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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

 ДОБРИЧКИ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

град ДОБРИЧ
„Председателят на Добрички общин-

ски съвет, гр.Добрич на основание чл.23, ал.4 т.1 
от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация свиква на   редовно заседание об-
щинските съветници от община Добричка, гр. До-
брич на 28.05.2020 год. /четвъртък / от 10.00 часа в 
заседателната зала на община Добричка.”

Îùå ïðåäè îáÿä ùå çàïî-
÷íå äà ñå ðàçâèâà êóïåñòà 
è êóïåñòî-äúæäîâíà îáëà÷-
íîñò è íà ìíîãî ìåñòà ùå 
èìà êðàòêîòðàéíè âàëåæè ñ 
ãðúìîòåâèöè, îñîáåíî â ñëå-
äîáåäíèòå ÷àñîâå è ïðåäè 
ïîëóíîù. Ùå èìà óñëîâèÿ 
çà ãðàäóøêè. Ùå äóõà ñëàá 
ñåâåð-ñåâåðîçàïàäåí, ñëåä 
îáÿä â Èçòî÷íà Áúëãàðèÿ 
èçòîê-ñåâåðîèçòî÷åí âÿòúð. 
Ìàêñèìàëíèòå òåìïåðàòóðè 
ùå áúäàò ìåæäó 16 è 21.

Специализирани бои, епоксидни подове, боя против пожар, боя против шум, 
течна хидроизолация, огнезащитна боя, боя против радиация, термо боя 

Варна, ул. "Перла" 16, тел. 0884 77 80 54

ИСОНЕМ България
Боядисваме бъдещето

ВРЕМЕТОВРЕМЕТО

В ДОБРИЧ СЕ В ДОБРИЧ СЕ 
ПРИСТЪПВА КЪМ ПРИСТЪПВА КЪМ 
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ 
ГРАДСКИ ЦЕНТЪРГРАДСКИ ЦЕНТЪР

 ИЗПИСАХА  ИЗПИСАХА 
ЕДИНИЯ ТРИЗНАКЕДИНИЯ ТРИЗНАК

На стр. 3На стр. 3

ИСОНЕМ България

"КОГАТО ЧОВЕК ИЗБИРА КЪДЕ ДА "КОГАТО ЧОВЕК ИЗБИРА КЪДЕ ДА 
ПОЧИВА, ТЪРСИ МЯСТО ЗА ТУРИЗЪМ, ПОЧИВА, ТЪРСИ МЯСТО ЗА ТУРИЗЪМ, 
НА  КОЕТО ЩЕ СЕ ЧУВСТВА СИГУРЕН!"НА  КОЕТО ЩЕ СЕ ЧУВСТВА СИГУРЕН!"

Това заяви в интервю за в. Стандарт председате-
лят на Българската стопанска камара, г-н Радосвет 
Радев. Той бе категоричен, че сигурността в люби-
мото за всички ваканционно селище Албена над 
150%, "почиваш в курорта, за да трупаш здраве“. 
Господин Радев похвали и екипа като изключител-
но амбициозен и бе категоричен, че "ако приемем 
за еталон 100 процента сигурност, целта в “Албена” 
е тя да бъде поне 150-160%.“ Освен това той даде 
за пример и част от мерките като увеличаването 
на разстоянието между чадърите, поставянето на 
маркировка във фоайетата, която обозначава точно 
определеното място, на което трябва да стоят прис-
тигащите гости, преди да стигнат до рецепцията. 
"Има физическо разделяне между рецепционистите 
и туристите с прегради. Има стерилни прибори за 
еднократна употреба на всеки турист. Въвели сме 
дори нещо, което не се изисква - дезинфекция на 
гумите на колите на КПП-о при влизане в “Албе-
на”.“ допълни още председателят на Българската 
стопанска камара.  

Единият от бебетата тризнаци, родени в 
края на април в болницата в Добрич, вече е 
изписан и е при щастливите си родители. Това е 
Стефан, който бе и най-големият при раждането 
 2 020 грама. Предстои тази седмица да 

бъдат изписани и останалите две бебета, 
каза д-р Тихонова, завеждащ отделението по 
неонатология. Момиченцето вероятно ще бъде 
изписано днес, а момченцето - след два-три 
дни. 

Припомняме, че за пръв път от 10 години, в 
Родилното отделение на Добричката болница, 
чрез секцио се родиха тризнаци - момиче и две 
момчета. Майката е 30-годишна жена, заченала 
по естествен път и с първа бременност. 
Терминът на раждане е бил определен за 
началото на месец юни. Секциото бе извършено 
от екип в състав: гинеколози д-р Петев и д-р 
Стойчев, анестезиолог д-р Груев, неонатолози 
д-р Тихонова и д-р Енчева. са положили грижи 
за раждането на децата. Тризнаците са са 
родени в 34-та седмица.                               НДТ
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ОБЯВА
Община Генерал Тошево обявява  процедура за провеждане на публично оповестен 

конкурс за отдаване под   наем  за срок от 10(десет) години на  следния недвижим имот:
Нежилищна сграда, представляваща заведение за обществено хранене и мотел със ЗП 

583.300 кв.м., помощна сграда със ЗП 182 кв.м., лятна тераса, построени в дворно място 
– поземлен имот с идентификатор 14711.200.1 по кадастралната карта на Генерал Тошево 
(№200001 по КВС) – частна общинска собственост. 
Наетото общинско имущество ще се използва единствено за  извършване на хотелиерски 

и ресторантьорски услуги.
Начална годишна наемна цена – 18 000.00(осемнадесет хиляди) лева, без включен    ДДС 

или 21 600.00(двадесет  и една хиляди и шестстотин) лева с включен ДДС.
Гратисен период на плащане на наема е 1(една) година, считано от датата на сключване 

на наемния договор.
В  едногодишен срок от датата на сключване на договора за наем, Наемателят да извърши 

следните  дейности в наетия имот:
- ремонт   на кухненско помещение;
- ремонт на винарна;
- ремонт на санитарни възли.
Конкурсът ще се  проведе в сградата на Общинска администрация, в град Генерал 

Тошево  ул. „Васил Априлов” № 5,  в зала “Дора Габе“, на  трети етаж  на 25.06.2020г. 
(четвъртък) от 9.00часа. 
Конкурсните книжа се закупуват в касата на Община Генерал Тошево, намираща се в 

Информационния център на първия етаж в сградата на Общинска администрация, гр.Генерал 
Тошево, ул. „В.Априлов” № 5, срещу такса  от  20,00 (двадесет) лева,   до 12.00 часа  на 
23.06.2020г.
Документи за участие в конкурса се подават в Общинска администрация гр.Генерал 

Тошево, ул. „В.Априлов” № 5, в Информационния център на първия етаж в сградата до 15.00 
часа на 23.06.2020г. включително.
Участниците в конкурса следва да заплатят депозит  за участие в размер на  
1 800(хиляда и осемстотин) лева  в касата на община Генерал Тошево, намираща се в 

Информационния център на първия етаж в сградата на Общинска администрация гр.Генерал 
Тошево, ул. „В.Априлов” № 5 или по IBAN сметка на община Ген.Тошево BG04 CREX 9260 
3314708701,  BIC код CREX  BGSF при “Токуда банк” АД, офис Ген.Тошево.         
Критерий за оценка на офертите  -  най–високата  предложена цена.
За допълнителна информация: отдел  „Собственост и стопански дейности”  при Община 

Ген. Тошево, ул. „В.Априлов”  № 5, стая 411, тел.: 05731/22-26, централа 05731/20-20, вътр. 
39. 

П Р О Т О К О Л № 11
Днес, 28.04.2020 година от 14:00 часа в залата на общинска администрация 

град Каварна се проведе единадесетото заседание на Общинския съвет на об-
щина Каварна. От 17 избрани общински съветници присъстват 17. 
Общинските съветници с 11 гласа „за”, 1 глас „против” и 5 гласа „въздържал 

се” приеха
 ДНЕВЕН РЕД: По седма точка от дневния ред „Отдаване под наем на земе-

делски земи от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг и сключване на 
договори под наем ”.

Общинските съветници със 17 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” приеха 
РЕШЕНИЕ № 87
На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА, чл. 8 , ал. 1 от ЗОС,  чл. 85, ал. 1, т. 1, ал. 4, ал. 

5 и ал. 6 от  Наредба № 2 на Общински съвет – Каварна  за реда на придобиване,  управление и 
разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет – Каварна,  реши:
І. Дава съгласие да се отдадат под наем земеделски земи от общинския поземлен фонд, за 

срок от 3 (три) стопански години, както следва: 
1. Землище с. Белгун с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет 

лева).
№ АОС №/ дата Вид и описание на имота Кат. Площ на 

имота по 
АОС/дка/

Площ на 
имота по 
К К К Р /
дка/

1. 2618/
30.06.2014

Поземлен имот  с идентификатор № 
03318.31.107 с начин на трайно ползване - нива

3 61,291 61,298

2. 2704/
27.09.2018

Поземлен имот с идентификатор №03318.31.105 
с начин на трайно ползване - нива

3 4,839 4,839

2. Землище с. Челопечене с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осем-
десет лева).

№ АОС №/ дата Вид и описание на имота Кат.
Площ на 
имота по 
АОС/дка/

Площ на 
имота по 
КККР /
дка/

2 2 9 6 / 
20.08.2013

Поземлен имот с идентификатор   № 
80340.22.1 с начин на трайно ползване - нива 3 5.690 5.690

3. Землище с. Било с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемдесет 
лева).

№ АОС №/ дата Вид и описание на имота Кат.
Площ на 
имота по 
АОС/дка/

Площ на 
имота по 
КККР/дка/

1. 2 2 1 0 / 
13.01.2010

Поземлен имот с идентификатор   № 
04090.19.142 с начин на трайно ползване - лозе

3 38.136 38.141

4. Землище с. Вранино с начална тръжна годишна наемна цена на декар – 80,00 лв. (осемде-
сет лева).

№ АОС №/ дата Вид и описание на имота Кат.
Площ на 
и м о т а 
по АОС/
дка/

Площ на 
имота по 
КККР/дка/

1.
2 7 0 0 / 
25.09.2018

Поземлен имот с идентификатор   № 
12173.17.225 – смесен начин на трайно 
ползване

3 40.140 40.140

ІІ. Публичните търгове да се проведат с явно наддаване по условията и реда на Наредбата за 
публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане 
с общинско имущество на община Каварна.

III.  Решението да се обяви на електронната страница на община Каварна, в един местен и 
един регионален вестник и се  съобщи  на населението от кмета на община Каварна, кметовете 
и кметските наместници по населени места с обявление.

IV. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите съгласно закона действия.
 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -
ГРАД ТЕРВЕЛ

Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номера-
тор05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com На осно-
вание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 отЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и 

чл.63, ал.1от НРПУРОИ

О Б Я В Я В А
І.Публичен търг на 26.06.2020 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация 

гр.Тервел , за продажба нанедвижими имоти- частна общинска собственост, ПРИ СТРИКТНО СПАЗ-
ВАНЕ НА ЕПИДЕМОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ, както следва :

1. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване УПИ XVIII, кв.12 по РП на с.Зърнево по начин на трайно 
ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство сплощ от 770 кв.м (Седем-
стотин седемдесет квадратни метра) с начална тръжна цена5 240.00( Пет хиляди двеста и четиридесет 
лева)

2. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване УПИ XII, кв.22 по РП на с.Безмер по начин на трайно 
ползване: Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство сплощ от 575 кв.м (Петсто-
тин седемдесет и пет квадратни метра)
с начална тръжна цена4 390.00 (Четирихиляди триста и деветдесетлева).
3. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване УПИ III, кв.46 по РП на с.Орляк по начин на трайно полз-

ване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство сплощ от 1 385 кв.м ( Хиляда 
триста осемдесет и петквадратни метра)с начална тръжна цена7271.00 (Седем хиляди двеста седемде-
сет и единлева).

4. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване УПИ III а, кв.46 по РП на с.Орляк по начин на трайно 
ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство сплощ от 1 030 кв.м ( Хи-
ляда и тридесет квадратни метра) с начална тръжна цена5 460.00 (Пет хиляди четиристотин и шестде-
сетлева)

5. а се продаде чрезтърг с явно наддаване УПИ IV кв.46 по РП на с.Орляк по начин на трайно полз-
ване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство сплощ от 1 165 кв.м ( Хиляда 
сто шестдесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена6 149.00 (Шест хиляди сто четиридесет и 
деветлева).

6. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване УПИ XIV кв.46 по РП на с.Орляк по начин на трайно 
ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство сплощ от 1 050 кв.м ( Хи-
ляда и петдесет квадратни метра) с начална тръжна цена5 562.00(Пет хиляди петстотин шестдесет и 
два лева).

7. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване УПИ ХV кв.46 по РП на с.Орляк по начин на трайно полз-
ване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство сплощ от 1 050 кв.м ( Хиляда 
и петдесет квадратни метра) с начална тръжна цена 5 562.00(Пет хиляди петстотин шестдесет и два 
лева).

8. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване УПИ VI кв.46 по РП на с.Орляк по начин на трайно полз-
ване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство сплощ от 1 050 кв.м ( Хиляда 
и петдесет квадратни метра)с начална тръжна цена5 562.00 (Пет хиляди петстотин шестдесет и два 
лева).

9. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 72271.63.56 по КККР на гр.Тервел, по начин на трай-
но ползване: Гора в земеделска земя сплощ от 6500 кв.м ( Шест хиляди и петстотинквадратни метра) с 
начална тръжна цена 7 341.00(Седем хиляди триста четиридесет и единлева).

10. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 72271.68.28 по КККР на гр.Тервел, по начин на трай-
но ползване: Друг вид нива с площ от 1256.00 кв.м (Хиляда двеста петдесет и шестквадратни метра) с 
начална тръжна цена2 019.00 (Две хиляди и деветнадесетлева).

11.Да се продаде чрезтърг с явно наддаване УПИ II, кв.10 по РП на с.Зърнево по начин на трайно 
ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство сплощ от 865 кв.м (Осем-
стотин шестдесет и петквадратни метра) с начална тръжна цена 4 619.00( Четири хиляди шестстотин 
и деветнадесет лева)

12. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване УПИ III, кв.10 по РП на с.Зърнево по начин на трайно 
ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство сплощ от 860 кв.м (Осем-
стотин и шестдесетквадратни метра) с начална тръжна цена4 594.00( Четири хиляди петстотин девет-
десет и четири лева).

13. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване УПИ XII, кв.10 по РП на с.Зърнево по начин на трайно 
ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство сплощ от 960 кв.м (Девет-
стотин и шестдесет квадратни метра) с начална тръжна цена5 104.00( Пет хиляди сто и четири лева).

14. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване УПИ XIII, кв.10 по РП на с.Зърнево по начин на трайно 
ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство сплощ от 730 кв.м (Седем-
стотин и тридесетквадратни метра) с начална тръжна цена 3 931.00( Три хиляди деветстотин тридесет 
и един лева).

15. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване УПИ I, кв.64 по РП на с.Орляк по начин на трайно 
ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство сплощ от 1030(Хиляда и 
тридесетквадратни метра) с начална тръжна цена 5 461.00( Пет хиляди четиристотин шестдесет и 
един лева).

16. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване УПИ III, кв.64 по РП на с.Орляк по начин на трайно 
ползване : Дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство сплощ от 1115(Хиляда сто 
и петнадесетквадратни метра) с начална тръжна цена 5894.00( Пет хиляди осемстотин деветдесет и 
четири лева)

17. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.44.610 по КККР на с.Безмер, по начин на 
трайно ползване: Нивасплощ от 1134 кв.м ( Хиляда сто тридесет и четири квадратни метра) с начална 
тръжна цена 1702.00( Хиляда седемстотин и два лева ). 

 18. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 03215.44.611 по КККР на с.Безмер, по начин на 
трайно ползване: Нивас площ от 1690 кв.м ( Хиляда шестстотин и деветдесетквадратни метра) с начал-
на тръжна цена 2 540.00( Две хиляди петстотин и четиридесет лева ). 

19. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 02405.30.192по КККР на с.Балик, по начин на трай-
но ползване: За друг вид застрояванес площот 576 кв.м ( Петстотин седемдесет и шестквадратни метра) 
с начална тръжна цена 1331.00( Хиляда триста тридесет и един лева ). 

20. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 02405.30.193по КККР на с.Балик, по начин на трай-
но ползване: За друг вид застрояванес площот 640 кв.м ( Шестстотин и четиридесетквадратни метра) с 
начална тръжна цена 1450.00( Хиляда четиристотин и петдесет лева ). 

21. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 02405.30.194по КККР на с.Балик, по начин на трай-
но ползване: За друг вид застрояванес площот 4637 кв.м ( Четири хиляди шестстотин тридесет и седем 
квадратни метра) с начална тръжна цена 8925.00( Осем хиляди деветстотин двадесет и пет лева ). 

22. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 06464.20.105по КККР на с.Брестница, по начин на 
трайно ползване: За друг вид застрояванес площот 3 052 кв.м ( Три хиляди петдесет и два квадратни 
метра) с начална тръжна цена 5 961.00(Пет хиляди деветстотин шестдесет и един лева).

23. Да се продаде чрез търг с явно наддаване дворно място отредено за индивидуално жилищно строи-
телство УПИ VIII, кв.56 по РП на с.Орляк с площ от 1270 кв.м(Хиляда двеста и седемдесет квадратни 
метра) с начална тръжна цена 4 437.00(Четири хиляди четиристотин тридесет и седем лева).

 24.Да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна общинска собственост, пред-
ставляващ: Поземлен имот с идентификатор ПИ72271.501.2039 по КК и КР на гр.Тервел с площ 3421 
дка ( Три хиляди четиристотин двадесет и един квадратни метра) с начална тръжна цена 33 855.00( 
Тридесет и три хиляди осемстотин петдесет и пет лева ).

25. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ03215.13.57по НТП: Лозепо КККР на с.Безмерсплощ 
от 351кв.м ( Триста петдесет и един квадратни метра) с начална тръжна цена 537.00 лв.( Петстотин 
тридесет и седемлева ).

 26. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ03215.13.58по НТП: Лозепо КККР на с.Безмерсплощ 
от 348кв.м ( Триста четиридесет и осем квадратни метра) с начална тръжна цена533.00 лв.(Петстотин 
тридесет и трилева ).

 27.Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ03215.13.59по НТП: Лозепо КККР на с.Безмерсплощ 
от 331  кв.м ( Триста тридесет и един квадратни метра) с начална тръжна цена507.00 лв.(Петстотин 
и седемлева ).

 28. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ03215.13.60по НТП: Лозепо КККР на с.Безмерсплощ 
от 421 кв.м ( Четиристотин двадесет и един квадратни метра) с начална тръжна цена 645.00 
лв.(Шестстотинчетиридесет и петлева 

 ІІ. Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена, който се запла-
ща в брой до 16.00 часа на 25.06.2020 г. в касата на общинска администрация гр.Тервел или се внася по 
набирателната сметка на Община ТервелBG 44 UNCR 9660 3327 0052 16; BIG : UNCRBGSF при банка 
УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.

III. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 15.00 лева /Петнадесетлева / без 
ДДС в брой от08.06.2020 г. до 15.00 ч. на25.06.2020 г. от стая № 109 в Община Тервел. 

 IV. Заявления за участие в търга се приемат до 16.00 ч. на 25.06.2020 г. в деловодството на Община 
Тервел.

V. Оглед на недвижимите имоти- частна общинска собственост се извършва  всеки работен ден от 
09.00  до 15.30 часа до 25.06.2020 г. ,след закупуване  на тръжна документация и направена предвари-
телна заявка за оглед.
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ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПОДОБРЯВА
ГРАДСКАТА СРЕДА И НАМАЛЯВА ЕНЕРГИЙНОТО
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО ОПРР 2014-2020 Г.

Община Ген.Тошево е до-
говорила общо пет проекта
по Оперативна програма
"Региони в растеж" (ОПРР)
2014-2020 г. за повишаване
на енергийната ефективност
на десет обществени и еди-
надесет жилищни сгради.
Общата безвъзмездна фи-
нансова помощ (БФП) е над
6,5 млн. лв.

По два от приключените
вече проекти са изплатени
близо 3 млн. лв. БФП. С те-
зи средства Община Гене-
рал Тошево е въвела мер-
ки за енергийна ефектив-
ност в шест обществени и
три жилищни сгради. С
енергийното обновяване на
сградите на общинска ад-
министрация; Дирекция
"Бюро по труда"; НЧ "Свет-
лина 1941"; НЧ "Иван Вазов
1946, кв. Пастир; ученичес-
ко общежитие и ОУ "Хрис-
то Смирненски" е намален

В ДОБРИЧ СЕ
ПРИСТЪПВА КЪМ
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ
ГРАДСКИ ЦЕНТЪР

В Добрич се пристъпва
към изграждане на нов
градски център, съобщи кме-
тът Йордан Йорданов на
пресконференция след
обобщаване на резултатите
от обществено допитване.
От участвалите близо 2200
граждани в анкета на общи-
ната 1770 оценяват състоя-
нието на настилката в пеше-
ходната зона като лошо и
повечето настояват за нови
решения за големите прост-
ранства, в които искат да се
впишат цветни фигури, фон-
тани и други елементи на
градския дизайн, както и да
се подобри осветлението,
каза Йорданов.

Много участъци на пеше-
ходната зона са компроме-
тирани и ремонтите са за-
почнали още с пускането й
в експлоатация през 2012

година, посочи заместник-
кметът по устройство на те-
риторията Пенчо Керванов.
По думите му общината ще
търси трайно решение с
поставянето на устойчиви
на местните климатични ус-
ловия плочи - поне с некол-
кократно по-голяма дебели-
на от сегашната настилка.

Общината ще обяви кон-
курс за идеен проект за нов
градски център, в който се
очаква да се включат архи-
текти от цялата страна, а ве-
роятно и екипи от чужбина,
заявиха от кметската упра-
ва. За поетапното благоуст-
рояване на централните зо-
ни ще се търси подкрепа по
европейски програми или
общината ще осигури фи-
нансиране с кредити, съоб-
щи кореспондентът на БТА
Юлия Христова.

разхода за електро и топ-
линна енергия, осигурена е
рентабилната им експлоа-
тация и е подобрено пре-
доставянето на услуги на
населението в града. По
многофамилните жилищни
сгради на ул. "Патриарх Ев-
тимий" №2 и ул. "Васил Ап-
рилов" №6 и №27  в града
са изпълнени топло и хид-
роизолационни мерки, с
което е оптимизирано
е н е р г о п о т р е б л е н и е т о ,
удължен е живота на бло-
ковете като конструкции, и
е подобрено качеството на
жизнената среда.

В жилищните сгради в
ж.к. "Александър Димит-
ров" бл. 2 и бл. 4 и ул.
"Опълченска" № 26 също са
извършени строително-
монтажни дейности, включ-
ващи освен полагане на
топлоизолация, хидроизо-
лация, смяна на дограма, и

мерки по конструктивно
усилване и подобряване на
достъпа за лица с увреж-
дания. Изпълнението на
проекта е обезпечено с над
1 млн. лв. европейско фи-
нансиране.

В средата на април 2020
г. са завършени дейности-
те по енергийното обновя-
ване на сградите на Район-
ния съд, Районното управ-
ление "Гранична полиция" и
Районната служба "Пожар-
на безопасност и защита
на населението" в община
Генерал Тошево. Средства-
та за трите административ-
ни сгради възлизат на 263
709, 27 лв.

На 18 май 2020 г., след
края на извънредното по-
ложение, с първа копка бе
даден старт на дейностите
по повишаване на енергий-
ната ефективност на Ди-
рекция "Социално подпома-

ПРОДЪЛЖАВА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ЗАЕТИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
Продължава по график

вземането на проби и изс-
ледването на заетите в со-
циалните услуги на терито-
рията на област Добрич,
като до момента от напра-
вените изследвания няма
проби с положителен ре-
зултат. Това съобщи секре-
тарят на Областния коор-
динационен щаб към Облас-
тния съвет по здравеопазва-
не и директор на Регионал-
на здравна инспекция д-р
Светла Ангелова. Тя споде-
ли, че на 22 май ще бъде
взета втора проба за изс-

ледване на пациент, който
е бил болен от коронавирус.
До момента 13 от лицата, ко-
ито бяха с положителен ре-
зултат имат по два отрица-
телни резултата от изслед-
вания, добави д-р Ангелова.

Във връзка с настъпва-
щите летни месеци и готов-
ността на туристическите
обекти да отворят и посре-
щат гости, д-р Ангелова за-
яви, че вече е провела ра-
ботна среща с управители-
те на хотели в Албена, на
която са обсъдени проти-
воепидемичните мерки, ко-

КОНКУРС ПРИЗОВАВА МЛАДЕЖИ ДА ОСТАНАТ В БЪЛГАРИЯ
В навечерието на най-светлия български празник Вис-

ше училище по мениджмънт обяви конкурс, посветен на
словото и стремежа към знание и светли бъднини. "Ос-
тавам.БГ" е призив към младите хора да учат, да знаят,
да могат, да опознават близкото и далечното, родното
и различното, да черпят с пълни шепи от света, но да
останат да се развиват в България.

Целта на инициативата е да се даде възможност на
млади таланти да покажат своите творчески умения и
креативност пред професионално жури, както и да спе-
челят стипендия, с която да подпомогнат своето обра-
зование. За да заявят участие, кандидатите трябва да
изпратят есе на тема "Моите 2 причини да остана да
уча и да се развивам в България през 2020!" и кратка
видео визитка на имейл адрес info@vum.bg.

Изпратените материали трябва да отговарят на след-
ните изисквания:

1. Дължина на есето - между 500 и 1000 думи
2. Видео визитка - до 2 минути
3. Език - английски
4. Краен срок за участие - 24-ти юни 2020
Конкурсът е отворен както за български граждани, така

и за чужденци, избрали България за своя втора родина.

ито трябва да бъдат прила-
гани. От ръководството на
туристическата компания
ще ни предоставят график
на отварянето на хотелите
за гости и ще бъдат извър-
швани проверки на място
във всеки обект. Поетапно
от тази  седмица ще стар-
тират проверки и в обекти-
те по цялото крайбрежие
на област Добрич, като там,
където има нередности, ще
се дават предписания за
отстраняването им, комен-
тира секретарят на ОКЩ.
Д-р Ангелова припомня, че

ОБЩИНСКИТЕ
СЪВЕТНИЦИ ОТ ГЕРБ
(СДС) ДАРИХА
ИНФУЗИОННИ СТОЙКИ
ЗА РЕАНИМАЦИЯТА НА
БОЛНИЦАТА В ДОБРИЧ

Поредно дарение за ме-
диците, които работят на
първа линия в борбата сре-
щу разпространението на
Covid-19, направи групата
общински съветници от
Местна коалиция ГЕРБ
(СДС) в ОбС Добрич.

Те закупиха 10 инфузион-
ни стойки за нуждите на
Отделението по анестезия
и интензивно лечение към
МБАЛ-Добрич.

Дарението беше връчено
от общинските съветници
Зорница Михайлова, пред-
седател на групата съвет-
ници от МК ГЕРБ (СДС),  и
д-р Ивайло Петев, който е
и член на Постоянната ко-
мисия по здравеопазване в
Общинския съвет.

То бе прието от завеж-
дащия отделението д-р
Митко Груев.

Още с обявяването на из-
вънредното положение
групата на МК ГЕРБ (СДС)
в ОбС взе решение да за-
делят една трета от възнаг-
ражденията си като общин-
ски съветници и да ги на-
сочват за дейности, свър-

зани с борбата с Covid-19.
Вече бяха дарени лични

предпазни средства на
медиците от Отделението
по инфекциозни болести и
ЦСМП. Очаква се да прис-
тигне апарат за дихател-
на вентилация на стой-
ност 37 000 лева, който ще
бъде предоставен на
МБАЛ-Добрич.

    ГЕРБ /СДС/ - Добрич

гане" гр. Генерал Тошево,
последната несанирана
обществена сграда в гра-
да. Предвидени са дей-
ности по поставяне на
топлоизолация на стени,
основен ремонт на покри-
ва, подмяна на осветител-
ните тела и монтиране на
подемна платформа за
достъп на лицата с двига-
телни увреждания.

Предстои да бъдат извър-
шени строително-монтажни
дейности на още пет жи-
лищни сгради, с което ще
се повиши класа на енер-
гийната им ефективност и
като цяло ще се промени
облика на града.

Община Генерал Тошево е
единствената община в об-
ласт Добрич (освен община
град Добрич), която е допус-
тим бенефициент по Опера-
тивна програма "Региони в
растеж" 2014-2020 г.

носенето на лични пред-
пазни средства - маски, в
закрити обществени поме-
щения и транспортни сред-
ства, не е отпаднало и при-
зовава за отговорност и
дисциплина жителите на
област Добрич, въпреки за-
топляне на времето.

По повод отварянето на
детските градини и ясли ди-
ректорът на РЗИ информи-
ра, че ще бъдат извършени
проверки на детските заве-
дения във всяка една от об-
щините за спазването на оп-
ределените от всяка една

местна власт правила и ще
се дават препоръки за отст-
раняване на нередности,
ако има такива.

Областният управител
Красимир Кирилов в качес-
твото си на председател на
ОКЩ, заедно с д-р Светла
Ангелова, апелират за спаз-
ване на социална дистанция
на обществени места, висо-
ка лична хигиена и респи-
раторен етикет. Всеки, кой-
то има симптоми на заболя-
ване, трябва да се обръща
към личния си лекар, допъл-
ва д-р Ангелова.

Ръководството на Висше училище по мениджмънт пре-
доставя три стипендии за победителите, съответно в раз-
мер на 1000, 500 и 250 евро, като призовава бизнес сре-
дите да се включат в инициативата с допълнителни наг-
ради по тяхна преценка. Защото "Оставам.БГ" не е прос-
то конкурс, това е мисия!

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА "АЗ ПОМАГАМ С KAUFLAND"
ЗАПОЧНА ВЧЕРА

От 25 до 31 май включително деца от 4 до 14 години
могат да се включат в конкурса за детска рисунка "#Аз-
Помагам с Kaufland", който ще се състои по повод Меж-
дународния ден на детето - 1 юни, на територията на
магазините на компанията в цялата страна.

Конкурсът ще надникне в детския свят в опит животът
ни днес да бъде видян през детските очи. Какво означава
"помощ" според децата и как разбират те #АзПомагам -
участниците в надпреварата сами решават как да предс-
тавят темата. Няма ограничение за техниките, материали-
те и инструментите, които те ще ползват. Изискването е
творбите да са във формат А4 и децата участници да не
посещават художествени школи. В конкурса нямат право
да участват също деца на служители на компанията.

Всяко дете, което желае да участва в надпреварата,
трябва да донесе своята рисунка в най-близкия Kaufland

магазин, заедно със своите родители. Във всеки мага-
зин жури от служители ще избере най-оригиналните ри-
сунки, които ще бъдат изложени в магазина до 7 юни.
Авторите на трите най-добри рисунки ще бъдат обявени
на 1 юни и ще получат награди - ваучери от 50 лева, от
20 лева и от 10 лева за пазаруване в Kaufland.

В условията на глобална пандемия от COVID-19 Kaufland
България работи под мотото #АзПомагам с убедеността,
че в труден период действията на всеки имат значение и
помощта между хората днес е по-важна от всякога.

Компанията организира творческото със-
тезание по повод 1-ви юни и в него могат да
се включат деца от цялата страна
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ЦАРЕВИЧНИТЕ ХИБРИДИ

ВИСОКИ ДОБИВИОСИГУРЯВАТ

НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕТО

„Áúëãàðèòå ñà â îñíîâàòà 
íà ÷îâåøêàòà öèâèëèçàöèÿ“  
å åäèí íîâ ñïîëó÷ëèâ îïèò çà 
ðàçêðèâàíå èñòèíñêàòà èñòî-
ðèÿ íà áúëãàðñêèÿ íàðîä, íà 
áúëãàðñêàòà äúðæàâà è íà áúë-
ãàðñêàòà äóõîâíîñò è êóëòóðà. 
Çà ïúðâè ïúò íà åäíî ìÿñòî 
ñà ïðåäñòàâåíè òîëêîâà ìíîãî 
ôàêòè è äîêàçàòåëñòâà â åäèí 
ñèñòåìàòèçèðàí è óâëåêàòåëåí 
ñîöèàëíî-èñòîðè÷åñêè êîìåí-
òàð, êîèòî ðàçêðèâàò íàøàòà 
èñòîðèÿ êàòî íåäåëèìà ÷àñò 
îùå îò âúçíèêâàíåòî íà ÷îâåø-
êàòà öèâèëèçàöèÿ. 

Òàçè êíèãà óáåäèòåëíî äîêàç-
âà, ÷å: íèå, áúëãàðèòå, ñìå îñ-
íîâàëè íàé-ðàííàòà äúðæàâà íå 
ñàìî â Åâðîïà; íèå, áúëãàðèòå, 
ñìå ñúçäàòåëè íà íàé-ðàííèòå 
ïèñìåíè ñèñòåìè â ñâåòà; íèå, 

áúëãàðèòå, ñìå ñúòâîðèëè àðõåòèïîâåòå íà ïúðâèòå ìîíîòå-
èñòè÷íè è êóëòóðíè ñèñòåìè; íèå, áúëãàðèòå, îò âñè÷êè íàðîäè 
ïðåç õèëÿäîëåòèÿòà, ñìå îïàçèëè è ñúõðàíèëè íàé-ïðîäúëæè-
òåëíî âðåìå ñâîåòî íàðîäíîñòíî èìå; íèå, áúëãàðèòå, ïúðâè 
îò âñè÷êè íàðîäè, ñìå ïîñòàâèëè îñíîâèòå íà íàó÷íèòå çíàíèÿ 
è òåõíîëîãèè. Àêî òðÿáâà ñ åäíà äóìà äà ñå ïðåäñòàâÿò çàñëó-
ãèòå, ïðèíîñèòå è äîñòîéíñòâàòà íà íàøèòå äðåâíè ïðåäöè çà 
ôîðìèðàíåòî íà ÷îâåøêàòà öèâèëèçàöèÿ, òÿ íàâÿðíî ùåøå äà 
áúäå – „Ïúðâèòå“.  

„Áúëãàðèòå ñà â îñíîâàòà íà ÷îâåøêàòà öèâèëèçàöèÿ“  
íà ïðîô. Åâãåíèé Ñà÷åâ òðÿáâà äà áúäå ïðî÷åòåíà îò âñåêè 
 äîñòîåí áúëãàðèí.                                        

Çà çàÿâêè è ïîðú÷êè:
òåë. 0888 69 33 59
e-mail: omega62@abv.bg

Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷  å îäîáðåíà çà ïðîåêòíî ïðåäëîæåíèå 
ïî ïðîãðàìà „Ìåñòíî ðàçâèòèå, íàìàëÿâàíå íà áåäíîñòòà è 
ïîäîáðåíî âêëþ÷âàíå íà óÿçâèìè ãðóïè“, îãðàíè÷åíà ïîêàíà 
çà ïîäáîð íà ïðîåêòè „Ìëàäåæêèòå öåíòðîâå: Ìîùåí ôàêòîð 
çà ìåñòíî ðàçâèòèå“. 

Ïðîåêòíîòî ïðåäëîæåíèå BGLD-1.003-0001 „Ìëàäåæêè öåí-
òúð Äîáðè÷ – Âàøåòî äíåñ“ å íà îáùà ñòîéíîñò 1 895 105. 66 
ëâ., ïðåäîñòàâåíà ïî Ôèíàíñîâèÿ ìåõàíèçúì íà Åâðîïåéñêîòî 
èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî 2014-2021. 

Ïàðòíüîð íà Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ ïî ïðîåêòà å Îáùèíà 
Êîïàâîãóð, Èñëàíäèÿ. 

Îñíîâíàòà öåë íà ïðîåêòà å ðàçøèðÿâàíå íà òåðèòîðèàëíèÿ 
îáõâàò íà Ìëàäåæêè öåíòúð Äîáðè÷, ïîâèøàâàíå ðàçíîîáðàçè-
åòî íà äåéíîñòèòå è áðîÿ íà ìëàäåæèòå è ó÷àñòíèöèòå îò äðóãè 
âúçðàñòîâè ãðóïè â èíèöèàòèâèòå, çà äà ñå îòãîâîðè íà ïîòðåá-
íîñòèòå è ñòðåìåæèòå íà ìëàäèòå õîðà è ïðåäñòàâèòåëèòå íà 
îáùíîñòòà, âêëþ÷èòåëíî îò óÿçâèìèòå ãðóïè.

Â ðàìêèòå íà ïðîåêòà ñà ïðåäâèäåíè ñòðîèòåëíî-ðåìîíòíè 
äåéíîñòè è äîñòàâêà íà îáîðóäâàíå çà îáîñîáÿâàíå íà ìëàäåæ-
êà çîíà â ïðèëåæàùàòà ÷àñò íà Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷, 
ïîäîáðÿâàíå íà ìàòåðèàëíî-òåõíè÷åñêàòà áàçà â Êîðïóñ 3 – 
Çàëà çà òàíöè, çàêóïóâàíå íà îáîðóäâàíå è îáçàâåæäàíå çà 
ðåàëèçèðàíå íà øèðîê ñïåêòúð îò ðàçíîîáðàçíè äåéíîñòè îò 
è çà ìëàäèòå õîðà.

Ïëàíèðàíè ñà ìëàäåæêè àêàäåìèè, îáìåíè è èíèöèàòèâè, 
íåôîðìàëíè îáó÷åíèÿ, îáðàçîâàòåëíè êóðñîâå, íîâè êëóáíè 
ôîðìè, äåéíîñòè çà ñîöèàëíî ïðèîáùàâàíå, ñðåùè ñ ïðåäñòà-
âèòåëè íà óÿçâèìè ãðóïè, ðàáîòà ñ ìëàäè õîðà îò îòäàëå÷åíè 
íàñåëåíè ìåñòà, äåéíîñòè ñ ïðåäñòàâèòåëè íà ãðóïè, ðàçëè÷íè 

îò ìëàäåæèòå, â òîâà ÷èñëî ðîäèòåëè, äåöà, ó÷èòåëè è äðóãè 
ñïåöèàëèñòè ðàáîòåùè ñ ìëàäåæè.

Ïðåäñòîè ïîäïèñâàíå íà äîãîâîð çà èçïúëíåíèå íà ïðîåêòà 
ìåæäó Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ è Ïðîãðàìíèÿ îïåðàòîð íà Ïðî-
ãðàìà „Ìåñòíî ðàçâèòèå, íàìàëÿâàíå íà áåäíîñòòà è ïîäîáðåíî 
âêëþ÷âàíå íà óÿçâèìè ãðóïè“.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ С ОДОБРЕН  ПРОЕКТ 
"МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ - ВАШЕТО ДНЕС"

"БЪЛГАРИТЕ СА В ОСНОВАТА 
НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Ñëåä ïîñëåäâàùà ïðîâåðêà íà ðàçîðàíî ïàñèùå â çåì-
ëèùåòî íà ñ. Âèäíî, îáù. Êàâàðíà, ÐÈÎÑÂ-Âàðíà èçäàäå 
ïðèíóäèòåëíà àäìèíèñòðàòèâíà ìÿðêà íà âñè÷êè ñîá-
ñòâåíèöè, ÷èèòî èìîòè ïîïàäàò â çàñåãíàòàòà òåðèòîðèÿ. 
Çàïîâåäòà å çà ñïèðàíå íà âñè÷êè äåéíîñòè, ñâúðçàíè ñ 
îáðàáîòêà íà çåìÿ, ñ èçêëþ÷åíèå íà ïàøà, êîñèòáà è íà 
äåéíîñòè çà âúçñòàíîâÿâàíå íà òèïà ïðèðîäíî ìåñòî-
îáèòàíèå 62C0* „Ïîíòî-Ñàðìàòñêè ñòåïè“, ñúîáùàâàò 
îò åêîèíñïåêöèÿòà.

Íå ñà óñòàíîâåíè íîâè ðàçîðàíè/îáðàáîòåíè ïëîùè ñúñ 
ñòåïíà ðàñòèòåëíîñò èëè äîïúëíèòåëíà ïî÷âîîáðàáîòêà.

Ñëåä íàíàñÿíå íà çàñíåòèòå êîîðäèíàòíè òî÷êè è 
ñïðàâêà â ðåãèñòúðà íà çàùèòåíèòå òåðèòîðèè â òåðèòî-
ðèàëíèÿ îáõâàò íà ÐÈÎÑÂ-Âàðíà, è íàëè÷íàòà êúì ìîìåí-
òà öèôðîâà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà çà çàùèòåíèòå çîíè 
îò åêîëîãè÷íàòà ìðåæà „Íàòóðà 2000“, å óñòàíîâåíî, ÷å 
ðàçîðàíàòà òåðèòîðèÿ å íà ïëîù îêîëî 250 äêà.

Çà ñëó÷àÿ å óâåäîìåíà Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà-Êàâàðíà, 
ñ ìîëáà çà èçâúðøâàíå íà ïðîâåðêà çà íàëè÷èå íà èçâúð-
øåíî ïðåñòúïëåíèå è óñòàíîâÿâàíå íà íàðóøèòåëèòå. Â 
ñëó÷àé, ÷å íå ñå óñòàíîâè ïðåñòúïëåíèå, ùå áúäå ñúñòà-
âåí àêò çà óñòàíîâÿâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíî íàðóøåíèå 
ïî åêîëîãè÷íîòî çàêîíîäàòåëñòâî.

Ñúãëàñíî Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå çà 
íàðóøåíèå íà çàáðàíèòå è îãðàíè÷åíèÿòà, îïðåäåëåíè â 
çàïîâåäèòå çà îáÿâÿâàíå íà çàùèòåíèòå çîíè è òåõíèòå 
èçìåíåíèÿ, ôèçè÷åñêèòå ëèöà ñå íàêàçâàò ñ ãëîáà îò 100 
äî 1000 ëâ., à íà þðèäè÷åñêèòå ëèöà è åäíîëè÷íèòå òúð-
ãîâöè ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ îò 200 äî 5000 ëâ.

Ïðåäè äåñåòèíà äíè, ñëåä ñèãíàë äî ÐÈÎÑÂ, ïðîâåðêà 
íà ìÿñòî óñòàíîâè, ÷å ñà ðàçîðàíè 600 äêà çåìè, ÷àñò 
îò óíèêàëíèòå Ïîíòî-ñàðìàòñêè ñòåïè êðàé ñåëî Âèäíî. 
Óíèùîæåíè ñà öåííè âèäîâå ðàñòåíèÿ – èðèñ, ïðîëåòåí 
è âîëæñêè ãîðèöâåò, òåñíîëèñò áîæóð.                        ÍÄÒ

Ïðîäúëæàâàò ìàñèðàíèòå ïðîâåðêè íà èíñïåêòîðè 
îò ÈÀÐÀ çà áðàêîíèåðè íà êàëêàí. Íà 20 ìàé, ïðè 
èçâúðøåíà ïðîâåðêà â àêâàòîðèÿòà íà ×åðíî ìîðå, 
â ðàéîíà íà êúìïèíã Øàáëà, ñëóæèòåëè îò ÈÀÐÀ 
Äîáðè÷ óñòàíîâèõà ïîñòàâåíè â ðàáîòíî ïîëîæåíèå 
500 ìåòðà õðèëíè ìðåæè ñ ðàçìåð íà îêîòî 400 ìì 
çà óëîâ íà êàëêàí. Ìðåæèòå ñà èçâàäåíè è èççåòè ñ 
êîíñòàòèâåí ïðîòîêîë ñðåùó íåèçâåñòåí íàðóøèòåë. 
Óëîâ íå å óñòàíîâåí.

Äåí ïî-ðàíî, ïðè èçâúðøåí îãëåä è ïðîâåðêà, 
ìåæäó ëîäêîñòîÿíêèòå Äóðàíêóëàê è Êðàïåö ñà 
óñòàíîâåíè ïîñòàâåíè â ðàáîòíî ïîëîæåíèå 600 ì 
õðèëíè ìðåæè ñ ðàçìåð íà îêîòî 315 ìì çà óëîâ íà 
ðèáà îò âèäà êàëêàí. Ìðåæèòå ñà èçâàäåíè è èççåòè ñ 
êîíñòàòèâåí ïðîòîêîë ñðåùó íåèçâåñòåí íàðóøèòåë. 
Óñòàíîâåíîòî êîëè÷åñòâî ðèáà - 9 áðîÿ ìàëîìåðåí 
êàëêàí,  å âúðíàòî îáðàòíî âúâ âîäàòà.               ÍÄÒ

 РИОСВ СПИРА ОБРАБОТКАТА 
НА ЗЕМЯТА В СЕЛО ВИДНО

ОТНОВО ЗАЛОВИХА 
БРАКОНИЕРСКИ 
МРЕЖИ ЗА КАЛКАН
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ОБНОВЕНАТА ЗАЛА ПО ТЕНИС НА
МАСА В ДОБРИЧ ОТВОРИ ВРАТИ

Обновената зала за те-
нис на маса в Добрич, ко-
ято се намира в спортен
комплекс "Простор", под
залата за лека атлетика,
отвори врати в края на
миналата седмица, ин-
формира centersport. Пър-
вите, които тренираха в
нея, бяха едни от най-доб-
рите български тенисисти
на маса в момента - на-
ционалните състезатели
Денислав Коджабашев -
световен вицешампион
за хора с увреждания, и
Мария Йовкова - евро-

пейска шампионка за де-
войки. И двамата са мно-
гократни държавни шам-
пиони в различни дисцип-
лини на този спорт. Тях-
ната тренировка се води
от бившия добрички със-
тезател Цветомир Цонев -
многократен шампион и
медалист от различни
шампионати на страната
като състезател и треньор,
сега преподавател по те-
нис на маса в Югозапад-
ния университет в Благо-
евград, един от малкото
български специалисти,

Левски ще се опита да
напълни виртуално стади-
он "Георги Аспарухов" за
трети пореден мач. "Сини-
те" се надяват да продадат
всички места на "Герена"
за първия официален дома-
кински двубой след подно-
вяването на шампионата,
който е на 5 юни срещу Лу-
догорец. Ако българският
гранд успее отново да пла-
сира всички билети, то ще
постигне нещо уникално в
световен мащаб - пълна
виртуална разпродажба на
стадиона за трети пореден
мач.

Всичко започна с Левс-
ки - Лудогорец в средата
на март. Тогава "сините"
трябваше да играят без
публика, но продадоха око-
ло 11 000 билети, преди
срещата да бъде отложена
заради COVID-19. Ако ви-
русът не бе превзел света,

ЛЕВСКИ В ОПИТ ДА СЪТВОРИ НЕЩО,
КОЕТО НИТО ЕДИН КЛУБ В СВЕТА НЕ
Е ПРАВИЛпритежаващи научната

степен "доктор" в един от
най-популярните спорто-
ве в света.

Спортният център се
ръководи от спортен
клуб "Дама купа" - гр.
Добрич, и ще бъде отво-
рен за състезатели и
любители, желаещи да
тренират, всеки следо-
бед през работните дни
на седмицата, както и
по заявка през почивни-
те дни при строго съб-
людаване на антиепиде-
мичните правила.

Клубовете от Висшата
лига на Англия получиха
разрешение да преминат
към следващата фаза от
плана за рестарт на пър-
венството - тренировки с
контакт. През изминалата
седмица те имаха право
единствено да провеждат
занимания на групи, но без
да се докосват. Вера сут-
ринта правителството във
Великобритания официал-
но даде "зелена светлина"
с разхлабването на нова
група мерки в условията на
пандемия. "Спортистите

ВИСШАТА ЛИГА ПОЛУЧИ РАЗРЕШЕНИЕ
ДА ПРЕМИНЕ КЪМ "ФАЗА 2"

могат да преминат към Фа-
за 2 от подготовката си -
се казва в съобщението. -
Това означава възобновя-
ване на тренировките с
контакт между състезате-
лите. Това е важно, за да
могат да се върнат двубо-
ите в много спортове. Кон-
тактите между спортистите
са необходими, за да пре-
създадат условията на са-
мите мачове."

И все пак е важно това
да се случи постепенно.
"За предпочитане е този
тип занимания да старти-

Шампионът Байерн
(Мюнхен) ще гостува днес
на Борусия (Дортмунд) с
4 точки преднина, след ка-
то се разправи с Айнтрахт
(Франкфурт) - 5:2. По-ра-
но в друг двубой от 27-ия
кръг Борусия (Дортмунд)
надви Волфсбург с 2:0 и
сега всички в Бундеслига-
та мислят за голямото дер-
би "Дер Класикер".

Пред празните трибуни
на "Алианц Арена" домаки-
ните напълно се възполз-
ваха от трагичната форма
на Айнтрахт, но и осигури-
ха известна драма за за-
палянковците. "Червените"
дръпнаха солидно с 3:0
след голове на Леон Го-
ретцка (17'), Томас Мюлер
(41') и Роберт Левандовс-
ки (46'). Изненадващо оба-
че гостите забиха две бър-
зи попадения чрез Мартин
Хинтерегер (52', 55') и на
терена стана интересно.
Интригата се задържа са-
мо шест минути, защото
Алфонсо Дейвис (61') ус-
покои домакините. След
това главното действащо
лице в срещата Хинтере-
гер (74') се разписа и в
собствената си врата.
Двата тима удариха и по
една греда. Така Байерн
си върна на "орлите" за
поражението с 1:5 по-ра-
но през сезона, след кое-
то беше изгонен бившият

БАЙЕРН РАЗВИНТИ АЙНТРАХТ ПРЕДИ МАЧА С БОРУСИЯ
треньор Нико Ковач. Това
обаче не е всичко между
баварците и Айнтрахт за
сезона, защото на 10 юни
им предстои дуел от полу-
финалите за Купата на Гер-
мания - отново на "Алианц
Арена".

Треньорът на Байерн
Ханзи Флик заложи от пър-
вата минута на Кингсли Ко-
ман и Иван Перишич, а
Серж Гнабри беш резерва.
Айнтрахт заложи на 4-2-3-1
с Дани да Коща като дясно
крило, а в предни позиции
беше само Андре Силва.

Срещата стартира спо-
ред очакванията - с натиск
на Байерн. "Орлите" се
прибраха в своята полови-
на и се надяваха да изне-
надат домакините на конт-
раатака. В 11-ата минута
Левандовски засече ниско
подаване и топката разтре-
се напречната греда на Ке-
вин Трап. В 14-ата стражът
на Айнтрахт спаси сигурен
гол след удар на Бенжамен
Павар с глава от 3-4 мет-
ра. Нищо обаче не може-
ше да помогне на гостите
в 17-ата минута. Тогава
Мюлер нахлу по лявото
крило и пусна пас към наб-
ралия скорост Леон Горет-
цка, който с отличен удар
под гредата даде аванс на
Байерн - 1:0. Тази асистен-
ция е под №17 за Мюлер
от началото на кампания-

то "Герена" щеше да е вир-
туално пълен.

Следващата инициатива
бе още по-впечатляваща.
Левски продаде над 22 000
билета за 106-ата годишни-
на на клуба, въпреки че ка-
пацитетът на "Георги Аспа-

рухов" е доста по-малък -
около 17 000 места.

Сега няма да е изненада,
ако "сините" фенове разгра-
бят виртуалните билети и за
предстоящия на 5 юни сблъ-
сък срещу шампиона Лудо-
горец.

та, с което той излезе на-
чело сред всички футбо-
листи по този показател в
топ 5 първенствата на Ев-
ропа. Последва период, в
който нямаше никакви
опасности. В 41-ата мину-
та Мюлер сгреши при фи-
налното подаване, но се-
кунди по-късно сам реали-
зира за 2:0. Той се възпол-
зва от центриране на Ал-
фонсо Дейвис, за да реа-
лизира с левия крак.

Второто полувреме за-
почна с гол на Левандовс-
ки само секунди след под-
новяването на играта. Напа-
дателят беше точен с глава
след асистенция на Коман.
Донякъде изненадващо Айн-
трахт скоро след това успя
да намали. В 51-ата Мартин
Хинтерегер сам си спечели
високата топка след корнер
и с левия крак не даде шанс

рат на малки групи от по 2-
3 спортисти, след това пос-
тепенно да премине и в по-
големи групи от по 4-12
спортисти, за да се стигне
в края до целия отбор, и то
без никаква социална дис-
танция между атлетите. По-
добно на Фаза 1, за Фаза 2
пак ще се очаква спазва-
нето на дистанция с изклю-
чение на самите трениров-
ки в група", добавиха от
правителството.

Плановете са за подновя-
ване на Премиър лийг от
средата на юни.

на Мануел Нойер. След още
три минути Хинтерегер реа-
лизира още веднъж и интри-
гата се върна. Снажният ав-
стриец пак вкара след цент-
риране от ъглов удар. Импул-
сът при "орлите" беше сек-
нат от грешка на опитния
Желсон Фернандес, който в
61-ата минута неволно изве-
де Алфонсо Дейвис сам сре-
щу Трап и канадецът не
сбърка - 4:2. В 65-ата Коман
реши сам да завършва ата-
ката и по този начин прова-
ли сигурен гол, защото два-
ма негови съотборници сто-
яха в близост до вратата.
Всичко беше решено в 74-
ата, когато Хинтерегер си
вкара автогол при опита си
да спре пас на Гнабри - 5:2.
След това срещата се доиг-
раваше, като се запомни
единствено шут на Костич в
гредата.

ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ: НЯМАХМЕ
ФИНАНСОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ, ЗА ДА
ПРИВЛЕЧЕМ ЦВЕТАН СОКОЛОВ

Бившият селекционер на
волейболните ни национа-
ли Пламен Константинов,
който изведе Локомотив
(Новосибирск) до титлата в
Русия, получи поредно
признание - феновете го
избраха за треньор номер
едно през сезона. След ка-
то се прибра у нас заради
пандемията, той вече изка-
ра и задължителната ка-
рантина. Константинов
сподели пред БНР чувства-
та си след наградата и ам-
бициите на Локомотив през
следващия сезон. "За все-
ки треньор е приятно едно
такова признание, но още
по-приятно е, когато е от
феновете. Така е още по-
безпристрастно. Ние за
първи път в историята на
клуба спечелихме редов-
ния сезон и щяхме да сме
домакини на финалната
шестица. И без всякакво
съмнение щеше да е по-
приятно, ако можехме да
завършим първенството и
пред своя публика. Мога да
кажа, че има удовлетворе-
ние от играта на отбора
през целия сезон, защото
ние изиграхме 43 официал-
ни мача. Но това удовлет-
ворение да спечелиш на
игрището, не го получих-
ме", заяви Константинов.
"Ще направим сериозни
промени за новия сезон,
защото този отбор може би
достигна своя връх. Щеше

да е трудно да гоним съ-
щите резултати и следва-
щата година. И затова ре-
шихме, че тъй като е нов
олимпийски цикъл, неза-
висимо че преместиха
Олимпиадата, е хубаво да
дадем възможност на ня-
кои по-млади момчета на
нашата школа. Там рабо-
ти Георги Петров в пос-
ледните три години и има
страхотни резултати. Така
че ще опитаме да напра-
вим микс през новия се-
зон между някои опитни
състезатели и някои по-
млади. Новият отбор ще
бъде с поглед към бъдеще-
то. Търсихме диагонал, но
нямаме българин на това
ниво, с изключение на
Цветан Соколов. Той се
договори с Динамо (Мос-
ква), а ние не можем да
отговорим на тези финан-
сови параметри, които мо-

гат да предложат първите
три отбора - Зенит (Санкт
Петербург), Зенит (Казан)
и Динамо (Москва). Ние
трябва да се съобразим с
нашите възможности и да
не надскачаме бюджета",
каза още треньорът на Ло-
комотив (Новосибирск).

ФЕДЕРЕР: НАДЯВАМ СЕ
НИКОГА ДА НЕ ИГРАЯ
НА ПРАЗЕН СТАДИОН

Носителят на рекордни-
те 20 титли от "Големия
шлем" Роджър Федерер
заяви, че ще му е много
трудно да играе пред
празни трибуни, особено
ако става дума за големи
турнири. Във видео разго-
вор с бившата бразилска
тенис звезда Густаво Ку-
ертен 38-годишният швей-
царец изрази надежда то-
ва "никога да не се слу-
чи". "Не мога да си предс-
тавя, че ще се състезавам
на празен стадион. Надя-
вам се това никога да не
се случи. Можем да тре-

нираме без публика, но
състезанието е нещо раз-
лично", сподели Маестро-
то от Базел. "Ясно е, че
възможността за това е
осъществима. Но мисля,
че бихме могли да изча-
каме подходящия момент
да се завърнем в най-
добрите условия, при ста-
диони, които са поне една
трета или наполовина пъл-
ни. На мен би ми било мно-
го трудно да играя на голе-
ми турнири при закрити
врата", добави Федерер,
цитиран от
Essentiallysports.com.
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ОБЩИНА ДОБРИЧ НАГРАДИ
ИЗЯВЕНИ ПЕДАГОЗИ И УЧЕБНИ
ЗАВЕДЕНИЯ С ЮБИЛЕЙНИ
ГОДИШНИНИ ПО ПОВОД 24 МАЙ

По предложение на учебните заведения Община Добрич удостои с грамоти изявени
педагози с принос за развитие на образованието. Кметът Йордан Йорданов ги връчи в
Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 май.

С плакети бяха наградени и учебни заведения, които имат годишнини през 2020.
Ето и наградените:
1. Красимира Костова Хинева - Начален учител в СУ Димитър Талев"
2. Нели Бориславова Торбатова - Директор на ОУ "Христо Ботев"
3. Инж. Диана Цолова Иванова - Старши учител по практическо обучение в ПГ по Туризъм
4. Диана Кирова Илиева - Заместник - Директор на ПГ по Транспорт, обслужване и

лека промишленост
5. Анжела Георгиева Панчева - Директор на ОУ "Стефан Караджа"
6. Анастасия Антонова Костадинова - Начален учител в СУ"Петко Рачов Славейков"
7. Румяна Янкова Янкова - Учител по немски език в ЕГ "Гео Милев"
8. Любка Йорданова Пеняшка - Старши учител по физика и химия в ПГ по Ветери-

нарна медицина
9. Атанас Драгомиров Капитанов - Учител по музика в СУ "Св. Климент Охридски
10. Марияна Денева Габровска  - Учител по география в ПМГ "Иван Вазов"
11. Иванка Димова Трифонова  - Учител по история и цивилизации в СУ "Св. Св.

Кирил и Методий
12. Кристина Атанасова Фотева - Директор на  ДГ № 8 "Бодра смяна"
13. Татяна Георгиевна Минковская - Старши учител в ДГ № 9 "Пчеличка"
14. Айсел Емби Ахмед - Детски учител в ДГ № 12 "Щурче"
15. Красимира Георгиева Банева - Старши учител по музика в ДГ № 18 "Дора Габе"
16. Валентина Иванова Господинова - Директор на ДГ № 20 "Радост"
17. Марийка Ангелова Любенова - Старши учител в  ДГ № 23 "Звездица"
18. Яна Иванова Димова - Директор на ДГ № 24 "Приказен свят"
19. Валентина Георгиева Малджиева - Старши учител в ДГ № 26 "Звънче"
20. Миглена Стефанова Великова- Старши учител в ДГ № 32 "Зорница"
Плакети получиха:
1. ДГ № 9 "Пчеличка" - 55 години
2. ДГ № 20 "Радост" - 45 години
3. ДГ № 27 "Славейче" - 40 години
4. ДГ № 32 "Зорница" - 30 години
5. СУ "П. Р. Славейков" - 110 години
6. ОУ "Ст. Караджа" - 90 години
7. ОУ "Хр. Ботев" - 80 години
8. ОУ "Хр. Смирненски" - 60 години
9. СУ "Св. Климент Охридски" - 40 години
10. СУ "Л. Каравелов" - 35 години

ЮБИЛЕЙНА ПОРЕДИЦА 70 ГОДИНИ - 70 ПОСЛАНИЯ

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА В
БИБЛИОТЕКАТА

В навечерието на 24 май
и във връзка със 70-годиш-
нината от основаването на
Регионална библиотека
"Дора Габе" и 150 години
Библиотечно дело в гр.
Добрич, чрез библиотечния
сайт можете да направите
360? 3D панорамна вирту-
ална разходка през Google
Street View.

Гражданите и гостите на
Добрич ще могат да откри-
ват библиотеката изключи-
телно лесно, чрез най-пол-
званата мобилна навига-
ция в света Google Maps,
ще могат виртуално да се
разходят в библиотеката
преди да я посетят. Раз-
ходката е добра възмож-

ност 24 часа / 7 дни в сед-
мицата потребителите да
се запознаят с обхвата и
разнообразието на дей-
ности, които библиотеката
предоставя.

Виртуалната разходка е
достъпна през началната
станица на сайта https://
libdobrich.bg/ на библиоте-
ката или през меню Контак-
ти / Виртуална разходка

Ще можете да видите
виртуална поредица, която
включва книги с автографи
на известни български пи-
сатели, поети и публицис-
ти, добрички автори, изсле-
дователи на културата и ис-
торията на Добруджа и об-
щественици с посланията

им към библиотеката и че-
тящите хора.

Книгите са подписани лич-
но от техните автори и са
подарени на библиотеката в
различни периоди и по раз-
лични поводи. Изданията са
белязани с уникалния по-
черк на дарителите и оста-
ват като незабравим спомен
от срещите с тях. Библиотеч-
ната колекция от 1180 тома
съдържа произведения с
автографи на Дора Габе, Ва-
лери Петров, Стефан Цанев,
Дамян Дамянов, Николай
Хайтов, Антон Дончев, Желю
Желев, Асен Босев, Станка
Пенчева, Христо Фотев, Лю-
бен Бешков, Верка Сидеро-
ва и още много други.

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА В
БИБЛИОТЕКАТА

РАДОСЛАВ БУХЧЕВ БЕ
ЕДИНОДУШНО ИЗБРАН
ЗА ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР

С пълно единодушие от
10 гласа Прокурорската
колегия към Висшия съде-
бен съвет избра Радослав
Бухчев за Административен
ръководител на Окръжна
прокуратура - Добрич. Съ-
беседването с тримата кан-
дидати за длъжността бе
проведено чрез видеокон-
ферентна връзка. Онлайн те
изложиха своята концепция
за управление и отговаря-
ха на въпроси.

Припомняме, че за адми-
нистративния пост се със-
тезаваха досегашният му
ръководител Пламен Нико-
лов, Радослав Бухчев -
прокурор в Окръжна про-
куратура - Добрич и Ста-
нислав Георгиев - следова-

тел в Окръжен следствен
отдел при Окръжна проку-
ратура - Добрич.

Преди гласуването глав-
ният прокурор Иван Гешев
коментира, че в Окръжна
прокуратура Добрич е нуж-
на промяна - в микрокли-
мата и в организацията на
работа.

В своето управление ка-
то Окръжен прокурор, Ра-
дослав Бухчев залага на
три основни приоритета в
бъдещата си работа: авто-
ритет, медийна политика и
работната среда.

Ако няма обжалване,
прокурор Бухчев ще встъ-
пи в длъжност в рамките
на 14-дневен срок, след съ-
беседването. НДТ

НОВИ ЕКСПЕРТИЗИ ПО ДЕЛОТО ЗА ДОБИВ
НА ГАЗ В ДОБРУДЖА НАЗНАЧИ СЪДЪТ

Административен съд -
Варна продължава произ-
водството по делото, обра-
зувано по жалба от "Русге-
оком" ЕАД - гр. София, сре-
щу Решение на Директора
на Регионалната инспекция

по околната среда и води-
те - Варна, с което е отка-
зано одобряване на осъ-
ществяването на инвестици-
онно предложение за про-
учване и добив на природен
газ на територията на об-

ласт Добрич. След като бе
отменено заседанието по де-
лото на 7 април 2020 г., по-
ради въвеждане на извън-
редното положение в стра-
ната, на 19 май се проведе
открито съдебно заседание
по адм. дело №1060 по опи-
са на Административен съд
- Варна, за 2018 г.

На съдебното заседание,
във връзка с приетата на 21
февруари 2020 г. СТЕ (съ-
дебно - техническа експер-
тиза),  съдът назначи две
нови експертизи и приложи
по делото представени пис-
мени доказателства от от-
ветника и жалбоподателя.
По искане на жалбоподате-
ля, съдът назначи екологич-
на експертиза, която да да-
де отговор на въпроса:
"Разгледани ли са кумула-
тивните въздействия и нап-
равена ли е детайлна срав-
нима оценка на кумулатив-
ното въздействие от изпъл-
нението на всички фази и

етапи на инвестиционното
предложение, включително и
на предвидените за използ-
ване технологии?" Вещите ли-
ца по допуснатата от съда
тройна експертиза ще бъдат
определени, след като стра-
ните по делото представят
своите предложения в 14-дне-
вен срок от днес. Съдът до-
пусна провеждането и на ек-
спертиза от специалист по
приложна минно-геология,
който да даде заключение,
въз основа на изследване на
проба от глинестия слой и от
запазения от сондажите
шлам, след запознаване с
материалите по делото.

На отсъстващите заинте-
ресовани страни беше даде-
на последна възможност в
едноседмичен срок да уточ-
нят доказателствените си
искания.

Следващото открито за-
седание е насрочено за 25
септември 2020 г., от 10.30
ч.                               НДТ

20-ГОДИШЕН ПРОБУТА
5 ФАЛШИВИ СТОЛЕВКИ

20-годишният Р. Р. от Вар-
на е с постоянна мярка "за-
държане под стража", зара-
ди прокарване в обръщение
на подправени парични зна-
ци - банкноти с номинал 100
лева. Решението е на Окръ-
жен съд - Добрич и е по ис-
кане на Окръжна прокурату-
ра Добрич, която осъществя-
ва ръководство и надзор
върху разследването по до-
съдебното производство.

Р. Р. е арестуван на 20
май. Два дни по-рано мла-
дежът пазарувал с 4 фалши-
ви столевки в различни тър-
говски обекти в Каварна, а
петата банкнота "развалил"
в Кранево. Петте деяния са
извършени при условията на
продължавано престъпление

/чл.244, ал.1 от НК/, уточня-
ват от прокуратурата.

Окръжният съд, след ка-
то се запозна с материа-
лите по досъдебното про-
изводство и след прецен-
ка на доводите на страни-
те, прие, че е налице обос-
новано предположение за
съпричастност на задържа-
ния към разследваното де-
яние, както и че съществу-
ва реална опасност при
по-лека мярка той да се ук-
рие или да извърши друго
престъпление.  Съдът взе
предвид и данните, че 20-
годишният има статут на
обвиняем по друго досъ-
дебно производство, воде-
но за същото по вид прес-
тъпление. Освен това той
е подсъдим по наказател-
но производство, водено в
Окръжен съд - Варна, за
причинена смърт по неп-
редпазливост при управле-
ние на моторно превозно
средство без правоспособ-
ност, по което на първа ин-
станция е получил наказа-
ние лишаване от свобода.

Извършват се активно
действия по разследване-
то. Назначени са експер-
тизи по образуваното до-
съдебно производство.

Постановеният съдебен
акт подлежи на обжалва-
не и протест пред Апела-
тивен съд - Варна, в трид-
невен срок.               НДТ
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ОБЩИНА ДОБРИЧКА - С ОТЛИЧИЯ ЗА
УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ЧИТАЛИЩА

С желанието да отдаде
дължимото на просветата и
културата, които са били и
са сред основните приори-
тети на Община Добричка,
в навечерието на Деня на
българската просвета и
култура Общината отличи
директори на учебни заве-
дения, учители и ученици.

Четирима са наградените
ръководители на учебни за-
ведения. 18 са учителите,
чиито усилия в дългогодиш-
ната им педагогическа
практика бяха адмирирани
по случай 24 май. Те бяха
наградени от кмета Соня Ге-
оргиева с плакет "За принос
към просветата и културата".
Отличните ученици, които
получиха грамота и предмет-
ни награди, са 17. 13 са чи-
талищата, които в навечери-
ето на най-светлия празник
в България получиха отличия
от кмета на общината. Мо-
тивите - за дългогодишна
културно-просветна дейност,
за поддържане огъня на зна-
нието, за развиване на бъл-
гарските традиции и обичаи,
за принос в опазването, съх-
ранението, популяризиране-
то и развитието на добру-
джанския фолклор, за дос-
тойно представяне на Общи-
на Добричка в общински, ре-
гионални, национални и
международни културни про-
яви. Всички наградени чита-
лища честват през 2020 г. го-
дишнини от създаването си.

Директори на учебни за-
ведения:

1. Ивелина Пейчева Тон-
чева - директор на Средно
училище  "Никола Вапца-
ров" - с. Карапелит - за все-
отдайна и последователна
професионална дейност; за
признат авторитет сред
учителската колегия, отго-
ворност и доказани органи-
зационни умения за рабо-
та в екип.

2. Евелина Вичева Тоне-
ва - директор на ОУ "Сте-
фан Караджа" - с.Житница
- за дългогодишна педаго-
гическа дейност, признат
авторитет сред учителска-
та колегия и родителската
общност, отговорност и
инициативност, доказани
организационни умения за
работа в екип, активно
участие в регионални и об-
щински мероприятия.

3. Димка Божанова Пет-
рова  - директор на детска
градина в с.Владимирово -
за дългогодишна педагоги-
ческа дейност, признат ав-
торитет сред учителската
колегия и родителската об-
щност, отговорност и ини-
циативност, доказани орга-
низационни умения за ра-
бота в екип.

4. Светлана Събева Стоя-
нова - директор на детска
градина в с. Ловчанци - за
цялостен принос в дейност-
та на детската градина; за
дългогодишен труд и висок
професионализъм; за актив-
но участие в регионални и
общински мероприятия.

 Учители:
1. Мария Николова Ата-

насова - старши учител по
математика в прогимнази-
ален етап в Основно учи-
лище "Отец Паисий" в с. Ов-
чарово - за дългогодишен
труд и висок професиона-
лизъм в преподаването и
възпитанието на учениците.

Ползва се с висок автори-
тет сред педагогическия ко-
лектив, ученици и родители.

2. Йордан Василев Ива-
нов - старши учител в про-
гимназиален етап в Основ-
но училище "Отец Паисий" в
с. Овчарово - за всеотдаен
принос в организиране и
провеждане на извънкласни
изяви на учениците.

3. Румяна Стоянова Ди-
митрова - учител по профе-
сионална подготовка в про-
фесионалното образование
и обучение по специалност-
та "Шивачество" в Обедине-
но училище "Добри Войни-
ков" в с. Победа.

4. Събина Иванова Хрис-
това - Стоянова - учител по
професионална подготовка
в професионалното образо-
вание и обучение по специ-
алността "Шлосерство" в
Обединено училище "Добри
Войников" в с. Победа.

5. Невал Нуридин Ибрямо-
ва - старши учител в про-
гимназиален етап в Средно
училище "Никола Вапцаров"
в с.Карапелит - за всеотдай-
на и последователна профе-
сионална дейност; за прила-
гане на иновативни методи и
похвати и постигане на доб-
ри резултати в учебно-възпи-
тателната работа. За отлич-
но представяне на нейни уче-
ници на областни и регионал-
ни конкурси.

6. Таня Сашева Иванова
- учител в Средно училище
"Никола Вапцаров" в с.Ка-
рапелит - за всеотдайна и
последователна професио-
нална дейност; за активно
участие в осъществяването
на обучение от разстояние
в условията на извънредно
положение в страната,
свързано с разпространени-
ето на СОVID-19. За актив-
но участие в организиране
и провеждане на общоучи-
лищни мероприятия.

7. Живка Тодорова Енче-
ва - старши учител в нача-
лен етап в Средно училище
"Никола Вапцаров" в с. Ка-
рапелит - за всеотдайна и
последователна професио-
нална дейност; за активно
участие в осъществяването
на обучение от разстояние
в условията на извънредно
положение в страната,
свързано с разпространени-
ето на СОVID-19. За актив-
но участие в организиране
и провеждане на общоучи-
лищни мероприятия.

8. Еленка Иванова Петро-
ва - старши учител в нача-
лен етап в Основно учили-
ще "Отец Паисий" в с. Бато-
во - за постигнати резулта-
ти в учебно-възпитателната
работа; за цялостен и все-
отдаен принос в дейността
на училището; за дългогоди-
шен труд и висок професи-
онализъм; принос в задър-
жането на учениците в учи-
лището и доказан авторитет
сред родителската общност
в с. Батово и с. Одърци.

9. Руска Георгиева Йорда-
нова - старши учител в на-
чален етап в Основно учи-
лище "Стефан Караджа" в с.
Житница - за последовател-
на и целенасочена работа
за ограмотяване на учени-
ци в начален етап, за ефек-
тивно прилагана организация
на учебния ден за личностно
развитие и развитие компе-
тентностите на учениците, за

отговорна синдикална дей-
ност в училище.

10. Галина Пенева Васи-
лева - старши учител в про-
гимназиален етап - матема-
тика и информационни тех-
нологии, в Основно учили-
ще "Стефан Караджа" в с.
Житница - за активно учас-
тие в осъществяване на обу-
чение от разстояние, за
постижения в методиката на
преподаване и използване
на съвременни интерактив-
ни методи на преподаване
и обучение, за целенасоче-
на работа с ученици за дос-
тойно представяне на учи-
лището на редица празници
и конкурси.

11. Лиляна Ненчева Гроз-
дева - дългогодишен учител
в Основно училище "Кли-
мент Охридски" в с. Смол-
ница - за постигнати много
добри резултати в учебно-
възпитателния процес и в
подготовката и представяне
на учениците на празници и
извънкласни изяви.

12. Станка Божидарова
Иванова - старши учител в
начален етап в Обединено
училище "Пейо К. Яворов" в
с. Стефаново - за постигнати
много добри резултати в
учебно-възпитателния про-
цес, организиране на учи-
лищни тържества и активно
участие в извънкласни изя-
ви, подготовка и представя-
не на учениците от IV клас в
IV Областен конкурс-рецитал
"За да я има България". Под-
държа много добра комуни-
кация с родители и винаги на-
мира съдействие от тяхна
страна.

13. Релен Гюрсел Февзи  -
учител в начален етап в гру-
па за целодневна организа-
ция на учебния ден  I-IV клас
в Обединено училище "Пе-
йо К. Яворов" в с. Стефано-
во - за активно участие в
извънкласни изяви, органи-
зиране на училищни тържес-
тва и тематични изложби в
училище. В педагогическия
екип изгражда климат на
сътрудничество и подкрепа.

14. Мария Георгиева Чакъ-
рова - старши учител I-IV клас
в Основно училище "Васил
Левски" в с. Хитово - за ак-
тивно участие в проекти, ко-
ито целят подобряване резул-
татите на учениците - проект
"Твоят час", "Подкрепа за ус-
пех" и др., допринася със
своята работа за авторитета
на училището сред родители-
те и общността.

15. Женя Стоянова Велич-
кова - учител прогимназиа-
лен етап в Основно учили-
ще "Христо Ботев" в с. Сто-
жер - за постигнати много
добри резултати в учебно-
възпитателния процес.

16. Росица Желева Ивано-
ва - учител начален етап в
Основно училище "Христо
Ботев" в с. Стожер - за пос-
тигнати много добри резул-
тати в учебно-възпитателния
процес и участие в нацио-
нални проекти.

17. Доротея Русчева - учи-
тел I-IV клас в Основно учи-
лище "Св. св. Кирил и Мето-
дий" в с.Дончево - за пос-
тигнати много добри резул-
тати в учебно-възпитателния
процес и участие в творчес-
ки конкурси.

18. Камелия Борисла-
вова Димитрова - старши
учител в начален етап в Ос-

новно училище "Св. св. Ки-
рил и Методий" в с.Ведри-
на - за постигнати много
добри резултати в учебно-
възпитателния процес.

Ученици:
1. Есин Невин Реджеб -

ученичка от V клас в Ос-
новно училище "Климент
Охридски" в с. Смолница -
за отличен успех и участие
в извънкласни изяви. Учас-
тие в IV областен конкурс -
рецитал "За да я има Бъл-
гария" - 2020 г. гр.Добрич

2. Зоя Заблоцка  - уче-
ничка от JV клас в Основно
училище "Климент Охридс-
ки" в с.Смолница - за отли-
чен успех и участие в из-
вънкласни изяви. Участие в
IV областен конкурс-реци-
тал "За да я има България"
- 2020 г. гр.Добрич

3. Иван Златинов Иванов
- ученик от JII клас в Обе-
динено училище "Добри
Войников" в с. Победа - за
много добри обучителни ре-
зултати, активно участва в
дейностите по проект "Под-
крепа за успех".

4. Ангел Иванов Ангелов
- ученик от  JV клас в Обе-
динено училище "Добри
Войников" в с. Победа - за
много добри обучителни ре-
зултати, активно участва в
дейностите по проект "Под-
крепа за успех".

5. Руска Асенова Росено-
ва - ученичка от V клас в
Обединено училище "Добри
Войников" в с. Победа - за
активно участие в дейнос-
тите на групите по занима-
ния по интереси към Наред-
ба за приобщаващото об-
разование.

6. Габриела Николчева
Йовчева - ученичка от VII
клас в Обединено училище
"Добри Войников" в с. По-

беда - за активно участие в
дейностите на групите по
занимания по интереси към
Наредба за приобщаващото
образование.

7. Кристина Руменова Бо-
рисова - ученичка от VIII
клас в Обединено училище
"Добри Войников" в с. По-
беда - за активно участие в
дейностите на групите по
занимания по интереси към
Наредба за приобщаващото
образование.

8. Калоян Великов Василев
- ученик от VII клас в Основ-
но училище "Св. св. Кирил и
Методий" в с.Ведрина - за от-
личен успех и участие в из-
вънкласни изяви.

9. Константин Мариянов
Георгиев - ученик от VII клас
в Основно училище "Отец
Паисий" в с.Овчарово - за
активно участие в училищ-
ни, общински и областни
състезания и конкурси.

10.Тимур Ерсинов Адемов
- ученик от VII клас в Ос-
новно училище "Отец Паи-
сий" в с. Овчарово - за ак-
тивно участие в училищни,
общински и областни състе-
зания и конкурси.

11. Георги Веселинов Геор-
гиев - ученик от VII клас в Ос-
новно училище "Христо Бо-
тев" в с.Стожер - за много
добър успех и специална наг-
рада за оригиналност в кон-
курс за рисунка "Доброто в
нас" и 2-ро място в конкурс
за есе "Агресията - проява на
сила или слабост".

12. Тулче Демирова Геор-
гиева - ученик от VII клас в
Основно училище "Христо
Ботев" в с. Стожер - за
много добър успех и учас-
тие в конкурс за рисунка
"Доброто в нас".

13. Златина Стоянова Пет-
рова - ученичка в JV клас  в

Основно училище "Христо
Ботев" в с. Стожер - за от-
личен успех.

14. Флорена Жекова Кра-
симирова - ученичка в I клас
в Основно училище "Христо
Ботев" в с. Стожер - за от-
личен успех.

15. Борислав Атанасов
Петков - ученик във II клас в
Основно училище "Христо
Ботев" в с. Стожер - за от-
личен успех.

16. Мерве Демирева Стан-
чева - ученичка в V клас в
Основно училище "Христо
Ботев" в с. Стожер - за от-
личен успех.

17. Димитър Мирославов
Димитров - ученик в VI клас
в Основно училище "Христо
Ботев" в с. Стожер - за мно-
го добър успех.

Читалища:
1. НЧ "Груди Филипов-1940г."

с. Божурово (80 години)
2. НЧ"Георги Тодоров-

1940"с.Владимирово (80 години)
3. НЧ "Св. св. Кирил и Ме-

тодий-1900г." с. Ф.Дянково
(120 години)

4. НЧ "Гео Милев-1940 г."
с. Житница (80 години)

5. НЧ "Светлина-1940  г."
с. Ловчанци (80 години)

6. НЧ "Захари Стоянов-
1940г." с.Овчарово (80 години)

7. НЧ "Просвета 1940 г." с .
Плачидол (80 години)

8. НЧ "Свобода 1940 г." с .
Стожер (80 години)

9. НЧ "Д. Паскалев-1940 г."
с. Росеново (80 години)

10. НЧ "Асен Златаров-1940
г." с.Стефан Караджа
(80 години)

11. НЧ "Просвета-1940 г."
с. Хитово  (80 години)

12. НЧ "Просвета-1940 г."
с. Царевец (80 години)

13. НЧ "Г.С.Раковски-
1920 г. " с. Златия (100 години)

Красимира НИКОЛОВА

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ДОБРИЧ
ПОД ПАТРОНАЖА НА Г-Н КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

80 ГОДИНИ ОТ ВЪЗВРЪЩАНЕТО
НА ЙОВКОВА ДОБРУДЖА
КЪМ МАЙКА БЪЛГАРИЯ

ПО ПОВОД
80 ГОДИНИ ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА

КРАЙОВСКИЯ ДОГОВОР И 140 ГОДИНИ ОТ
РОЖДЕНИЕТО НА ЙОРДАН ЙОВКОВ

В конференцията могат да участват ученици
от гимназиална училищна степен (8. - 12. клас)
- самостоятелно или в екип, с научен доклад,
съобщение или мултимедийна презентация.
Обем на докладите - до 10 страници, на съоб-
щенията - до 5 страници (Times New Roman, 14
pt). Време за представяне на текстовете и мул-
тимедийните презентации - до 15 минути. Фо-
румът ще се проведе в град Добрич на 28 но-
ември (събота) 2020 г. Предвижда се електрон-
на публикация на материалите и издаване на
сертификати за участие в конференцията. Всич-
ки разходи са за сметка на участниците.

Примерни теми:
Значението на Крайовския договор
Генерал-лейтенант Георги Попов - генерал-управител на Южна Добруджа след

възвръщането на областта към България
Личности, свързани с освобождението на Южна Добруджа
Преселването на севернодобруджанци в Южна Добруджа през есента на 1940 г.
Отзвук на събитието в литературата и в периодичния печат
Образът на Добруджа и добруджанеца в творчеството на Йордан Йовков
В заявките за участие да се посочат: темата на изследването (с крат-

ко резюме), ръководител (ако има такъв), трите имена на участника,
учебно заведение и клас, адрес и телефон за връзка. Краен срок - 15
октомври 2020 г. Имейли за заявки: musei_novaistoria@abv.bg;
dobrichmuseum@abv.bg; тел.: 0884 311 494; 0884 311 492.



ndt@dobrich.net

Брой 69 (6345)26 май 2020 г. ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИКwww.ndt1.com
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ОВЕН - Денят е благоприятен да по-
добрите отношенията си с близък човек. 
Покажете, че го цените и сте готови да 
го приемете отново. Така ще си помог-
нете на самите себе си. 

ТЕЛЕЦ - Не всички ваши усилия ще 
приключват с очакваните резултати, 
такова е моментно стечение на обсто-
ятелствата.

БЛИЗНАЦИ - Прегърнете желанията 
си, усмихнете се, станете по-ведри. Жи-
вотът е хубав, особено днес. Предстоят 
ви приятни и интересни неща, не се 
заблуждавайте, че ще ви липсват. 

РАК - Добре ще е ако оставите настра-
на въпроси, които по-скоро затрудняват 
работата ви и едва ли ще получат ско-
рошно разрешение.

ЛЪВ - Ще размишлявате върху по-
следните развития и ще търсите реше-
ния, възползвайки се и от информация-
та, която достига до вас.

ДЕВА - Дошло е време да пристъ-
пите към дълго обмисляни начинания. 
Околните ще ви подкрепят, затова не 
се колебайте. Можете да реализирате 
плановете си, точно каквито сте си ги 
представяли. 

ВЕЗНИ - С чувството си за хумор сте 
приятни и търсени събеседници. Какво-
то и да правите днес, то ще ви доставя 
удоволствие и ще ви кара да се чувст-
вате удовлетворени от себе си.

СКОРПИОН - В подкрепа на решения-
та си днес търсете повече информация, 
не се доверявайте на другите да опре-
делят мнението ви.

СТРЕЛЕЦ - Отпадат съмненията ви 
относно човек, когото сте считали за 
прегрешил спрямо вас. Имате чудесната 
възможност да се отпуснете и забавля-
вате вечерта.

КОЗИРОГ - Ако сте се погрижили за 
подробностите, съпътстващи предсто-
ящата ви изява, не се колебайте да 
действате. В старанието си ще бъдете 
насърчени от онези, на чието мнение 
особено държите. 

ВОДОЛЕЙ - Не губете време да се 
занимавате с анализ на успехите на 
другите. Огледайте се около себе си и 
ще откриете неподозирани до момента 
възможности. 

РИБИ - Ще се посветите на творчески-
те си търсения и с тях ще си доставите 
духовна наслада. Силата ви е там, къ-
дето другите отстъпват, използвайте я.

ХОРОСКОП НА НДТХОРОСКОП НА НДТ

- Никога не правете зло - то се връща! Правете добро - то не се връща! - 
Соня от Опанец, но не тази, за която си мислите.

×ÅÑÒÈÒ ÐÎÆÄÅÍ 
ÄÅÍ êàçâàìå äíåñ 
íà ä-ð Áîæàíà Áàé-
÷åâà – ñ ïîæåëàíèå 
çà çäðàâå è óñïåõè 
âúâ âñè÷êî äîáðî, ñ 
êîåòî ñå çàåìå!

ÐÎÆÄÅÍÈÊ äíåñ 
å Äèìèòúð ×åðíåâ - 
îáùèíñêè ñúâåòíèê 
îò ãðóïàòà íà ÃÅÐÁ 
(ÇÍÑ) â îáùèíà Äî-
áðè÷êà. Çà çäðàâå è 
ìíîãî åíòóñèàçúì â 
ðàáîòàòà çà áëàãàòî 
íà õîðàòà îò íàé-
ãîëÿìàòà áúëãàðñêà 
îáùèíà ñà ïîæåëà-
íèÿòà íà ÍÄÒ!

Â ÀÂÀÍÑ ÷åñòèòèì 
ðîæäåíèÿ äåí íà Êè-
ðèë Êèðèëîâ  -  îá-
ùèíñêè ñúâåòíèê îò 
ãðóïàòà íà ÃÅÐÁ â 
îáùèíà Øàáëà, êîé-
òî ïðàçíóâà óòðå. 
Íåêà å çäðàâ è íåêà 
âñè÷êèòå ìó äîáðè 
íà÷èíàíèÿ ñå óâåí-
÷àâàò ñ óñïåõ!  

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ОБЯВИХА НОВИТЕ ПРАВИЛА В 
ЕВРОПА ЗА ТУРИЗЪМ СЛЕД COVID-19

Â Õúðâàòèÿ ïðè-
õîäèòå îò òóðèçìà 
ñúñòàâëÿâàò åäíà 
÷åòâúðò îò ÁÂÏ íà 
ñòðàíàòà. Â Ãúðöèÿ 
ïúê 26 îò âñåêè 100 
äóøè ñà çàåòè â 
òîçè ñåêòîð.

Ùî ñå îòíàñÿ äî 
àáñîëþòíèòå ïðè-
õîäè, íà ïúðâî ìÿñ-
òî å Èñïàíèÿ ñúñ 
71 ìèëèàðäà åâðî 
ïðåç 2019 ãîäèíà, 
ñëåäâàíà îò Ôðàí-
öèÿ, Èòàëèÿ è Ãåð-
ìàíèÿ.

Èñïàíèÿ
Èìåííî â Èñïàíèÿ, êúäåòî 

â ñåêòîðà íà òóðèçìà ñà çà-
åòè 2,7 ìèëèîíà äóøè, áðàí-
øúò ïîñðåùíà ñ óæàñ ðåøå-
íèåòî íà ïðàâèòåëñòâîòî çà 
âúâåæäàíåòî íà 14-äíåâíà 
çàäúëæèòåëíà êàðàíòèíà 
çà ÷óæäåíöèòå. È äîêàòî 
äðóãàäå óñèëåíî ñå îáñúæäà 
îòâàðÿíåòî íà ïëàæîâåòå, 
òàçè êàðàíòèíà â Èñïàíèÿ 
âàæè çàñåãà äî íà÷àëîòî íà 
þëè, ïîñî÷âà „Íîéå Öþðõåð 
Öàéòóíã“. Ìåæäóâðåìåííî 
ñå äèñêóòèðà êàê äà áúäå 
îñèãóðåíà äèñòàíöèÿ ïî ïëà-
æîâåòå – äàëè ÷ðåç çàïàç-
âàíåòî íà ïàðöåëè èëè ÷ðåç 
âúâåæäàíåòî íà ñìåíè, çà 
äà ìîãàò âñè÷êè æåëàåùè äà 
ïîëó÷àò äîñòúï.

Èòàëèÿ
Èòàëèÿ îò ñâîÿ ñòðàíà 

îòâàðÿ ãðàíèöèòå îùå îò 
íà÷àëîòî íà þíè, íî íèêîé 
íå î÷àêâà òúëïè òóðèñòè äà 
íàõëóÿò òóòàêñè.

Ïîðàäè òîâà ïðàâèòåë-
ñòâîòî ðàç÷èòà îñíîâíî íà 
êóðîðòèñòèòå îò ñàìàòà 
Èòàëèÿ, çà äà íàïúëíÿò õî-
òåëèòå, ïëàæîâåòå è êúìïèí-

ãèòå. Çà öåëòà ñà îñèãóðåíè 
ñóáñèäèè – äî 500 åâðî íà 
äîìàêèíñòâî, èëè îáùî 2,4 
ìèëèàðäà åâðî.

Ïîðòóãàëèÿ
Â Ïîðòóãàëèÿ îò ïîíåäåë-

íèê ðåñòîðàíòèòå îòíîâî 
ðàáîòÿò, íî ñ äî 50 ïðîöåíòà 
îò êàïàöèòåòà ñè, çà äà ñå 
ãàðàíòèðà ñèãóðíîñòòà. È 
òàì ñå ðàç÷èòà äî ãîëÿìà 
ñòåïåí íà ìåñòíèòå òóðèñòè, 
íî òå ùå ìîãàò äà êîìïåíñè-
ðàò îòñúñòâèåòî íà ÷óæäå-
íöèòå ñàìî äîíÿêúäå.

Êàêâî å òîâà íåùî "àíòè-
âèðóñåí ïëàæ"?

Íà Ìàäåéðà, íàïðèìåð, 
êúäåòî ñëó÷àèòå íà êîðîíà-
âèðóñ ñà ñàìî 90, ïðèñòèãà-
ùèòå òðÿáâà äà ïðåäñòàâÿò 
óäîñòîâåðåíèå, íå ïî-ñòàðî 
îò 72 ÷àñà, ÷å ñà ñè íàïðà-
âèëè òåñò ñ îòðèöàòåëåí 
ðåçóëòàò.

Ãúðöèÿ
Ñïîðåä „Íîéå Öþðõåð 

Öàéòóíã“, Ãúðöèÿ å â íåáëà-
ãîïðèÿòíà ñèòóàöèÿ. Ìàêàð 
ñòðàíàòà äà ñå ñïðàâè äîáðå 
ñ åïèäåìèÿòà, èêîíîìè÷å-
ñêèòå ïðîãíîçè èçîáùî íå 

ñà ðîçîâè, è òî â ãîäèíà, â 
êîÿòî íàäåæäèòå áÿõà, ÷å 
áîëåçíåíàòà ïîëèòèêà íà 
ðåôîðìè íàé-ïîñëå ùå çà-
ïî÷íå äà äàâà ïëîäîâå.

Ïðàâèòåëñòâîòî ïðåäâèæ-
äà äà îòâîðè ãðàíèöèòå çà 
÷óæäåñòðàííè òóðèñòè íà 
1 þëè, çà äà ìîæå äà ïî-
ñðåùíå ïîíå ÷àñò îò 34-òå 
ìèëèîíà äóøè, ðåãèñòðèðàíè 
ìèíàëàòà ãîäèíà.

Êàêòî çàÿâè ìèíèñòúðúò 
íà òóðèçìà Õàðèñ Òåîõà-
ðèñ, ðåêëàìíàòà ñòðàòåãèÿ 
íà Ãúðöèÿ ïðåäâèæäà äà ñå 
çàëîæè íà óñïåøíàòà áîðáà 
ñ âèðóñà è íà ñâúðçàíàòà ñ 
íåÿ ïîëîæèòåëíà ïðîìÿíà 
â èìèäæà íà ñòðàíàòà, âúç-
ïðèåìàíà êàòî ïîñòîÿíåí 
èçòî÷íèê íà êðèçè. „Ãúðöèÿ 
å ñèãóðíà ñòðàíà“, êàçâà ìè-
íèñòúðúò, öèòèðàí îò „Ðàé-
íèøå Ïîñò“.

Ãîëÿìà ÷àñò îò íàñåëåíèå-
òî îáà÷å å ïðîòèâ ìàñîâèÿ 
ïðèòîê íà ÷óæäåíöè, âúâ 
âðúçêà ñ êîåòî ïðàâèòåë-
ñòâîòî çàëàãà êàòî íà÷àëî 
íà ñêëþ÷âàíåòî íà äâóñòðàí-
íè ñïîðàçóìåíèÿ çà ïðèå-
ìàíåòî è èçïðàùàíåòî íà 
÷óæäåíöèòå áåç èçèñêâàíèÿ 
çà êàðàíòèíà.

Ôðàíöèÿ
„Ôðàíöóçèòå ùå ìîãàò 

ïðåç þëè è àâãóñò äà ïî÷èâàò 
âúâ Ôðàíöèÿ", êàçà ìèíà-
ëàòà ñåäìèöà ìèíèñòúð-
ïðåäñåäàòåëÿò Åäóàð Ôèëèï. 
Òîâà èçÿâëåíèå çàðàäâà íå-
ãîâèòå ñúíàðîäíèöè, íà êîè-
òî äî ìîìåíòà áå ðàçðåøåíî 
äà ïúòóâàò ïî-äàëå÷ îò 100 
êèëîìåòðà ñàìî â èçêëþ÷è-
òåëíè ñëó÷àè è ñ ïèñìåíî 
îñíîâàíèå. Äîñòúïúò äî ïëà-
æîâåòå å âúçìîæåí ñúâñåì 
îòñêîðî, à ðåñòîðàíòèòå è 
õîòåëèòå îñòàâàò çàòâîðåíè 
ïîíå äî âòîðè þíè.

Õúðâàòèÿ
Õúðâàòèÿ å ñèëíî çàâèñè-

ìà îò òóðèçìà, à ïðèòîêúò 
íà ÷óæäåíöè å ñåçîííî îãðà-
íè÷åí. Çàòîâà ïîíå ÷àñòè÷-
íîòî ñïàñÿâàíå íà àêòèâíèÿ 
ñåçîí å èçêëþ÷èòåëíî âàæíî 
– ëåòíèòå çàãóáè íÿìà êàê äà 
ñå êîìïåíñèðàò ïðåç åñåíòà.


