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Разни

* Купувам земеделска земя 
в общините: Балчик, Каварна, 
Шабла, Г.Тошево и Варнен-
ска област. Подготовка на 
документи. Тел. 0885838354  
0579 77011

*Из ку пу вам зе мя в об щи-
ни те: Бал чик, Ка вар на, Ша б-
ла, Г.То ше во и Вар нен с ка об-
ласт. По д го то в ка на до ку мен-
ти. Тел: 0885 83 83 54, 0579 7 
70 11                               /45-9/ 

*Из ку пу вам зе ме дел с ка 
зе мя, мал ки и го ле ми пар-
це ли, във вси ч ки ра йо ни на 
До б ру джа, Се ве ро и з то ч на 
Бъл га рия. Из го д ни це ни. Тел: 
0887 240 569 От 9.00 до 18.00 
ча са.                                /5-4/

*Ку пу вам зе ме дел с ка зе-
мя в об щи на Бал чик, Ка-
вар на, Ша б ла, Ген.То ше во. 
Съ дей с т вам за до ку мен ти. 
Тел.0895 71 83 83; 09888 
79083                           /10-10/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

*  П р од а ва м  к ъ щ а  в 
с.Соколово, в центре. Тел. 
088 591 6338                   /5-2/

*  П р о д а в а м  м е т а л -
но бунгало , 700 кв.м., 
ток и вода, на главен път. 
ул.1 № 57, над Помпена 
станция,  в . з .“Кулака“ . 
Тел.0888001106                  /3-2/

*  П р о д а в а м  к ъ щ а  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 

Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия

*Про да вам: 1. В с. Со-
ко ло во къ ща, с при ле жа ща 
площ 1718 кв. м. 2. Гра-
дин с ка площ в с. Со ко ло во, 
без по с т рой ка, 1500 кв. м. 
Два та пар це ла са съ се д ни. 
Це на по спо ра зу ме ние. Тел: 
052/ 34 19 81; 0899 42 33 
28                                         /7-5/ 

* Про да вам из го д но пар-
цел 640 кв.м в ре гу ла ция, на 
ул. “Ст. пла ни на” до по жар-
на та и ле ти ще Бал чик с ли це 
на ас фал тов път. Тел:0889/61 
47 62                                      /10-8/

*Продавам тристаен 
апартамент, тухлен, етаж 
2, ул.”Дионисополис” №24 
Тел. 0895554040                     /10-
8/

*Продавам тухлен, еднос-
таен, обзаведен апартамент в 
Балчик, бл.35. Тел.08966926
99                                         /10-10/

* Продавам дворно място 
в Промишлената зона на Бал-
чик. 1000 кв. м. Тел: 0895/68 
55 59                               /10-7/

*Продавам дворно ме-
сто 840 кв. м. в Оброчи-
ще, с дървена барака и по-
стройка за отглеждане на 
гъби. Тел: 0898/56 45 02                                         
/10-8/

* Продавам двустаен 
апартамент. Цена 50 000 лв. 
Тел. 0887 98 3113             /10-2/

* Давам помещение под 
наем 20 кв.м., подходящо за 
офис, адвокатска кантора, 
счетоводна къща или друга 
дейност. Помещението се 
намира на ул”Приморска “, 
срещу комплекс “Марина 
С и т и ” . Ц е н а т а  е  п о 
договаряне. Тел. за връзка 
0899890050, 0893678607

* Давам под наем за 
офис или магазин кафе-
сладкарница “Седете лули”.               
/5-2/

*  З а м е н я м  и з ц я л о 
ремонтиран апартамент 
за къща в гр. Балчик. Тел. 
0898564502                     /10-2/

* Давам под наем или 
п р о д а в а м  с т р о и т е л н о 
скеле. Цена по договаряне. 
Тел.0896611789               /1-1/

* Продавам мотофреза 
“Брикс” 6.8 к.с., НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 82
1                                         /6-4/

* Давам на безвъзмедна 
обработка (безплатна) два 
парцела от 1718 кв. м. и 
1500 кв. м в с. Соколово. 
Тел:052/341981; 0899 42 33 
28                                        /7-6/

Хотел “Балчик” търси за 
сезона 1 готвачка /готвач/ и 
2 сервитьорки /сервитьори/. 
Тел. 0579 7 28 09, 0899 876 
410                                  /5-1/

ПРОДАВАМПЕЛЕТИ
отиглолистнидървета,вносотУкрайна.

Тел.0898580430гр.Балчик,ул.“Хр.Ботев“№37

Пчелари излязоха на протест в 
Добрич срещу използването на 

опасни препарати

Пчелари от дружество 
„Пчела“ в Добрич излязо-
ха на протест пред област-
ната администрация, за да 
подкрепят колегите си от 
страната. Те изразяват не-
съгласието си с разреше-
ната със заповед от 27 на 
изпълнителния директор 
на Българската агенция по 
безопасност на храните 
д-р Дамян Илиев ограни-
чена и контролирана упо-
треба на три препарата от 
класа на неоникотиноиди-
те.
„Тези препарати са ана-
лог на никотина, за който 
се знае, че изключително 
бавно се разпада в при-
родата и е с висока устой-
чивост. По независими 
изследвания, без слънчева 
светлина неоникотинои-
дите се разпадат за 3 го-
дини и 9 месеца“, заяви 
за Topnovini.bg  Добрин 
Добрев – председател 
на пчеларско дружество 
„Пчела“, което обединя-
ва над 100 пчелари с над 
5000 пчелни семейства.
Той обясни, че през соко-
вете на растенията, тези 
препарати стигат до поле-
на и нектара, който пчели-
те консумират. В крайна 

сметка, чрез меда стигат 
и до хората. При пчелите 
се засяга нервната систе-
ма, предизвика гърчове 
и смърт. „Изключително 
болно е да гледаш как 
пчелните ти семейства 
се гърчат и умират. Тези 
препарати причиняват из-
ключително големи пора-
жения на пчеларството“, 
заяви Добрев.
Морът при пчелните се-
мейства при използване 
на неоникотиноиди  може 
да достигне до 100%. Ми-
налата година в резултат 
на употреба на неонико-
тиноидите са загинали 
1000 пчелни кошера в 
Балчишко.
Най-проблемният период 
е по време на цъфтежа на 
рапицата.
Според Костадин Коста-
динов – председател на 
Добруджанския съюз на 
зърнопроизводителите и 
зам.-председател на На-
ционалната асоциация, 
ограничена и контролира-
на употреба на тези веще-
ства в Северна България е 
нужна заради борбата със 
сивия рапичен хоботник. 
Заради вредителя през 
юни в Добричка област 

се е наложило презасява-
не на 500 хиляди декара. 
Ново изследване, напра-
вено преди десетина дни, 
е показало, че популация-
та на хоботника в Добру-
джа отново е голяма.
Добрев заяви, че пчела-
рите не са против тре-
тирането на посевите. 
„Знаем и разбираме, че 
съвременното земеделие 
се нуждае от препарати. 
Ние сме само против този 
клас  изключително сил-
ни и токсични препарати. 
Има изключително голя-
мо разнообразие на ана-
логични препрати, които 
земеделските производи-
тели могат да ползват“, 
посочи той. И подчерта, 
че земеделските произво-
дители също имат полза 
от пчели, които опрашват 
културите, в резултат на 
което добивите се увели-
чават от 30 до 100%.
Протестиращите пчелари 
настояват да се отмени 
заповедта на директора на 
БАБХ, както и последните 
промени в Наредба 10 за 
регистрацията на пчелни-
те семейства, които водят 
до ненужна бюрокрация.
          Топ Новини Добрич

Те настояват да се отмени заповедта за използване в зе-
меделието на опасни препарати, аналог на никотина
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20 април - Ден на 
отворените врати в 

Съдебната палата на 
Добрич

Симулативен наказателен 
процес, викторина и дебат са 
част от планираните прояви 
за 20 април, когато в Съдеб-
ната палата на Добрич ще се 
проведе Ден на отворените 
врати. Инициативата е пос-
ветена на Деня на българ-
ската Конституция -16 април 
и има за цел да насочи вни-
манието на обществото към 
съдебната власт, както и да 
повиши правните познания 
на гражданите. Денят на от-
ворени врати в Окръжния съд 
ще бъде открит официално в 
10.00 часа в зала №8 от пред-
седателя на институцията 
Галатея Хаджиева. Веднага 
след това, на същото място, 
ще започне междуучилищен 
дебат, в който ще се включат 
4 отбора. Участниците в де-
бата са излъчени след състе-
зание за решаване на правни 
казуси, проведено в рамките 
на образователната програма 
„Съдебната власт - инфор-
миран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища 
и прокуратури”. В първата 
част на дебата младежите ще 
спорят дали прикриването на 
престъпление може да бъде 
морално оправдано, а също 
дали има нужда от връщане 
на Крумовите закони. Фина-
лът на дебата ще се състои от 
11.30  часа, когато отборите - 
финалисти ще изложат тезите 
си  по тема, зададена им на 
място от жури, което ще бъде 
оглавявано от съдия Петър 
Монев - зам.-председател на 
Окръжния съд и ръководител 
на Наказателното отделение. 
Междувременно пред гос-
тите в Съдебната палата ще 
бъдат прочетени трите най-
добри творби  от конкурса за 
ученическо есе на тема „Сво-
бодата на личността - право 
и морал“. Награждаването на 
авторите на есетата и на по-
бедителите в ученическия де-
бат е насрочено за 12.00 часа.
Инициативите в Районния 
съд ще бъдат открити от 
председателя на институци-
ята Анна Великова в 11.20 
часа в Обучителния център 

на Съдебната палата, където 
от 11.30 до 12.30 часа ще се 
проведе викторина на правна 
тематика с участието на уче-
ници от 4 училища в Добрич. 
Викторината е организирана 
от държавен съдебен изпъл-
нител и съдия по вписвани-
ята. Жури от трима съдии 
ще оцени представянето на 
отборите според изчерпател-
ността на отговорите им по 
изтеглени на случаен прин-
цип въпроси.
Симулативният процес е на-
срочен за 12.50 часа във 2-ра 
зала на Районен съд - Добрич. 
Ученици от СУ „Св. Климент 
Охридски“ ще пресъздадат 
съдебно производство по на-
казателно дело за престъпле-
ние от общ характер - грабеж. 
По покана на Районен съд 
- Добрич в Съдебната палата 
ще гостуват и четвъртоклас-
ници от СУ „Св. Климент 
Охридски“, които ще имат 
възможност да разгледат съ-
дебна зала и да присъстват 
на беседа за съдебната сис-
тема в България. Младежи-
те, включени в проявите за 
Деня на отворените врати, 
са възпитаници на 4 учили-
ща в Добрич -  ПМГ „Иван 
Вазов“, ЕГ „Гео Милев“, СУ 
„Климент Охридски“ и ФСГ 
„Васил Левски“, които тази 
година участват в образова-
телната програма „Съдебната 
власт - информиран избор и 
гражданско доверие. Отво-
рени съдилища и прокурату-
ри”. Окръжен съд - Добрич 
се включва в програмата за 
трета поредна година, а ма-
гистратите от Районния съд 
подкрепят инициативата за 
втора година.
Интерес към Деня на отворе-
ни врати проявиха и десето-
класници от ЧПГ „Леонардо 
да Винчи“, които ще се вклю-
чат в обсъждане на темата 
„Съдебни процедури с учас-
тие на деца и правата на деца-
та в тези процедури, органи, 
които могат да им предложат 
подкрепа и защита“. Проява-
та ще се проведе в 3-та съдеб-
на зала.                              /Б.Т./

Награда за шефа на 
полицията в Добрич

На 6 април 2017 г., минис-
търът на вътрешните работи 
Пламен Узунов, награди ди-
ректора на ОД МВР Добрич  
старши комисар Николай 
Спасов с „Почетен знак на 
МВР”.
Наградата беше връчена за 

постигнати отлични резул-
тати на ОД МВР Добрич 
в работата по осигуряване 
на нормалното и спокойно 
провеждане на изборите за 
народни представители на 
26 март 2017 г. в област До-
брич.                                  /Б.Т./

Съдът на Европейския 
съюз осъди България за 

лошото качество на
атмосферния въздух

На 5 април 2017 г. Съдът на 
Европейския съюз публику-
ва решението си по делото 
срещу България за наруша-
ване на Директива 2008/50 
на ЕС относно качеството 
на атмосферния въздух. 
Съдът намира България за 
виновна за систематично и 
постоянно превишаване на 
средноденонощните и сред-
ногодишните норми за фини 
прахови частици (ФПЧ10) на 
територията на цялата стра-
на. България е нарушила ев-
ропейското законодателство 
и с това, че в програмите за 
качество на въздуха в райо-
ните с наднормено замърся-
ване не са предвидени мерки 
за намаляване на замърсява-
нето и съобразяване с нор-
мите на ЕС във възможно 
най-кратък срок. Бъдещо 
бездействие на институци-
ите по въпроса може да до-
веде до сериозни финансо-
ви санкции за страната ни. 
„Грийнпийс“-България от 
години се опитва да насочи 
вниманието на институции-
те и гражданското общество 
към лошото качество на въз-
духа в страната и смята, че 
решението на съда е напъл-
но оправдано. Европейските 
норми за качество на атмос-
ферния въздух са от изклю-
чителна важност и тяхното 
пренебрегване води до се-
риозни здравни последици 
като астма, заболявания на 
белите дробове, дихателните 
пътища и сърдечно-съдовата 
система. Според Световната 
здравна организация през 
2012 г. в световен мащаб 
замърсяването на въздуха е 
причина за 3 милиона преж-
девременни смъртни случаи. 
В Европа те са 479 000 [1], от 
които 8 634 в България [2], 
нареждайки страната на едно 
от водещите места в Европа.
„Европейското законодател-
ство за качество на атмос-
ферния въздух е полезен 
инструмент, благодарение 
на който много европейски 

градове предприемат мерки 
и инициативи да се справят с 
лошото качеството на възду-
ха“, коментира Теодора Сто-
янова, координатор на кам-
пания „Климат и енергия“ 
към „Грийнпийс“-България.
„Време е и българските гра-
дове да започнат прилага-
нето на реално действащи 
мерки, които да доведат до 
подобряване качеството на 
въздуха и да осигурят на жи-
телите си безопасна среда за 
живеене“, допълва Теодора 
Стоянова. Като се има пред-
вид двата основни източни-
ка на замърсители - трафик 
и отоплението на твърдо 
гориво, работещи мерки са 
например създаването на 
адекватни политики, които 
подкрепят развитието на ве-
лосипедния и обществения 
транспорт, замяната на оста-
рели и неефективни горивни 
системи за битовото отопле-
ние [3].
В „Грийнпийс“-България се 
надяваме, че решението на 
съда, макар и негативно за 
България, ще доведе до реал-
ни промени в националните 
и местни политики за качест-
вото на атмосферния въздух. 
Според Комисията, България 
нито е взела всички необхо-
дими мерки, за да прекрати 
превишаванията на нормите, 
нито е осигурила достатъчно 
информация относно мерки-
те за подобряване качеството 
на въздуха. Ето защо първата 
стъпка в правилната посока е 
разработването, обновяване-
то и реализирането на налич-
ните програми за качество 
на въздуха, за които съдът 
потвърждава, че имат сери-
озни структурни проблеми, 
и приемането на реални мер-
ки срещу превишаването на 
нормите във възможно най-
кратък срок.
Повече информация по те-
мата за качеството на атмос-
ферния въздух, можете да 
намерите на страницата на 
„Грийнпийс“-България


