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Християнската  църква
празнува този ден в чест на
Благата вест, която Архан-
гел  Михаил  съобщава  на
Дева  Мария, че  ще  стане
майка на Божия син - Спа-
сителя  на  света.  Благата
вест дава и името на праз-
ника  -  Благовещение.  В
българската  традиция  де-
нят се свързва с идващата
пролет  и  е  известен  като
Благовец или половин Ве-
ликден. Според поверието,
в този ден долитат кукуви-
цата и лястовицата и носят
благата вест, че зимата си е
отишла. Смята се, че на Бла-
говец  трябва  за  пръв  път
да се хапне нещо зелено -
коприва, киселец  или ла-
пад, за да потече в тялото
на човека нова кръв.

Áëàãîâåùåíèå  - 25 ìàðò
Поверието разказва,  че

на този ден долита куку-
вицата за да извести, че зи-
мата си е отишла и настъп-
ва лятото, мечката се  съ-
бужда от зимния си сън, а
змиите и гущерите излизат
от леговищата си, невиди-
мите самодиви – господар-
ки на горите, поляните и
изворите, се завръщат във
владенията си.

На Благовец  се спазват
редица забрани с предпаз-
ващо значение. Момите и
младите булки не излизат
рано за вода, за да не срещ-
нат  самодивите.  Всички
вярват, че от техния поглед
младите могат да погрозне-
ят, да се разболеят или да
умрат. През целия ден же-
ните не докосват игли, ку-

ки и конци, за да избегнат
ухапвания от змии през ля-
тото.  В ранното  утро  ри-
туално се прогонват от до-
ма дивите  твари. Жените
обикалят къщата, дрънкат
с машата или огрибката по
тенекия и наричат: “Бягай-
те змии, гущери, бълхи и
жаби, че Дядо Благовец ид-
ва с железния топуз!” Пос-
ле те запалват събраната от
пометения дом смет и всич-
ки прескачат огъня по три
пъти срещу змийско ухап-
ване.  На  тържествената
трапеза за пръв път се под-
насят пресни зелени расте-
ния – лапад, коприва или
киселец, за да потече в тя-
лото на човека “нова кръв”.
Поднася  се  риба  (печена
или варена), пити и лучник.

Ïðîëåòåí êîíöåðò íà ÷èòàëèùå
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íà 16 àïðèë ñ íîâè çàãëàâèÿ
è ó÷àñòèåòî íà îùå ãðàäîâå

За четвърта поредна го-
дина „Книги за смет”, най-
успешната  инициатива,
обединяваща четенето и от-
говорното отношение към
околната среда, ще старти-
ра на 16 април в София и
ще се развие  по етапно в
различните градове до края
на месец май. Тази година
към участниците се присъ-
единява Кюстендил,  като
по традиция кампанията ще
се проведе и в Бургас, Ве-
лико Търново и Плевен.

Кампанията, в която сре-
щу килограм пластмасови
отпадъци можеш да вземеш
книга по желание, и тази го-
дина ще предложи няколко
нови заглавия, отпечатани
специално за целта. Орга-
низаторите  издателство
Smart  Books  и  фондация
„Credo Bonum”, с помощта
на партньорите им от Бъл-
гаро-американска кредит-
на банка, Екопак България
и общините Бургас, Вели-
ко  Търново и  Кюстендил
добавят  към  селекцията

произведенията  „Макс  и
Мориц”,  „Тайната  гради-
на” и „Война на световете”.

Както и на предишните
издания в  пунктовете  по
градовете ще бъдат прие-
мани само пластмасови бу-
тилки от вода, бира, безал-
кохолни, растителни масла,
туби и шишета от козмети-
ка, санитарни продукти и
перилни препарати, кофи-
чки от кисело мляко, плас-
тмасови  чаши и  тарелки.
Найлон ови  торбичк и,
стреч-фолио или опаковъ-
чно фолио, каси, стари пла-
стмасови  детски  играчки
също са сред списъка с пла-
стмасови изделия, за които
ще може да получите кни-
га. Всички отпадъци тряб-
ва да бъдат изпразнени от
съдържание и смачкани, за
да заемат по-малко място.
Събраните пластмасови из-
делия ще бъдат подложени
на  вторично  сортиране,
след което ще бъдат рецик-
лирани, за да влязат отно-
во в битовия свят.

Само  през  изминалата
година кампанията реали-
зира събирането и прера-
ботването на над  14 тона
пластмаса, като  в замяна
раздаде над 11 хиляди кни-
ги на участниците. За сра-
внение  според изследва-
нията, спестената енергия
от рециклирането на една
единствена бутилка може
да  захрани  компютър  за
около 25 минути.

Съвсем скоро организа-
торите ще предоставят ин-
формация за дните, в които
„Книги за смет” ще се про-
веде в различните градове,
както и подробности за ча-
совете и локациите по мес-
тоположение. Актуалните
новини около кампанията
можете да следите също и
чрез фейсбук страницата на
инициативата:

https://www.
facebook.com/knigizasmet
Материалът е публику-

ван по идея на Ванина
Донева – управител на

р-т „Ел Симпатико”.

ÐÇÈ  Äîáðè÷ ùå îòáåëåæè
Ñâåòîâíèÿ äåí íà âîäàòà

Световния ден на водата
Регионалната здравна инс-
пекция в Добрич ще отбе-
лежи  с различни прояви,
информират оттам.

На 23 март представител
на РЗИ ще участва в рабо-
тна среща-консултация по
обсъждане на проектите на
актуализирания  План  за
управление на речните ба-

сейни в Черноморски реги-
он за басейново управление
на  водите  2016-2021  г.,
План за управление на ри-
ска  от  наводнения  2016-
2021 г. и Програма от мер-
ки за поддържане или пос-
тигане на добро състояние
на морската околна среда.

През седмицата 21  - 25
март в учебни заведения от

Добрич, Балчик и  Шабла е
предвидено провеждането
на презентации, дискусии и
обучителни дейности по те-
мата  „Вода и здраве“.

В Общински детски клуб
по екология в Балчик е по-
дредена изложба на деца за
най-дълга рисунка на тема 
„Чиста вода“.

Станислава КРЪСТЕВА

Íàä 400 äàíúêîïëàòöè îò îáëàñòòà
äåêëàðèðàõà äàíúöè ñ ÏÈÊ

402  добруджанци  декларираха доходите  си  за изминалата  година пред приходната
агенция с персонален идентификационен код /ПИК/ през първите два месеца на данъчната
кампания.  До  момента  близо 8000  граждани  са поискали  и  получили от  офиса на НАП
в Добрич  своите  персонални   кодове.  Притежаването на ПИК  дава  възможност на
гражданите да декларират  своите доходи по-бързо,  по-лесно и безпроблемно. Освен
това,   те  могат да  се възползват  от  възможността  за  5%-на отстъпка  върху дохода  за
довнасяне,  ако подадат данъчната декларация  за доходите си    чрез своя код до 31  март
2016  г.  и  платят  данъка до 3 май.

Притежателите  на  персонален  код могат да ползват още над  20  електронни  услуги  на
НАП,  сред които   да извършват проверка на регистрираните им трудови договори в  НАП
от работодателя,  какъв  е  осигурителният  им доход  -  върху  каква сума работодателите
внасят  осигурителните  им  вноски,  а  така също и  да получават  информация за данните  в
индивидуалната  им партида по  Допълнителното  задължително пенсионно  осигуряване
(ДЗПО) -  в кой  пенсионен фонд са осигурени и  каква е натрупаната до момента  сума др..

Издаването  на ПИК  е напълно безплатно и  става след подаване на заявление, лично
или  чрез упълномощено  с изрично нотариално пълномощно лице.  Заявлението може
да  се подаде и получи в избран  офис на НАП,  в  рамките на  минути, необходими  за
îáðàáîòêà í à çàÿâëåí èåòî .                                                                         Станислава КРЪСТЕВА

Åäæå Ðóõøåí ñ ïúðâî ìÿñòî â Îëèìïèàäàòà
ïî èíôîðìàöèîííè òåõíîëîãèè

На 10 март 2016 г. в До-
брич се проведе областни-
ят кръг на 14-та Олимпиа-
да по информационни тех-
нологии, организирана от
Министерството на образо-
ванието и науката и Регио-
нален инспекторат по обра-
зование – Добрич.

В олимпидата  участваха
ученици от 5 до 12 клас от
ОДК - Балчик,  ЕГ „Гео Ми-
лев” - Добрич, СОУ „Любен
Каравелов“ - Добрич и ПМГ
„Иван Вазов” – Добрич.

Клуб  „Компютър“  при
ОДК гр. Балчик с ръково-
дител Пламен Иванов се
представи с три проекта,
разработени от ученици-
те- Едже Рухшен – 11 г.,
Арзу  Рами – 11 г. и Сте-
фан Янев – 14 г.

Петокласничката  Едже
Рухшенспечели първо мя-
сто /95 т. от 100 т./с презен-
тацията „История на Бъл-
гария до 1018 г.“в катего-
рия  „Мултимедия“.  Мно-

го добре се представиха в
олимпиадата и останалите

възпитаници  от  клуба  -
Стефан Янев – трето място

и  Арзу  Рами  –  четвърто
място.          ОДК-Балчик

Ïðîìåíåíà å îðãàíèçàöèÿòà íà äâèæåíèå
íà 7 êðúãîâè êðúñòîâèùà â îáëàñò Äîáðè÷
Заседание  на  Областната  комисия  по безопасност на  движението по пътищата  се  проведе  днес. Комисията  с

председател  зам.-областния управител Ивайло Манушев прие  доклад за дейността си  във  връзка със състоянието на
безопасността  на  движението в  област Добрич  за  2015  г. Обсъдени  бяха и планираните дейности  и  мероприятия  за
подобряване на безопасността  за 2016  г.

В доклада на  комисията, представен от  зам.-областния управител, се казва, че  е подобрена  ефективността и  взаимо-
действието между  структурите  на  контролните органи на  различните институции,  като  своевременно  са отстранявани
установените  нарушения. Извършени са съвместни проверки  със сектор  „Пътна  полиция” при  ОД  на МВР-Добрич  на
състоянието на хоризонталната  маркировка, пътните  знаци и  предпазните съоръжения по  уличната мрежа на  общини-
те,  в непосредствена близост до училищата и детските  градини.  Засилен  е  контролът на обществения ред,  като  от
органите на МВР  са съставили над  4000  акта  за  административни  нарушения на  правилата  за движение по  пътищата.
В  учебните планове и програми  за учебната 2015/2016  год.  са  заложени  теми,  свързани   с  изучаване  правилата  за
безопасност  на  движението по  улиците  и  пътищата.

Важен  момент  в работата през изминалата  година,  е  изработването  на проекти  за  промяна  в  организацията  на
движение на  седем кръгови  кръстовища,  обхващащи  пет  кръгови  кръстовища на  околовръстния път на  Добрич и
два  -  на път  I-9  при  Каварна  и  Балчик  с  осигуряване  на предимство  на  движещите  се  в  кръга. Изработените
проекти  са  съгласувани  със  сектор  „Пътна  полиция” и  одобрени  от  техническия  съвет  при ОПУ  -  Добрич  и
„Експертния  технико  икономически  съвет” при  централна  администрация на АПИ. Реализацията на проектите или
промяна в организацията на  движението бе  възложено и  изпълнено  от  поддържащите фирми  с планови   заявки и
задания през  месец  септември.

Дейностите,  свързани  с  поддържане  на  републиканската  пътна мрежа и осигуряване на  нормална  експлоатация
и  проводимост на пътищата или  свързаните конкретно  с  ремонт на  асфалтовите настилки,  съставляват около 80%
от  средствата  отпуснати  по  годишната  задача  на  ОПУ  -  Добрич.  За отчетния  период  са проведени  ремонти на
асфалтови  настилки,  включващи  машинно  и  ръчно изкърпване на обща площ 14  236 кв.м. През 2015  г.,  се  отчита
подобряване  на  обстановката  по  безопасност  на  движението  на  територията на Първо  РУ  -   Добрич,  Балчик,
Тервел  и Албена. Положителните резултати  следва  да се търсят  в  повишената превантивна дейност  по отношение
спазване на  скоростните  режими по  основните пътища на  територията на областта,  като  следствие от  ефективното
ползване  на  автоматизираните системи  за  контрол. Влошаване на обстановката по безопасност на движението  се
забеляза  най-вече на  територията на Второ  РУ  -  Добрич, през чиято  територия преминават  основните  направле-
ния от Републиканската пътна мрежа на областта.                                                                Станислава КРЪСТЕВА




