолози, анес-
тезиолози, рентгенолози, 
спешни медици, ултразву-
кови  специалисти, пара-
медици и др.“, заяви доц. 
д-р Красимира Христова, 
председател на Фондаци-
ята по неинвазивна образ-
на диагностика в карди-
ологията и на Работната 
група по неинвазивна об-
разна диагностика. 
 В програмата на 24тия 
Световен конгрес лека-
рите ще могат да чуят и 
проф. Навин Нанда, съз-
дател на триизмерната и 
трансезофагеална ехокар-
диография. В специална 
лекция той ще представи 
последните и най-нови 
достижения на 3Д ехокар-
диографията.  
 В четирите дни от кон-
греса са предвидени както 

лекционни модули, така 
и уникална интерактивна 
сесия, базирана на казуси, 
които ще бъдат коменти-
рани от международни и 
български експерти.  Част 
от предвидените за диску-
сия теми са интервенцио-
нална ехокардиография, 
решаване на клинични 
проблеми, оценка при 
спешни състояния, както 
и поведение при пациен-
ти с вродени пороци. По 
време на форума ще бъдат 
представени нови методи 
за неоперативно лечение 
на клапни заболявяния, 
както и за превенция на 
инсулт чрез изследване, 
обединяващо експертиза-
та на ехокардиографията 
и интервенционалната 
кардиология. Методиката 
не се прилага към момен-
та у нас, но страната раз-
полага със специалисти 
и апаратура, които поз-
воляват приложението й. 
Това ще помогне за ранна 
диагностика, респективно 
за намаляване рисковете 
от инсулт в следствие на 
тромбоза нв лявото пред-
сърдие. Тази уникална ме-
тодика ще бъде предста-
вена съвместно от водещи 
международни специали-
сти и проф. Иво Петров, 
национален консултант по 
кардиология. 

България ще бъде домакин на най-големия  
световен форум в ехокардиографията 

Музей на историята на водката ще привлича 
туристи в Каварна

Единственият  у нас и 
шести в света музей за 
история на водката се 
намира в Каварна. Той 
официално отвори врати. 
Сред гостите на събити-
ето бяха заместник-кме-
товете Митко Недев и 
Йордан Йорданов, секре-
тарят на Общината Дари-
на Колишева и др. 
Г-н Недев изрази на-
дежда, че музеят ще до-
принесе за увеличаване 
на туристическия поток 
към черноморския град 
и пожела успех на меж-
дународния екип, събрал 
и обогатил колекцията 
от експонати. Музеят е 
създаден не за реклама 
на водката, а да запознае 
посетителите с възник-
ването на популярната 
напитка, обясниха създа-
телите му.
В Каварна се намира 
единственият у нас и 
втори в рамките на Ев-
ропейския съюз музей, 
разказващ за история на 
водката. Експозицията 
събира руският гражда-

нин Игор Раскевич, кой-
то вярва, че колекцията 
му ще увеличи туристи-
ческия поток към черно-
морския град. В момента 
експозицията на музея 
разполага с 729 бутилки. 
По думите на Раскевич 
подобен музей в Мос-
ква, с много по-големи 
възможности, разполага 
само с 600 експоната. 

Раскевич започва бесе-
дата си с уговорка, че 
музеят е създаден не за 
реклама на водката, а да  
запознае посетителите с 
възникването, разпрос-
транението, мястото на 
водката в историческо-
то развитие на Русия, за 
стандартизацията, но и за 
борбата със злоупотреба-
та с огнената течност. По 

думите му разпростране-
нието на водката е тясно 
свързано със законот-
ворческата дейност на 
личности като цар Петър 
Първи, Екатерина Вели-
ка, Дмитрий Менделеев 
и др. Раскевич добави, 
че според Менделеев 45 
грама водка на ден може 
да се приеме, че са по-
лезни за здравето, докато 
надвишаването на този 
грамаж вече вреди. Не 
могат да не предизвикат 
любопитството и различ-
ните образци от водка, 
събрани на едно място 
в каварненския музей. 
Посетителят може да 
пипне бутилки с питиета 
от времето на Наполеон 
Бонапарт до водка №1 за 
света за 2016 г. Любопит-
ство предизвикват бутил-
ка с формата на корона с 
вградени кристали Сва-
ровски и рубини от Урал, 
бутилка, облицована с 
кожа от носорог, и др.

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични 
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които 
студентите самофинансират образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg  – Учебни програми 
– Електронен каталог 

Тел: 0579 6 20 23 – база Албена   052 607 946 – база Варна

Световни и български специалисти ще обсъждат нови за България методи за 
превенция  на сърдечно- съдови заболявания

Депутатите Пламен Манушев и Даниела 
Димитрова с въпрос към министър Нанков 
за ремонта на пътя Варна-Добрич-Кардам

Народните представите-
ли от ГЕРБ Пламен Ма-
нушев и Даниела Дими-
трова поискаха писмен 
отговор от министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството Ни-
колай Нанков относно 
ремонта на път II-29 Ва-
рна-Добрич-Кардам на 
територията на област 
Добрич.
В отговора се посочва:
Изпълнението на основ-
ния ремонт е разделено 
на два обекта :
- Лот 4, път II-29 Варна-
Добрич от км 20+394,73 
до км 23+199,86 и от км 
25+342 до км 38+100,31 
на територията на обла-
стите Варна и Добрич
- Лот 5, път II-29 Добрич-
Кардам от км 38+100,31 
до км 52+168,81  на те-
риторията на област До-
брич
И двата обекта се из-
пълняват по Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж” 2014-2020 г.
Проектът предвижда ре-
конструкция и рехабили-
тация на републикански 
път II-29 с обща дължи-
на 29,5 км, преминаващи 
през областите Варна и 
Добрич, като от тях 26,7 
км са на територията на 
област Добрич.
Изпълнението на Лот 4 
стартира на 16.06.2017 
г.Ремонтните работи об-
хващат участъци от  път 
II-29 с обща дължина 
около 15,5 км.
Изпълнител на строител-
но-монтажните работи 
е ДЗЗД „ПХ-Добрич”, а 
на строителния надзор 
– „Пътинвест-инжене-
ринг” АД.
Общата стойност на про-
екта е 8 952 652,89 лв. с 
ДДС. От тях 85% са ев-
ропейско финансиране 
и 15 % - национално съ-
финансиране. Обектът е 
разделен на два участъка.
• Участък 1 – от км 
20+394,73 до км 
23+199,86 на територия-
та на област Варна
• Участък 2 - от км 
25+342 до км 38+100,31 
на територията на област 
Добрич
Към момента физическо-
то изпълнение на обекта 

е около 67%.
Участък 1 е изпълнен в 
степен на съществено 
завършване. Положена е 
хоризонтална маркиров-
ка и е поставена верти-
кална сигнализация.
Предстои изпълнение на 
съответните довърши-
телни работи. 
В Участък 2, който е на 
територията на област 
Добрич, е завършено по-
лагането на изравнител-
ните пластове (биндер) 
на пътната конструкция, 
в рамките на около 10,9 
км. В участък с дължина 
около 3 км е извършено 
полагането на износва-
щия пласт от асфалтобе-
тон.
Към момента се изпъл-
няват строително-мон-
тажни работи, свързани с 
отводнителната система 
на обекта. В село Стожер 
се извършват дейности 
по изпълнение на бордю-
ри 18/35, ведно с всички 
съпътстващи ги работи,  
както и аварийни ре-
монтно-възстановителни 
работи по водопреносна-
та мрежа с възложител 
Община Добричка. 
Основните дейности, 
които остават за до-
вършване на обекта, са 
полагане на около 1,8 км  
изравнителни асфалто-
ви пластове (биндер) в 
рамките на село Стожер 
и около 10 км изпълне-
ние на износващия пласт. 
Предстои завършването 
и на съответните съпът-
стващи дейности по из-
пълнение на бордюри, 
банкети, зауствания, хо-
ризонтална маркировка, 
вертикална сигнализация 
и ограничителни систе-
ми. 
Срокът за изпълнение на 
обекта, съгласно Догово-
ра, е 10 месеца, считано 
от датата на подписва-
не на Протокол, обр. 2 
а (16.06.2017 г.) Обръ-
щам внимание, че в ре-
зултат на извършваните 
от Община Добричка 
аварийни ремонтно-въз-
становителни работи на 
водопреносната мрежа 
в с. Стожер, срокът за 
завършване на обекта се 
налага да бъде удължен. 

За целта, към момента се 
подготвя споразумение 
към договора за строи-
телно-монтажни работи, 
съгласно което се пред-
вижда обектът да бъде 
завършен до 15.06.2018 г.
Изпълнението на Лот 5 
стартира на 14.08.2017 
г. Ремонтните работи об-
хващат участъци от II-29 
в област Добрич с обща 
дължина около 14 км.
Изпълнител на строител-
но-монтажните работи е 
„Инжстройинженеринг” 
ЕООД, а на строителния 
надзор – „Трафик Хол-
динг” ЕООД.
Общата стойност на про-
екта е 14 454 665,97 лв. 
От тях 85 % са европей-
ско финансиране и 15 % 
- национално съфинанси-
ране. 
Изпълнени са дейности, 
свързани с разчистване 
на площите в рамките на 
сервитута на пътя, изкоп-
ни работи, стабилизация 
на пласт от земната ос-
нова с дебелина 50 см, 
асфалтови пластове за 
свързващ пласт (биндер), 
доставка и полагане на 
бетонови бордюри и об-
лицовани окопи. 
В момента се изпълня-
ват дейности, свързани с 
отводняване на пътната 
конструкция, подготовка 
на трасето за технологич-
но фрезоване и изпълне-
ние на предварителни 
ремонти.
За изпълнение остават 
следните дейности: по-
лагане на изравнителни 
пластове неплътен ас-
фалтобетон, полагане на 
плътен асфалтобетон в 
целия участък, ремонт-
ни дейности по съоръ-
женията на пътен възел 
„Сердика” на км 50+500, 
изпълнение на облицо-
вани окопи, полагане на 
хоризонтална маркиров-
ка и вертикална сигна-
лизация, и монтиране на 
ограничителни системи. 
Срокът на изпълнение на 
обекта е 15 месеца, счи-
тано от датата на подпис-
ване на Протокол обр. 2а 
(14.08.2017 г.) Очаква се 
обектът да бъде завър-
шен в срок, през ноември 
2018 г.


