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Îáëà÷íîñòòà ùå å çíà÷è-
òåëíà, êóïåñòà è êóïåñòî-
äúæäîâíà è íà ìíîãî ìåñòà 
ùå ïðåâàëÿâà. Ñëåä îáÿä 
â ïëàíèíñêèòå è èçòî÷íèòå 
ðàéîíè îò ñòðàíàòà âàëåæèòå 
ùå ñà âðåìåííî èíòåíçèâíè è 
ïðèäðóæåíè ñ ãðúìîòåâèöè. 
Ùå äóõà ñëàá äî óìåðåí âÿ-
òúð îò çàïàä-ñåâåðîçàïàä, â 
Èçòî÷íà Áúëãàðèÿ - îò èçòîê-
ñåâåðîèçòîê. Ìàêñèìàëíèòå 
òåìïåðàòóðè ùå ñà ïðåäèìíî 
ìåæäó 17 è 22, â êðàéíèòå 
þãîçàïàäíè ðàéîíè – äî 24.

Специализирани бои, епоксидни подове, боя против пожар, боя против шум, 
течна хидроизолация, огнезащитна боя, боя против радиация, термо боя 
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40 áúëãàðè ñà ïúðâèòå òóðèñòè, êîèòî îòêðèõà ñåçîíà 
ìèíàëàòà ñåäìèöà â êóðîðòà Àëáåíà. Òå ñà íàñòàíåíè â 
åäèíñòâåíèÿ çàñåãà îòâîðåí õîòåë „Êàëèàêðà“. „Òîâà ñà 
ãîñòè, êîèòî ñà ïëàíèðàëè îòäàâíà ïî÷èâêàòà ñè â Àëáåíà, 
èìàò ðåçåðâàöèè è íå ñà ñå îòêàçàëè îò íåÿ“, ñúîáùè 
Ðóñëàíà Ïåòðîâà, ìåíèäæúð „Ðåêëàìà“ â êîìïëåêñà.

Ðåçåðâàöèèòå ïðîäúëæàâàò,  íÿìà îòêàçè îò 
÷óæäåñòðàííè òóðèñòè, à â Àëáåíà çàïî÷âà ïîåòàïíîòî 
îòâàðÿíå íà õîòåëè. Îò 1 þíè çàïî÷íà äà ðàáîòè áàñåéíúò 
â õîòåë „Äîáðóäæà“ è ó÷èëèùåòî ïî ïëóâàíå. Ïðåäñòîè 
îòâàðÿíåòî è íà õîòåëèòå „Êàëèàêðà Ìàðå“, ïåòçâåçäíèÿ 
„Ïàðàäàéñ áëó“, ÷åòèðèçâåçäíèòå „Ðàëèöà Ñóïåðèîð“, 
„Ðàëèöà Àêâà êëóá“, „Ìàëèáó“. Ãîñòèòå ùå áúäàò îòíîâî 
áúëãàðè è ñà ñ ïðåäâàðèòåëíà ðåçåðâàöèÿ. 

Ïîñðåùàíåòî, íàñòàíÿâàíåòî è èçõðàíâàíåòî 
íà òóðèñòèòå å èçöÿëî ñúîáðàçåíî ñ ìåðêèòå çà 
áåçîïàñíîñò, ïîä÷åðòà Ðóñëàíà Ïåòðîâà. Íà âõîäà 
íà âñåêè õîòåë å ïîñòëàíî ñïåöèàëíî ïëàòíî, êîåòî 
äåçèíôåêöèðà îáóâêèòå íà ãîñòèòå. Ïëåêñèãëàñîâà 
ïðåãðàäà ðàçäåëÿ ðåöåïöèîíèñòèòå îò òÿõ. Âñÿêà ñòàÿ ùå 
áúäå äåçèíôåêöèðàíà ïî ñïåöèàëåí íàðú÷íèê. Ãîñòèòå 
ùå èçáèðàò õðàíàòà ñè îòíîâî îò áëîê ìàñà, íî ùå áúäàò 
îáñëóæâàíè îò ïåðñîíàë.

Äåçèíôåêöèðàíåòî íà ïëàæà â êóðîðòà ùå ñòàâà ñ 
óíèêàëíè ìàøèíè çà ñòóäåí àåðîçîë. ×àäúðèòå ùå ñà 
íà ðàçñòîÿíèå 7 ìåòðà, à öåíàòà çà ñâîáîäíèòå ãîñòè â 
Àëáåíà ùå áúäå ñàìî 1 ëåâ.                                       НДТ
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ОКРЪЖЕН СЪД -
ДОБРИЧ, ОСЪДИ
ДВАМА ПОДСЪДИМИ
ЗА ДЪРЖАНЕ И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА НАРКОТИЦИ

С осъдителна присъда
приключи на първа инстан-
ция дело срещу двама под-
съдими за притежание и
разпространение на нарко-
тици. Окръжният съд в
Добрич призна 39-годишния
В.А. и 31-годишната А.Т. за
виновни в това, че в перио-
да от месец януари 2019г. до
18 юли 2019г., в Балчик, в
съучастие помежду си, като
съизвършители, са разпрос-
транявали високорискови
наркотични вещества - мари-
хуана и метамфетамин, а на
18 юли 2019г. и държали с цел
разпространение 4 вида нар-
котични вещества, на обща
стойност 1720. 84 лева.

Според данните в обвини-
телния акт подсъдимите се
познавали, като и двамата
употребявали наркотици.
През януари 2019г. мъжът се
върнал от чужбина и за да
може да се издържа и да
се снабдява с наркотици за
собствена употреба, решил
да започне да ги продава.
В началото на юли 2019г.
жената поискала да се
включи в продажбата на
наркотици, тъй като била
безработна и без никакви
доходи.  На 18 юли 2019г.
двамата отишли до  Варна,
за да купят наркотици и впос-
ледствие да ги продадат с пе-
чалба. До разкриване на
престъпната им дейност се
стигнало, след като на връ-
щане към Балчик автомоби-
лът, с който се придвижвали,
бил спрян за проверка от по-
лицейски патрул и били отк-
рити наркотици. Впоследст-
вие в жилищата, обитавани
от двамата, били намерени
още наркотични вещества,
самозалепващи се пликчета,
електронна везна.

39-годишният мъж беше

признат за виновен и за то-
ва, че в периода от 17 юли
2018г. до 3 юли 2019г., във
Варна, Добрич и Балчик, е
извършил сделки с имущес-
тво и финансови операции
със средства, за които зна-
ел, че са придобити от него
чрез разпространението на
наркотици.

За двете извършени дея-
ния съдът му наложи общо
наказание лишаване от сво-
бода за срок от 2 години и
8 месеца, при общ затвор-
нически режим, както и гло-
ба в размер на 20000 лева.

Подсъдимата А.Т. е осъ-
дена на 2 години лишаване
от свобода - условно, с 3 -
годишен изпитателен срок.
Наложена й е глоба в раз-
мер на 5 000 лв., както и
пробационна мярка "задъл-
жителни периодични срещи
с пробационен служител" за
срок от 6 месеца.

Делото премина по реда
на съкратеното съдебно
следствие, след като подсъ-
димите признаха вината си
и всички факти, изложени в
обвинителния акт. При тази
процедурата съдът е длъжен
да намали първоначално на-
ложеното на подсъдимите
наказание с една трета.

Постановената от Окръж-
ния съд присъда не е окон-
чателна и подлежи на об-
жалване и протест в 15-дне-
вен срок пред Апелативен
съд - Варна.

Съдът потвърди постано-
вената спрямо двамата под-
съдими мярка за процесу-
ална принуда "забрана за
напускане пределите на
България, както и наложе-
ните им мерки за неоткло-
нение - домашен арест за
В. А. и парична гаранция от
500 лв. за подсъдимата А.Т.

Колонката на
ДИМИТЪР ДУКОВ

А ПОРТРЕТЪТ
ОТ СТЕНАТА
ТЪЖНО МЕ
СЛЕДИ
                                                  Димитър ДУКОВ

Има една такава стара градска песен. По-възраст-
ните я пеехме в края на банкетите. Във виното е
истината - In vino veritas

Някои дори плачеха. Със скрити чувства. За обра-
за на любовниците си

Такъв е животът!
Сега е онакъв!
Хрумна ми тази мисъл, като следя един след други

арестите в България. На държавни служители. И час-
тни честни бизнесмени.

Професията ми е такава, че точно 56 години съм се
срещал с различни хора. Всеки от тях си има свои
истини. Едни според убежденията си. Втори за пред
семейството. Други за пред началниците си. Още по-
други - за пред партиите си. И така нататък  Та защо
казвам онакъв?

Защото на много служители, чиновници и бизнесме-
ни, особено на заемащи висши държавни постове, в
кабинетите им са окачени портрети. Най-вече портрети
на Христо Ботев и Васил Левски. В миналото бяха на
Тодор Живков. Още в по-миналото - на Георги Димит-
ров, Васил Коларов, Цар Борис III, Сталин, Хитлер

Български синдром.
Такъв е животът!
Понякога ми се струва, че тези портрети по-скоро

приличат на некролозите по улиците в България. За
едни - спомен за загубения обичан човек. За други -
спомен за наследството, което им е оставил. За тре-
ти - благодарност, че вече го няма на този свят. За
четвърти  Кой както го чувства  Въпрос на морал.

Някак си тъжни ми се виждат днес портретите на
нашите национални идоли Христо Ботев и Васил Лев-
ски. А сме Втори юни, когато честваме Деня на Бо-
тев и на загиналите за свободата и независимостта
на България. Впрочем, загиналите за Родината от 2371
година преди Христа /тогава за пръв път на 22 октом-
ври в китайските архиви се споменава за съществу-
ването на българите/ до днес са неизмеримо повече
от стопяващите се българи в днешните граници на
държавата ни. Но на колцина се помнят имената. А
още по-малко от тях се ползват с признанието ни
днес. В повечето случаи едно фалшиво признание.
От кумова срама. По-скоро - да покажем, че помним
историята си и героите й, за които някои дори не са
чели и кратките им биографии.

Такъв е животът! И такъв, и онакъв!
Втори юни е!
Сирените ще огласят улици и площади из цяла

България!
Ще се полагат тържествено венци и цветя пред па-

метници!
Ще има и заря! Тук-там!
Ще има речи! Пламенни и чувствени!
Речи в България дал Господ!
И призиви ще има!
Българите сме царе на призивите!
Но каквото и да правим днес в знак на поклон

пред Ботев и на загиналите за свободата и незави-
симостта на България, от много стени ще ни гледат
тъжни очи с мълчалив укор: "За тези хора ли си да-
дох живота?!... Струваше ли си? Но добре, че я има
България! Все още!"

Такъв е животът!
Нямам право да измъквам думи от тъжните им очи.

От тъжните им души. Нямам право и да ги упреквам.
Да им внемявам вина. Все пак България я има. Хуба-
ва, лоша, каквато и да е,  България е моя Родина,
мое Отечество. Що за човек ще си, ако нямаш Роди-
на и Отечество? Някакъв подхвърлян от вятъра на-
сам-натам есенен лист. Който не си зае дървото, от
което е обрулен

Имаме си наш български ден за почит и памет: 2
юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и
независимостта на България. До го почетем искрено.
Да събудим живец в тъжните очи от портретите по
стените в кабинетите на този и онзи. В кабинетите на
тези, които никога няма да бъдат почитани от бъде-
щите поколения, въпреки че днес са герои на нашето
време...                                 Такъв е животът!

МЛАД МЪЖ ПАДНА ОТ АРКАТА НА НОС КАЛИАКРА
25-годишен мъж падна от 28 метра височина на нос

Калиакра и оцеля по чудо. Инцидентът е станал в петък
след обяд. Според местните от село Българево, компания
от Русе се разхождала из крепостта. Пострадалият мъж
искал да си направи селфи с приятелката си точно на
арката на носа. Не преценил, че е хлъзгаво заради дъж-
да, подхлъзнал се и паднал върху скалите.

В спасителната операция участвал прочутият местен
рибар Наско Писиката, чийто лагер е в местността Зе-
ленката. "Обади се началникът на полицията. Каза, че
има паднал мъж и трябва да отида с лодката да го взема,
за да го отведат в болница. Момчето беше паднало от
другата страна на носа, на най-тясното място. Взех малка-

та лодка, екипажа си, дойде и дежурният лекар. Стигнахме
до падналия, беше жив. Интересното е, че никъде по него
нямаше нищо счупено, поне на външен вид. Пристигна и
пожарната, а с реаномобил на болницата в Каварна го
откараха до болница във Варна. Това е 18-ия ми случай да
спасявам паднали от Калиакра", разказа Наско Писиката.

Пострадалият е в реанимация с множество травми и с
опасност за живота.

В рамките на един месец това е втори нещастен случай
на нос Калиакра. Припомняме, че 24-годишен мъж от Горна
Оряховица загина на 29 април, а трупът му бе открит на 1
май. Младежът падна от стръмната скална пътека под Па-
раклиса, която води до брега. Височината е 45 метра. НДТ

ПРОДЪЛЖАВА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
КАПИТАЛОВАТА
ПРОГРАМА НА
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

През месец май бяха ас-
фалтирани улица "Девета" в
с.Божан и участък от ули-
ца "Първа" в с.Градни-
ца.Основно ремонтирани и
преасфалтирани са общо 3
400 кв. м пътна настилка на
двете улици. Средствата са
осигурени от  държавния
бюджет.

Започна и ремонтът на
трите паркинга, които обс-
лужват общо осем жилищ-
ни блока в град Тервел. За
блок 5 в кв."Изгрев" вече се
полага първия пласт ас-
фалт. Със съдействие от
местното дружество по во-
доснабдяване, след като
започнаха изкопните рабо-
ти по основата, моментът
бе използван, за да бъде
подменено и старо сград-
но водопроводно  отклоне-
ние на сградата.Ангажи-
мент на живущите в трите
входа на блока ще бъде да
оформят бетоновите подхо-
ди към входовете на сгра-
дата.Площта на паркинга
на бл.5 е 560 кв.м.

Работи се и по паркинга
в центъра на града.Той об-
служва гаражите и подхо-
дите към търговските обек-
ти на четири жилищни бло-
ка, разположени на пло-
щад "Стария дъб" (админис-
тративен адрес на ул.'Хан
Аспарух"). Площта на този
паркинг е 1 118 кв.м.

Най-съществен проблем
се оказва третият паркинг,
включен в обществената
поръчка - този, между
ул."Александър Стамбо-
лийски" и двора на общин-
ския музей.Този паркинг е
с площ 862 кв.м. и също об-
служва гаражи и подходи
към търговски обекти за
три жилищни блока с адми-

нистративен адрес на
ул."Хан Аспарух".За този
обект, преди да се изпъл-
ни основният ремонт на ас-
фалтовата настилка, тряб-
ва да се реши проблема с
канализацията пред единия
от блоковете. Тя е  стара,
ремонтирана неуспешно
преди години и пропадна-
ла. Общината трябва да
осигури допълнителни
средства, за да реши този
проблем, преди да продъл-
жи с асфалтирането. По та-
зи причина този паркинг
ще бъде изпълнен после-
ден. Средствата за ремон-
та на асфалтовата настил-
ка на трите паркинга са
осигурени с постановление
на Министерски съвет.

Междувременно, беше
направен текущ ремонт на
пътя Безмер-Гуслар. С.Гус-
лар, през последните годи-
ни стана предпочитано за
животновъдите и сега в не-
го работят три кравеферми
от по 80-100 животни. В се-
лото вече има и единаде-
сет деца, които пътуват до
училището и детската гра-
дина в с.Безмер. Няколко
пчелари също са избрали
с.Гуслар, за да разположат
там пчелините си. По тази
причина, както и поради
това, че пътят Безмер-Гус-
лар бе единственият пътен
участък в общината, който
беше в изключително теж-
ко състояние, беше възло-
жено изкърпването на ед-
ното платно на пътя, кое-
то, към този момент,  е дос-
татъчно за осигуряване на
проходимост на пътя за
транспортни средства до
селото - крайна точка за
землището на Община Тер-
вел.

ТРИМА СЕ БИХА В ЛЯСКОВО
ПИЯНИ И ДРОГИРАНИ
ПО ПЪТИЩАТА

33-годишен мъж, известен
на МВР, бе заловен зад во-
лана с три вида наркотици,
съобщават от полицията.
Той бил спрян на 29 май,
около 08:40 часа в град Ге-
нерал Тошево, шофирайки
лек автомобил "Ауди" с
добричка регистрация. При
последвалата проверка на
водача на автомобила за
употреба на наркотични и
упойващи вещества, тестът
отчита положителен резул-
тат за употребата на ам-
фетамин, метаамфетамин и
тетрахидроканабинол. За-
държан е за 24 часа.

На 29 май, около 22:30
часа в с.  Българево е
спрян за проверка лек ав-
томобил "Тойота" с добрич-
ка регистрация, управля-
ван от 59-годишен мъж.
При последвалата провер-
ка за употреба на алкохол
с техническо средство,
цифровата индикация отчи-
та наличието на 1,62 про-
мила в издишания от во-

дача въздух. Задържан е за
24 часа.

На 30 май, около 22:50
часа в с. Честименско, обл.
Добрич е спрян за провер-
ка лек автомобил "Опел",
без регистрационни табе-
ли, управляван от 29-годи-
шен, неправоспособен мъж
от с. Алеково, област Си-
листра. При последвалата
проверка за употреба на
алкохол с техническо сред-
ство, цифровата индикация
отчита наличието на 1,39
промила в издишания от
водача въздух. Задържан е
за 24 часа.

На 30 май, около 17:10
часа в град Добрич е спрян
за проверка лек автомобил
"Форд" с добричка регист-
рация, управляван от 33-го-
дишен мъж. При извърше-
ната проверка на водача на
автомобила за употреба на
наркотични и упойващи ве-
щества, тестът отчита поло-
жителен резултат. Задържан
е за 24 часа. НДТ

0896 998 514 ПРОДАВА
СИТРОЕН КСАРА  ПИКАСО 1.8, 2001 год.

ГАЗ/БЕНЗИН, цена: 2100 лв.

Три акта за установява-
не на административно на-
рушение по наредбата на
община Тервел са съставе-
ни на трима мъже, съобща-
ват от полицията. На 28
май, около 21:45 часа в с
.Лясково е възникнал скан-

112 НОВИНИ

На 29 май, около 11:10 часа в с. Кардам е спрян за
проверка мотопед, без регистрационна табела, уп-
равляван от 63-годишен мъж. По случая е образува-
но бързо полицейско производство.

На 30 май, около 10:25 часа е получено съобщение
за извършена кражба на около 30 метра захранващ
кабел от стопански имот на територията на с. Жеглар-
ци. По случая е образувано досъдебно производство.

дал, прераснал в сбиване.
В мелето са участвали мъж
на 60-години от с. Лясково
и двама мъже на 23 години
и 20 години, и двамата от
град Тервел. И тримата са
задържани. По случая се
извършва проверка. НДТ
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СРЕД ПЕВЦИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ
ДИМИТРИНА ГЕРМАНОВА
ПОПАДНА В ТОП 5 ЗА НАЙ-
ДОБЪР КАВЪР НА БЪЛГАРСКАТА
ПЕСЕН ЗА ЕВРОВИЗИЯ 2020

Младата поп изпълнител-
ка Димитрина Германова от
Студио "Сарандев" при Мла-
дежки център - Добрич учас-
тва в конкурс за най-добър
кавър на "Tears Getting So-
ber" - песента, с която Вик-
тория Георгиева трябваше
да представи България на
Eurovision 2020.

На 11 май Виктория Ге-
оргиева официално обяви
условията на конкурса:

- видеа с кавър изпълне-
ния на "Tears Getting Sober"
да се подават до 24 май;

- ще бъдат обявени пети-
ма победители;

- първият печели онлайн
среща с Виктория и еки-
па, участващ в създаване-
то на песента;

- другите четирима полу-
чават целия комплект от
новата мърч колекция на
Виктория с дизайн, вдъхно-
вен от песента "Tears Get-
ting Sober";

- най-добрите пет кавър
изпълнения ще бъдат изб-
рани от Виктория и предс-
тавители от нейните звуко-
записни компании Ligna
Studios и Ostereo, тексто-
писците и продуцентите на
"Tears Getting Sober" от
Symphonix International,
продуцентската компания
зад музикалните клипове
на Victoria - Four Elementz
и медийната компания за
производство и разпрост-
ранение Entiendo.

Ето, че вече са ясни по-
бедителите от конкурса. Ре-
зултатите са обявени от

Виктория Георгиева на ней-
ната фейсбук страница.

Сред многобройните
участници от цял свят са
избрани петимата най-
добри кавър изпълнители.

В Топ 5 е и Димитрина
Германова - талантливото
момиче от Добрич. Чести-
то Диди!

Голямата награда печели
Stephan Amos от Австралия.

Във връзка със създала-
та се ситуация, свързана с
covid 19, много междуна-
родни културни форуми се
провеждат в онлайн вари-
ант.

Това донякъде е добра
възможност дистанционно
да се участва в престижни
конкурси. Възползвайки се
от тази възможност, Алек-
сандър Петров от Студио
за поп-рок певци "Саран-
дев" при Младежки център
- Добрич взе участие в он-
лайн издание на Междуна-
родния конкурс-фестивал
"Lemari" - Беларус, който
традиционно се провежда
през април в град Минск.
Талантливият поп изпълни-
тел от Добрич се състеза-
ва в категория "Естраден
вокал - соло" с видео за-
пис на песента "Broken
Vow" из репертоара на
Джош Гробан.

Изнесените на 28 май ре-
зултати показват, че той е
носител на първа награда

в своята възрастова група
/над 18 години/ с най-висок
резултат - 49 точки от 50
максимални. Александър
се е конкурирал с певци от
Полша, Малта, Колумбия,
Куба, България, Румъния,
Македония и др.

В това онлайн издание
на конкурса "Lemari" участ-
ват над 400 млади изпъл-
нители от 21 страни. Меж-
дународното жури на фору-
ма е съставено от 28 чле-
нове, като има и български
представители - Росица
Йорданова и Георгина Ге-
оргиева. Всяка от възрас-
товите групи се оценява от
петчленно жури.

Видео записите на учас-
тниците по регламент тряб-
ва да са без обработка и
монтаж. Излъчените побе-
дители ще получат диплом,
медал, предметни награди,
както и покани за Между-
народни конкурси, а вокал-
ните им педагози - благо-
дарствени грамоти.

Община Генерал Тошево  обявява публичен  търг  с  тайно  наддаване по реда
на Закона за общинската собственост за отдаване под наем на земеделски
земи от общински поземлен фонд за за стопанска  2020-2021 година и за 10
стопански години, считано от 2020-2021 година.

Заповедта за откриване на тръжната процедура  и опис на поземлените имотите
са публикувани на сайта на Община Генерал Тошево.

Тръжна документация се закупува срещу 20.00лв, до 12.00часа на 16.06.2020 г.
и се получава в Център за услуги и информация ет.1  в Административната
сграда на Общинска администрация  гр. Генерал Тошево;

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ
деня на търга след закупуване на тръжни документи.

Депозит и заявления  за участие се приемат до 15.00 часа на  16.06.2020г. в
Център за услуги и информация ет.1 в Административната сграда на Общинска
администрация гр. Генерал Тошево;

Търга ще се проведе на 17.06.2020г. от 09.00часа в Административната сграда на
Общинска администрация  гр.Генерал Тошево,  зала  "Дора Габе" , трети етаж.

Допълнителна информация на телефони 05731/20-20, вътр.25 и  05731/8939.

О Б Я В Я В А

РОКАДА В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Д-р Ердинч Хаджиев ог-
лави общинския съвет на
най-голямата българска об-
щина - Добричка. До рока-
дата се стигна на редовно
заседание на ОбС на 28
май, на което общинската
съветничка  Илдъз Юнус /
ДПС/ поиска отстраняване-
то на досегашния предсе-
дател Дико Иванов ГЕРБ /
ЗНС/. Две бяха кандидату-
рите за нов председател -
на д-р Ердинч Хаджиев /
ДПС/ и на Пламен Станчев
/ГЕРБ/. С 11 гласа "за" д-р
Хаджиев пое поста и по-на-
татъшната работа на засе-
данието.

"Трябваше да има поли-
тическа логика, да се урав-
новесят нещата по отноше-
нието управлението в об-
щина Добричка - сподели
за читателите на НДТ д-р
Ердинч Хаджиев. - За ДПС
на местните избори са гла-
сували една трета от жите-
лите на общината, а на
практика досега бяхме изо-

лирани от властта. Нещо
повече - в продължение на
30 години сме управлявали
заедно с БСП, в момента
имаме 8 съветници, а сме
извън управлението. Не
може партия с двама об-
щински съветници да пред-
седателства висшия орган
в общината. Няма логика и
в конфигурацията на Об-
щинския съвет - крайно
дясно и крайно ляво да се

обединят, а центристка ор-
ганизация като ДПС да е
извън управлението и да не
може да прилага идеите си
за развитието на община-
та. А вече в по-злободне-
вен порядък, досегашният
председател Дико Иванов
подхождаше много избира-
телно към определени те-
ми и се стигна до много
върнати решения на Об-
щинския съвет "

Д-р Хаджиев благодари
на "многото трезвомислещи
колеги общински съветни-
ци", които са преценили
правилно ситуацията и
чрез неговия избор са въз-
становили политическата
логика в ОбС на Община
Добричка. Той пое офици-
ален ангажимент, възполз-
вайки се от натрупания
опит в качеството му на об-
ластен управител и депутат
от Добричка област, да на-
мери правилните начини за
подпомагане на админист-
рацията в търсенето и на-
мирането на решения по
многото проблеми, съпътс-
тващи живота в общината.
"Искаме нещата да се случ-
ват колкото се може по-
добре, защото това е в пол-
за на хората" - сподели но-
вият председател на ОбС д-
р Ердинч Хаджиев.

ДЕЦА В ОБЩИНА
ДОБРИЧКА С
ПОДАРЪЦИ ЗА 1 ЮНИ

Повече от 370 деца в се-
лата на община Добричка
получиха в празничния 1
юни подаръци от кмета  Со-
ня Георгиева. Това са мал-
чуганите, чиито родители
са дали съгласие да посе-
щават 30-те детски гради-
ни на територията на общи-
на Добричка.

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ
ОТ СТУДИО ЗА ПОП-РОК
ПЕВЦИ "САРАНДЕВ" С
ПЪРВА НАГРАДА ОТ
ОНЛАЙН ИЗДАНИЕ НА
МЕЖДУНАРОДНИЯ
КОНКУРС "LEMARI" -
БЕЛАРУС

В Международния ден на
детето бяха поздравени и
дечицата с увреждания, ко-
ито посещават Общностния
център в село Стефаново.
В дните на извънредната
ситуация се извършва мо-
билна работа с децата със
специални потребности. С
тях работят социален педа-
гог, психолог, логопед, ре-
хабилитатори.

В празничния 1 юни око-
ло 50 потребители на ус-
лугите на Центъра получи-
ха книжки за оцветяване
и лакомства в домовете си
в селата Стожер, Стефа-
ново, Дончево, Батово,
Бранище, Ведрина, Одър-
ци, Паскалево, Самуилово
, Подслон и др.

 Дейността на Общност-
ния център се финансира в
рамките на проекта "Равен
шанс за всички деца в об-
щина Добричка" по Опера-
тивна програма "Развитие
на човешките ресурси" 2014
- 2020. Малчуганите получи-
ха книжки за оцветяване и
лакомства.

Красимира НИКОЛОВА

ОБВИНЯЕМ ЗА ПРИТЕЖАНИЕ
НА НАРКОТИЦИ С ЦЕЛ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОСТАВА
С МЯРКА "ЗАДЪРЖАНЕ ПОД
СТРАЖА"

Окръжен съд - Добрич
остави без уважение мол-
бата на 47-годишния Д.Ш.
за изменение на наложена-
та му мярка за неотклоне-
ние от "задържане под
стража" в "домашен арест".

Мъжът е привлечен към
наказателна отговорност
за това, че на 19 февруари
т.г., в Добрич, без надлеж-
но разрешително, е държал
високорискови наркотични
вещества с цел разпрост-
ранение. Според данните
по делото в дома на под-
съдимия били открити два
вида наркотични вещества
- марихуана и амфетамин.

Окръжният съд, след ка-
то се запозна с материа-
лите по досъдебното про-
изводство и след прецен-
ка на доводите на страни-
те, счете, че към момента
не са настъпили нови обс-
тоятелства, които да нала-
гат промяна на вече взета-
та спрямо обвиняемия мяр-
ка за неотклонение.

В определението
си съдът посочва, че не е
отпаднало обоснованото
предположение за съпри-
частност на задържания
към престъплението, за ко-
ето е привлечен под отго-
ворност, както и опасност-
та той да се укрие или да
извърши друго престъпле-
ние. Съдебният състав взе
предвид и обстоятелството,
че деянието, за което 47-
годишният е обвинен, се
явява извършено в изпита-
телния срок на предходно
негово осъждане.

Определен бе едномесе-
чен срок, в който няма да
се допуска ново искане за
промяна на мярката, освен
ако то се основа на вне-
запно влошаване на здра-
вословното състояние на
задържания.

Постановеният от Окръ-
жен съд - Добрич съдебен
акт подлежи на обжалване
пред горната съдебна инс-
танция в 3-дневен срок.
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Îò â÷åðà - 1 þíè, åêèïúò 
íà  Õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ 
– Äîáðè÷, îòíîâî çàïî÷íà 
çàíèìàíèÿ ñ äåöàòà íà âúç-

ðàñò ìåæäó 6 è 14 ãîäèíè. 
Çàíèìàíèÿòà ñå  ïîäíîâÿ-
âàò, ñëåä êàòî ïîâå÷å îò 
äâà ìåñåöà äåòñêàòà îá-
ðàçîâàòåëíà ïðîãðàìà íà 
ãàëåðèÿòà – „Ðàáîòèëíèöà 
çà âúîáðàæåíèå“, ñå ñëó÷-
âàøå ñàìî âúâ âèðòóàëíîòî 
ïðîñòðàíñòâî. Â ìåñåöèòå 
îò þíè äî êðàÿ íà àâãóñò 
äåòñêèòå àòåëèåòà ùå ñå 
ïðîâåæäàò âñåêè äåëíè÷åí 
äåí îò 10:30 ÷. è ùå ñà ñ 
ïðîäúëæèòåëíîñò 1 ÷àñ. 
Ìàòåðèàëèòå ñå îñèãóðÿ-
âàò îò ãàëåðèÿòà, à âõîäúò 
å 1 ëåâ. Ìàñêèòå çà ó÷àñ-

òíèöèòå ñà çàäúëæèòåëíè. 
Ðàáîòèëíèöàòà ùå ïðèåìà 
äî 20 äåöà, ðàçäåëåíè íà 
äâå ãðóïè ñ íå ïîâå÷å îò 10 

ìàë÷óãàíè, â äâå ðàçëè÷íè 
çàëè.

Äåéíîñòèòå íà Õóäîæåñò-
âåíà ãàëåðèÿ – Äîáðè÷ ùå 
ñå èçïúëíÿâàò ïðè ñïàçâà-
íå íà âñè÷êè ïðîòèâîåïè-
äåìè÷íè ìåðêè – Çàïîâåä 
�ÐÄ-01-277/26.05.2020 ã. 
è ÐÄ-01-263/14.05.2020 ã. 
íà Ìèíèñòúðà íà çäðà-
âåîïàçâàíåòî, Çàïîâåä 
�626/27.05.2020 ã. íà Êìå-
òà íà Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ 
è ïîñëåäâàùè óêàçàíèÿ è 
èíñòðóêöèè çà èçïúëíåíèå.

Åêèï íà Õóäîæåñòâåíà 
ãàëåðèÿ - Äîáðè÷

"РАБОТИЛНИЧКА ЗА 
ВЪОБРАЖЕНИЕ" В 
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

ДКТ "ДОРА ГАБЕ" 
ОТНОВО РАДВА 
ДЕЦАТА НА ДОБРИЧ

МАНОЛОВА ЩЕ 
ПРЕДСТАВИ В ДОБРИЧ 
ПЛАНА С 19 МЕРКИ ЗА 
19 МЕСЕЦА ЗА ВРЪЩАНЕ 
НА ХОРАТА НА РАБОТА

Ñðåùàòà ñúñ ñâîèòå 
ñëúí÷åâè çðèòåëè ñ íåòúð-
ïåíèå î÷àêâàõà àðòèñòèòå 
â Êóêëåíèÿ òåàòúð. Ñëåä 
íåîáè÷àéíàòà òèøèíà â 

òåàòðàëíàòà çàëà, êîÿòî 
ïðîäúëæè ïîâå÷å îò äâà 
ìåñåöà, â 10.30 ÷àñà íà 30 
ìàé íà ñöåíàòà èçëÿçîõà 
Ìèëà Áîÿíîâà, Ðóìåí Êóð-
òåâ è Âàëåíòèí Èâàíîâ, çà 
äà ïðåäñòàâÿò „Çàáúðçàíà 
ïðèêàçêà“.  ×àñ ïî-êúñíî – 
â 11.30 ÷àñà, â Öåíòúðà çà 
çàùèòà íà ïðèðîäàòà è æè-
âîòíèòå áåøå ïðåäñòàâ åíà 

„×åðâåíàòà øàï÷èöà“. 
Â äíèòå äî 7 þíè êóêëî-

âîäèòå  ùå èìàò 12 ñðåùè 
ñ ìàëêèòå çðèòåëè è ùå 
ïðåäñòàâÿò ëþáèìè   ñïåê-

òàêëè:  „Âúëêúò è ñåäåìòå 
êîçëåòà“, „Àëàäèí»,  «Ïè-
íîêèî», «Ãëóïàâèÿò âúëê», 
«Kîñå Áîñå», «Çàáúðçà-
íà ïðèêàçêà», «Òàëàñúìúò 
Òðîïàëàí», «Ïðèêàçêà çà 
Îõ». Ïðåäñòàâëåíèÿòà ùå 
ñå èãðàÿò â êóêëåíèÿ òåà-
òúð è íà îòêðèòî – â Öåíòú-
ðà çà çàùèòà íà ïðèðîäàòà 
è æèâîòíèòå. 

ÄÊÈ ÊÖ “Äâîðåöà” ïðåä-
ñòàâÿ èçëîæáà æèâîïèñ 
îò 3 äî 17 þíè íà Ðóìåí 
Ðàéíîâ. Õóäîæíèêúò Ðó-
ìåí Ðàéíîâ èìà çàä ãúð-
áà ñè äåñåòêè ñàìîñòîÿ-

òåëíè èçëîæáè, ó÷àñòèÿ 
â ïðåñòèæíè ïëåíåðè è 
êîëåêòèâíè åêñïîçèöèè. Â 
ãàëåðèÿ “Òèõîòî ãíåçäî” 
òîé ùå ïðåäñòàâè æèâî-
ïèñíè ïëàòíà, êîèòî ñà 
ñúòâîðåíè ñïåöèàëíî çà 
òàçè èçÿâà, âäúõíîâåíè îò 
êðàñèâèÿ Äâîðåö â Áàë÷èê 
è áåëîêàìåííèÿ ãðàä. ×àñò 
îò òâîðåíèÿòà íà èçÿâåíèÿ 

õóäîæíèê èìàò è èñòîðè÷å-
ñêè ïðåïðàòêè êúì èñòîðèÿ 
íà ìÿñòîòî êúäåòî ñå ïðåä-
ñòàâÿò – ìèíàëî îáãúðíàòî 
â ðîìàíòèêà è ïðåâðàòíîñ-
òè. Êàðòèíèòå ñå ðåäóâàò 

îò áóðíè öâåòíè åêñïëîçèè 
äî òèõî áåçáðåæíî áåçâðå-
ìåííî ñúñòîÿíèå. Âñåêè 
ïîñåòèòåë íà àðõèòåêòóðíî 
– ïàðêîâèÿ êîìïëåêñ ìîæå 
äà  íàìåðè ñâîåòî ëþáè-
ìî êúò÷å, ïåéçàæ, ñþæåò. 
Èçëîæáàòà ìîæå äà áúäå 
ðàçãëåäàíà âñåêè äåí îò 8 
äî 20 ÷. â ãàëåðèÿ “Òèõîòî 
ãíåçäî”.

Íàé-ãîëÿìîòî ëàéôñòàéë 
ñúáèòèå íà ëÿòîòî, Ìîäíà 
ôèåñòà Àëáåíà, çàïî÷âà 
íà 11 þíè, â íàé-êðàñèâîòî 

ìÿñòî íà Áúëãàðèÿ – Àë-
áåíà. Êàêòî âñÿêà ãîäèíà, 
òàêà è òàçè, äèçàéíåðè, 
æóðíàëèñòè è ãîñòè ùå ïî-
ñðåùíåì ëÿòîòî â Àëáåíà! 
Ñëåä ïðåæèâÿíîòî è ñïðà-
âÿíåòî íà Áúëãàðèÿ ñ âèðó-
ñà, å íîðìàëíî è ôèåñòàòà 
äà çàïî÷íå ñ êîëåêöèÿòà 
íà ìîäíà êúùà Áóëòåêñ è 
îáëåêëà çà ñàìîçàùèòà, 
êàòî ìàñêè, ïðîòèâîãàçè 
è äðóãè çàùèòíè îáëåê-
ëà. Íàé-êðàñèâèÿò ìúæ íà 
Áúëãàðèÿ Äèàí Õðèñòîâ, 
îáÿâåí ñëåä äîïèòâàíå âúâ 
ôåéñáóê çà íàé-êðàñèâèÿ 
ìúæ íà äåñåòèëåòèåòî, 
ùå ìåðè òåìïåðàòóðàòà ñ 

èñòèíñêè òåðìîìåòðè íà 
âñè÷êè, à èñòèíñêè ëåêàðè 
è ìåäèöèíñêè ñåñòðè ùå 
èçëÿçàò ñ íåãî íà ñöåíàòà. 

Â ïðîäúëæåíèå íà íÿêîëêî 
äíè è âå÷åðè, íà îòêðèòèòå 
ñöåíè íà Àëáåíà ùå ñå 
ïîêàæàò åëåãàíòíè, ïëàæ-
íè îáëåêëà è àêñåñîàðè, 
çàåäíî ñ èçïúëíåíèÿòà è 
øîóòî íà Êðèñòèíà Äèìè-
òðîâà, Êðàñèìèð Àâðàìîâ, 
Èñêðåí Ïåöîâ, äóåò Àìîðå 
è äð. Òðàäèöèîííî, âå÷å 20 
ãîäèíè, âîäåù íà ôèåñòàòà 
å ëþáèìåöúò íà âñè÷êè 
Èñêðåí Ïåöîâ! Ìàíåêåí-
êèòå ùå áúäàò ãðèìèðàíè 
ñ ïðîäóêòèòå íà Îðèôëåéì, 
à òåëàòà èì - çàùèòåíè ñúñ 
ñëúíöåçàùèòíèòå ïðîäóêòè 
íà ñúùàòà øâåäñêà êîç-
ìåòèêà.

Äåôèëåòàòà íà ïëàæà ùå 
çàïî÷íàò íà áàñåéí „Êàëè-
àêðà Ìàðå“ - ñ êîëåêöèÿòà 
áàíñêè îáëåêëà íà ìîäíà 

êúùà „Àëîõà 
Ìàðå“, ïðî-
èçâåäåíè îò 
„ Ï ð å ñ ò è æ 
Àêâà“ ÎÎÄ. 
Ñëåä òîâà 
ùå ïðîäúë-
æ à ò  „ Ñ å í -
ñ å é ø ú í “ , 
„ Ì à ð è í è 
ô å ø ú í “ , 
„ Ì à ð ê î ñ “ , 
„ Ë à é ô ñ ò î -
ðè“, „Êàðî-
ëèí“, „Ìàð-
ëèí“ è äð.

Íå ñà çàá-
ð à â å í è  è 
íàé-óíèêàë-
íî âêóñíèòå 

ñëàäîëåäè. Ñ òÿõ ùå èìà 
ñúñòåçàíèå „Ïîçíàé âêóñà 
íà ñëàäîëåäà“, êàòî àêöåíò 
å åñòåñòâåíî Boss - à íà 
âñÿêà ñèòóàöèÿ. Äîñåãà 
ïîáåäèòåëè ñà áèëè ïåâå-
öúò Âàñèë Ïåòðîâ, Èñêðåí 
Ïåöîâ, Ìèñòúð Ìåíõúíò 
Àëè Àëèåâ, Äæèíà Ñòîåâà è 
äð.  Ñëàäîëåäúò å íåóñòîè-
ìà êîìáèíàöèÿ îò áîíáîíè 
Ìàðøìåëîó, ïîòîïåíè â 
ìëå÷íèÿ êàêàîâ ñëàäîëåä 
è íåæíè ôèëèðàíè áàäå-
ìîâè ïàð÷åíöà â ãëàçóðà 
îò áÿë øîêîëàä – òîâà å 
íîâèÿò BOSS Rocky Road, 
åñòåñòâåíî âúâ ôðèçåðèòå 
íà Íåñòëå.

Áàíêà ÄÑÊ ùå ïðåäëîæè 
íà âñè÷êè, ïîñëåäíèòå ñè 
òîï ïðîäóêòè.

Åäíà îò íàé-êðàñèâèòå 
äèçàéíåðêè Ñòåôêà Ãóùå-
ðîâà, å ïîäãîòâèëà êîëåê-
öèÿ îò íàä 100 îáëåêëà, 
ñïåöèàëíî çà ìîðåòî. Ïî-
âå÷åòî îò òÿõ ñà â öâå-
òîâåòå íà ëÿòîòî, áÿëî, 
÷åðâåíî è ñèíüî. Ñàìàòà òÿ 
ñïîäåëè, ÷å ìíîãî òðóäíî 
ìîæå äà èçáåðå ñ êàêâî 
òî÷íî ùå ñå ïðåäñòàâè íà 
ôèåñòàòà.

Òðàäèöèîííî ôèåñòàòà 
ùå çàêðèåì ñ êîëåêöèÿ-
òà íà Ïëàìåí Éîðäàíîâ 
è Ñâàòáåí öåíòúð - MY 
wedding. Êàêòî âñÿêà ãîäè-
íà, Ïëàìåí èäâà ñ öÿë áóñ 
òîàëåòè è îáëè÷à âñè÷êè 
– âîäåùè, ìîäåëêè, çâåç-
äè, ïóáëèêà.  Íà ìîäíàòà 
ôèåñòà ñà ãîñòóâàëè äî ìî-
ìåíòà ñâåòîâíîèçâåñòíèòå 
äèçàéíåðè Äåíèñ Ñìèðíîâ, 
Ñàëâàòîðå Êóîêîëó, äâà 
ïúòè ãóáåðíàòîðà íà ùàòà 
Íåâàäà, îòêðèâàòåëÿò íà 
Øàðúí Ñòîóí, êðèåéòèâ 
äèðåêòîðèòå íà Æàí Ëþê 
Àìñëåð è äð. Çà 20 ãîäèíè, 
ïðîäóöåíòêàòà Ìàðèàíà 
Àðøåâà èç÷èñëè, ÷å ñúáè-
òèåòî å áèëî ïîñåòåíî îò 
õèëÿäè äèçàéíåðè è ãîñòè, 
à îò òåëåâèçèîííèÿ åêðàí 
ïî÷òè íÿìà ÷îâåê â Áúëãà-
ðèÿ, êîéòî äà íå å ãëåäàë 
íÿêîè îò äåôèëåòàòà îò 
íàé-êðàñèâèÿ êîìïëåêñ íà 
Áúëãàðèÿ – Àëáåíà!

Íà 2 þíè 2020 ã., âòîð-
íèê, îò 15:30 ÷. ïðåäñåäàòå-
ëÿò íà Ãðàæäàíñêàòà ïëàò-
ôîðìà „Èçïðàâè ñå.ÁÃ“ 
Ìàÿ Ìàíîëîâà ùå äàäå 
áðèôèíã â ãð. Äîáðè÷, â êà-
ôåòî íà õîòåë „Äîáðóäæà“. 

Ìàíîëîâà ùå ïðåäñòàâè 
ïëàíà ñè ñ 19 ìåðêè çà 19 
ìåñåöà çà âúçñòàíîâÿâàíå 
íà èêîíîìèêàòà è âðúùàíå 
íà õîðàòà íà ðàáîòà ñëåä 
êðèçàòà ñ êîðîíàâèðóñà, 
êîéòî îáÿâè íà ïðîòåñòà 
ïðåä Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò 
íà 23 ìàé 2020 ã. 

Ïðåäñåäàòåëÿò íà „Èç-
ïðàâè ñå.ÁÃ“ ùå ïðåäñòàâè 
è çàêîíîïðîåêò çà êîëåê-

ò î ð è ò å , 
ê î é ò î 
âíåñå â 
Íàðîäíî-
òî ñúáðà-
íèå íà 1 
þíè 2020 
ã. 

Â 17:30 
÷ .  Ì à -
í î ë î â à 
ù å  ñ å 
ñ ð å ù í å 
ñ ðàáîò-
í è ö è ò å 
îò ìèíè 
„ Î á ð î -
÷ è ù å “ . 
Ïîâîäúò 
å  á å ç -
ä å é ñ ò -
âèåòî íà 

èíñòèòóöèèòå âúâ âðúçêà 
ñ èçïëàùàíåòî íà îáåç-
ùåòåíèÿòà íà ðàáîòíèöè-
òå, êîèòî íå ñà âçèìàëè 
çàïëàòè ïîâå÷å îò ãîäèíà 
è ïîëîâèíà. Ñðîêîâåòå çà 
ïîäàâàíå íà äîêóìåíòèòå 
çà ïîëó÷àâàíåòî íà îáåç-
ùåòåíèÿòà èçòè÷àò ñëåä 
11 äíè. 

Ïðèïîìíÿìå, ÷å Ìàíî-
ëîâà ñå ñðåùíà ñ ðàáîò-
íèöèòå è íà 5 ôåâðóàðè 
2020 ã. Òîãàâà òÿ ïðèçîâà 
Èíñïåêöèÿòà ïî òðóäà äà 
âëåçå âúâ ôóíêöèèòå ñè ïî 
äåëîòî ñðåùó êîíöåñèîíå-
ðà „Åâðîìàíãàí“.

ЛЯТОТО ЗАПОЧВА С 20 ГОДИНИ 
МОДНА ФИЕСТА АЛБЕНА

Юбилейната Модна Фиеста Албена ще радва гостите от 11-ти 
до 14 юни! Най-красивият мъж на България Диан Христов ще мери 
температурата на всички присъстващи

НАЧАЛО НА АРТ СЕЗОНА: 
В ДВОРЕЦА ОТКРИВАТ 
ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИКА 
РУМЕН РАЙНОВ
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ХАНДБАЛИСТИТЕ
НА ДОБРУДЖА
ЗАВЪРШИХА НА
СЕДМО МЯСТО

Българската федерация
по хандбал официално сло-
жи край на първенствата в
"А" и "Б" група при мъжете
и жените. Това стана факт
на проведеното в края на
миналата седмица заседа-
ние на УС на хандбалната
централа. За крайно се
приема класирането до мо-
мента на прекъсването на
шампионатите заради пан-
демията от коронавирус и
обявеното извънредно по-
ложение. Така варненски-
ят Локомотив за четвърти
пореден път и общо 12-и в
клубната история печели
шампионската титла при
мъжете. Вицешампион е
отборът на Пирин 64 (Гоце
Делчев), а бронзовите ме-
дали са за състава на
Осъм (Ловеч). Отборъът на
Добруджа, който в послед-
ните 15 години неизменно
представяше България в
европейските клубни тур-
нири, завърши на седмо
място с актив ат 11 точки -
след 6 победи, 1 равенст-
во и 7 загуби.

При дамите за трета по-
редна година златото е за
тима на Бъки (Габрово),
който, както и през 2019-а,
печели дубъл - титла и ку-
па на страната. Подглас-
ник на шампиона е отбо-
рът на Етър 64 (Велико Тър-
ново), а бронза, за пръв
път в историята на клуба,
отива при ОФК Поморие.

Финалният турнир от Ку-
па България при мъжете
няма да се проведе. При
подрастващите, с оглед на
динамично променящата
се ситуация с Ковид-19, се
отлага вземането на окон-
чателно решение относно
прекратяването или доиг-
раването на финали на
първенствата. Очакват се
допълнителни разпоредби
от страна на ММС.

На този етап организи-
рани състезания под шап-
ката на БФХ не се пред-
виждат до края на месец
август или началото на
септември, за когато се
планира да се проведе ДП
по плажен хандбал.

В международен план
към този момент УС на
БФХ реши да подаде за-
явка за участие в квали-
фикация за ЕП за мъже.
Мъжкият национален от-
бор ще участва и в 4-ото
издание на турнира IHF
Emerging nations champi-
onship. Ще бъде потвърде-
но и участието на нацио-
налния отбор за юноши до
18 на M18 EHF Champion-
ship`2021. Очаква се стра-
ната ни отново да бъде
определена за домакин на
първенството, което е нас-
рочено за  януари. Подаде-
ни са заявки за участие и
в европейските шампиона-
ти за девойки до 17 и 19
години през 2021 година.

Наско Сираков вече ра-
боти като собственик на
Левски, въпреки че все
още официално не е та-
къв. Той е начертал план
за спасението на "сините",
който включва значително
намаляване на дълговете
на клуба. В края на мина-
лата седмица Наско и
Константин Папазов са
провели среща с бившия
собственик Спас Русев. На
нея те са успели да убедят
бизнесмена да отпише па-
рите, които е давал като за-
еми на Левски. И така со-
лидна част от задължения-
та на клуба ще отпаднат.
Сираков е получил нужни-
те уверения от Русев, че то-
ва ще се случи, ако имен-
но легендата е човекът,
който вземе акциите, ин-
формира "Тема спорт"

Всъщност не за първи
път бизнесменът от Лон-
дон обещава да отпише
вземанията си. Той пое
официално Левски на 30
август 2016 година, като
придоби 86,6% от клуба
безвъзмездно от Иво То-
нев, Александър Ангелов и
Николай Иванов. След то-
ва Русев призна, че се е
захванал с Левски покрай
сделката за придобиване
на БТК и търговската мар-
ка на компанията "Вива-
ком". Това бе ясен знак,
че клубът е оплетен в по-
литикономически интере-
си. В началото бизнесме-

СПАС РУСЕВ ОПРОЩАВА ДЪЛГОВЕ НА ЛЕВСКИ

Световният №1 в тениса Но-
вак Джокович получи престиж-
на награда от правителството
на Сърбия. 33-годишният белг-
радчанин бе награден от минис-
търа на външните работи на
Сърбия Ивица Дачич за прино-
са си за благото на страната и
за това, че помага на репута-
цията й пред световната общес-
твеност. Джокович е най-раз-
познаваемият сръбски спортист
със своите 17 титли от "Голе-
мия шлем" и оказа финансова
подкрепа на държавата в бор-
бата с пандемията от корона-
вирус.

ДЖОКОВИЧ С ПРЕСТИЖНА НАГРАДА
ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ

нът имаше намерение да
действа с размах. Обеща
козирка и ново табло, но
после се поправи с "това
не е като да отвориш ча-
дъра си". Стадион "Георги
Аспарухов" не дочака кой
знае какви подобрения, но
на 14 февруари 2017 г. по-
лучи ново име. Той бе
прекръстен на "Vivacom
Арена Георги Аспарухов".
Тогава от клуба обявиха,
че договорът с телекомуни-
кационната компания е за
период от шест години. За
да преодолее всички преч-
ки пред новия рекламен
договор и да избегне кон-
фликта на интереси като
притежател на акции в БТК
и ПФК Левски, Спас Русев
прехвърли част от акциите
си на Даниел Боримиров,
превръщайки го във втория
по големина акционер в
клуба. В съобщението не
се посочва сумата по до-
говора, но според някои
източници ставаше въпрос
за 12 милиона лева - тоест
по 2 милиона лева годиш-
но. В онзи период Русев да-
ваше интервюта, че е поел
клуба с дългове от 20 мили-
она лева...

В началото на 2019-а ве-
че бе ясно, че времето на
Русев на "Герена" изтича.
Тогава бе назначен нов Уп-
равителен съвет с нов из-
пълнителен директор - Па-
вел Колев. Задачата им бе
да направят одит, преди

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
1. Локомотив (Варна)1613 0 3 500:369 26
2. Пирин-64 (ГД) 14 11 0 3 441:343 22
3. Осъм (Ловеч) 15 10 1 4 441:385 21
4. Чардафон (Гб) 14 10 1 3 368:324 21
5. Спартак (Варна) 15 8 0 7 437:406 16
6. Локомотив (ГО) 15 6 1 7 412:406 13
7. Добруджа (Дч) 14 6 1 7 396:405 11
8. АСТИ-91 (Хасково)15 1 0 14 370:537 2
9. НСА (София) 14 0 0 14 285:470 0

Васил Божков да поеме
контрол над Левски. Колев
обяви, че дълговете на клу-
ба са повече от 30 милио-
на лева. На 9 февруари Ру-
сев заяви в интервю за Но-
ва ТВ: "Към момента на
Общото събрание и на та-
ка наречената дата за
прехвърляне на собстве-
ността задълженията ще
бъдат може би по-малко от
половината на това, което
се тиражира сега - между
15 и 16 милиона лева", обе-
ща той. На въпрос - ще оп-
рости ли парите, които е
дал като заем към клуба,
Русев заяви: "То във фут-

бола друга формула няма".
В крайна сметка на Об-

щото събрание на Левски
на 6 март 2019 година за
притежател на акциите на
клуба бе обявен Георги По-
пов. Но на сбирката на ак-
ционерите стана ясно, че
Спас Русев не е отписал ни-
що. Затова и ОС не го ос-
вободи от отговорност.

За 6 юни е насрочено но-
во Общо събрание на Лев-
ски. Предстои да видим да-
ли сюжетът ще е - "Наско
Сираков основен акционер,
а Спас Русев освободен от
отговорност с отписване на
дълговете си". "Тема спорт"

Благой Иванов - Багата
(18-4 MMA, 2-3 UFC), за съ-
жаление, загуби за втори
пореден път с разединено
съдийско решение (30-27,
28-29, 28-29) на галавечер-
та UFC Fight Night 176 от
изгряващата бразилска
звезда в тежка категория
Аугусто Сакай (15-1-1 MMA,
4-0 UFC).

Според бившия шампион
в "кралската" дивизия Да-
ниел Кормие битката е
трябвало да завърши на-
равно (макар че трудно ще
се намерят аргументи, че
Багата е загубил първия и
втория рунд), защото в тре-
тия рунд Сакай се опази от
тейкдаун чрез хващане за
оградата, което заслужава
отнемане на една точка.

Битката бе равностойна,
а Сакай записа четвърта
поредна победа в октаго-
на и изравни Франсис Нга-
ну за най-дългата победна
серия в тежка категория на
UFC. Той има 11 нокаута на

БЛАГОЙ ИВАНОВ -
БАГАТА ОТНОВО ЗАГУБИ
С РАЗЕДИНЕНО
СЪДИЙСКО РЕШЕНИЕ

МАРИЦА МЕЖДУ
БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ

сметката си и шест победи
в рамките на първия рунд, но
единствено лоукиковете от
кикбоксьорските му умения
работеше с успеваемост
срещу българския боец.

В крайна сметка обаче
реферът Джейсън Хързог не
наказа с отнемане на точ-
ка нарушаването на прави-
лата от Сакай в третия рунд
и така Багата бе лишен от
втория си тейкдаун в дву-
боя, а превъзходството му
на земя бе ясно на всички
още преди самото начало.

Иванов има още един дву-
бой в UFC от настоящия си
контракт с Дейна Уайт, ка-
то той дебютира със загуба
(с тежка контузия) от бив-
шия шампион Жуниор дос
Сантос, след което записа
два успеха над Бен Ротуел
и Тай Туиваса. Второто му
поражение бе след съдийс-
ка "тесла" срещу Дерик Лю-
ис - отново разединено ре-
шение, което дори Черния
звяр посрещна с изненада.

Волейболните шампион-
ки от Марица (Пловдив)
могат да се преместят в
турското първенство.
Евентуалното им участие
в шампионата на Южната
ни съседка обаче ще бъде
паралелно с това в бъл-
гарската национална лига.
"Това си е определено
слух, тъй като не е офици-
ална информация. Да, има
такъв интерес, има такива
разговори - не го крия. Ние
имаме нужда от по-високо
ниво на българското пър-
венство. Не само да игра-
ят девойките. Това не е
критерий", коментира пред
bTV треньорът на пловдив-
чанки - Иван Петков. "Тур-
ските колеги породиха то-
зи интерес, тази идея. Не
че те не са критерий. Те не
са хората, които ще дават
тази посока. Това се заси-
ли от това, че тази прак-
тика я има и в някои други

www.centersport.org

В центъра на спортния

държави", допълни той.
В последните 6 години

отборът на Марица е без
поражение в България. За
последно пловдивчанки за-
губиха в българското пър-
венство през ноември 2015
година. И се намират в се-
рия от 97 срещи без пора-
жение. Високите цели в
Шампионската лига, къде-
то тимът ще участва за чет-
върта поредна година, по-
ражда идеята за турското
първенство. Въпреки че по-
голямата част от турските
тимове са локализирани в
Истанбул, на Марица ще се
наложи да пътува близо
1000 километра за среща
в Анкара. Препятствията
пред осъществяването на
тази идея са огромни,
признават от клуба. "При
всички случаи бюджетът
трябва да бъде много по-
различен и отборът трябва
да бъде конкурентен поне
на шестицата в Турция", за-
яви Петков. "Чисто физи-
чески и като пътуване не-
щата ще се усложнят, като
сложим европейските тур-
нири, но идеята е, когато
имаш един състав, който
да бъде поразширен и да
разполагаш с вариации, да
имаш възможност да си
адекватно подготвен за
всеки един двубой".

Като алтернатива от клу-
ба предлагат осъществява-
не на Балканска лига. "Ка-
то ниво турското първенс-
тво е добър вариант, но ре-
алността е съвсем различ-
на. Тази реалност ни дава
Балканската лига, тъй ка-
то имаме доста други от-
бори от съседни държави,
които имат същия проб-
лем", разясни треньорът на
Марица. btvnovinite.bg
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ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 25.06.2020г. от 14.15 часа в 

залата на Община Каварна
 на втори етаж – стая № 209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО 
НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на преместваем 
обект - павилион, с площ 6,00кв.м, находящ 
се в свободното пространство, югоизточно 
от търговската площ на Общински пазар–

Каварна,върху петно №123 по схема за поставяне на премест-
ваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, за–продажба на дрехи и 
обувки.Срок на договора е 5г.Начална тръжна наемна месечна 
цена е 12,00лв. без ДДС.Тръжните документи се заплащат в 
касата на общината на  ул.”Добротица” № 26, до 17.00 часа 
на 19.06.2020г.,като цената е 10.00 лв. и се получават в стая 
№ 206.Депозитна вноска в размер на 14,40лв. и се внася на 
касата на Община Каварна до  17.00 часа на 22.06.2020г. Сро-
кът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 23.06.2020г. 
в деловодството на Община Каварна.Оглед–всеки работен ден 
от 09.00ч. до 16.00ч.                  

    Необходими документи за участие:
 1.Квитанция за закупени тръжни книжа и вносна бе-

лежка за внесен депозит.
 2.Декларация, че участникът е запознат с условията на 

търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида 
съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клау-
зите на договора и Декларация, че участникът няма не 
погасени задължения към отдел „МДТ” при община 
Каварна и общината.

 3.Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма 
не погасени задължения към държавата.        4.Нотариално 
заверено пълномощно,в случай че кандидатът се предста-
влява от пълномощник.
Справки на тел.: 0570/8-18-19.

ÏÎÊÀÍÀ
ÓÑ ÍÀ ÇÊ×Ñ „ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ 

ÑÒÀÌÁÎËÈÉÑÊÈ“ – ñ. ÑÌÎËÍÈÖÀ, 
îáù. ÄÎÁÐÈ×ÊÀ

ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÷ë. 16, àë. 3, ò. 1 ÎÒ ÇÀÊÎÍÀ ÇÀ 
ÊÎÎÏÅÐÀÖÈÈÒÅ, ÑÂÈÊÂÀ ÑÂÎÈÒÅ ×ËÅÍÎÂÅ ÍÀ 
ÃÎÄÈØÍÎ ÎÒ×ÅÒÍÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ, ÊÎÅÒÎ ÙÅ ÑÅ 
ÑÚÑÒÎÈ ÍÀ 20.06.2020 ã. Â ÑÀËÎÍÀ ÍÀ ÄÚÐÆÀÂÅÍ 
ÊÓÊËÅÍ ÒÅÀÒÚÐ „ÄÎÐÀ ÃÀÁÅ“ Â ÃÐ. ÄÎÁÐÈ×, ÎÒ 
10.00 ×ÀÑÀ

ÏÐÈ ÑËÅÄÍÈß ÄÍÅÂÅÍ ÐÅÄ:
1. ÓÒÂÚÐÆÄÀÂÀÍÅ ÍÀ ÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ ÓÑ ÇÀ ÏÐÈÅ-

ÌÀÍÅ È ÎÑÂÎÁÎÆÄÀÂÀÍÅ ÍÀ ×ËÅÍ-ÊÎÎÏÅÐÀÒÎ-
ÐÈ.

ÄÎÊËÀÄÂÀ: ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËßÒ ÍÀ ÓÑ
2. ÎÒ×ÅÒÅÍ ÄÎÊËÀÄ ÍÀ ÓÑ ÇÀ ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ ÍÀ ÊÎ-

ÎÏÅÐÀÖÈßÒÀ ÏÐÅÇ 2019 ã.
ÄÎÊËÀÄÂÀ: ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËßÒ ÍÀ ÓÑ

3. ÎÒ×ÅÒÅÍ ÄÎÊËÀÄ ÍÀ ÊÑ ÏÐÅÇ 2019 Ã.
ÄÎÊËÀÄÂÀ: ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËßÒ ÍÀ ÊÑ

4. ÈÇÁÎÐ ÍÀ ×ËÅÍ ÍÀ ÓÑ
ÄÎÊËÀÄÂÀ  ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËßÒ ÍÀ ÓÑ

5. ÏÐÈÅÌÀÍÅ ÍÀ ÃÔÎ ÇÀ 2019 ã.
ÄÎÊËÀÄÂÀ: ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËßÒ ÍÀ ÓÑ

6. ÏÎÊÐÈÂÀÍÅ ÍÀ ÇÀÃÓÁÈ ÎÒ ÌÈÍÀËÈ ÃÎÄÈÍÈ Ñ 
ÍÅÐÀÇÏÐÅÄÅËÅÍÀÒÀ ÏÅ×ÀËÁÀ ÍÀ ÊÎÎÏÅÐÀÖÈßÒÀ 
ÎÒ ÌÈÍÀËÈ ÃÎÄÈÍÈ.

ÄÎÊÀÄÂÀ: ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËßÒ ÍÀ ÓÑ
ÏÐÈ ËÈÏÑÀ ÍÀ ÊÂÎÐÓÌ, ÑÚÁÐÀÍÈÅÒÎ ÙÅ ÑÅ 

ÏÐÎÂÅÄÅ ÅÄÈÍ ×ÀÑ ÏÎ-ÊÚÑÍÎ, Ò.Å. Â 11.00 ×ÀÑÀ
ÎÒ ÓÑ ÍÀ ÇÊ×Ñ „ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ ÑÒÀÌÁÎËÈÉÑÊÈ“

Êîìèñèÿòà çà ïðîòèâîäåé-
ñòâèå íà êîðóïöèÿòà è îòíå-
ìàíå íà íåçàêîííî ïðèäîáè-
òîòî èìóùåñòâî (ÊÏÊÎÍÏÈ) 
óëè÷è â êîíôëèêò íà èíòåðåñè 
ãëàâíèÿ àðõèòåêò íà Øàáëà 
Òàòÿíà Íåéêîâà. Äî ñàíêöèÿ-
òà ñå ñòèãíà ñëåä ðåïîðòàæ íà 
Íîâà òåëåâèçèÿ çà íåçàêîííî 
ñòðîèòåëñòâî êðàé áðåãà íà 
Òþëåíîâî. Ñïîðåä ðàçñëåä-
âàíåòî Íåéêîâà å ïðåçàâåðè-
ëà èçäàäåíî ðàçðåøåíèå íà 
ñòðîåæ íà æèëèùíà ñãðàäà 
íà ñàìèÿ áðÿã â ñ. Òþëåíîâî, 
â ïîëçà íà ñâîÿ ñèí, êîéòî ïúê 
å ñîáñòâåíèê íà èìîòà.

“Ñëåä ñúáèðàíå íà ìíîæå-
ñòâî äîêàçàòåëñòâà å óñòà-
íîâåíî, ÷å Òàòÿíà Íåéêîâà å 
íàçíà÷åíà çà ãëàâåí àðõèòåêò 
íà Îáùèíà Øàáëà ïðåç 2008 
ã., êàòî çàåìà òàçè äëúæíîñò è 
ïîíàñòîÿùåì. Ïðåç 2013 ã. îò 
íåÿ å èçäàäåíî ðàçðåøåíèå 
çà ñòðîåæ íà äâóåòàæíà æè-
ëèùíà ñãðàäà â ñ. Òþëåíîâî, 
ñ ðàçãúðíàòà çàñòðîåíà ïëîù 
îò 173,80 êâ. ì. è çàñòðîåíà 
ïëîù íà ïîäçåìåí åòàæ îò 
114,40 êâ. ì. Ïðåç 2016 ã. 
ñîáñòâåíèêúò íà èìîòà, íà 
÷èåòî èìå å áèëî èçäàäåíî 
ïîñî÷åíîòî ðàçðåøåíèå çà 
ñòðîåæ, ïðîäàë ñúùèÿ íà 
Èâàí Íåéêîâ, ñèí íà Òàòÿíà 
Íåéêîâà. Íà 02.01.2019 ã., 
ñëåä ñúîòâåòíà ìîëáà, îùå 
ñúùèÿ äåí ãëàâíèÿò àðõèòåêò 
íà îáùèíà Øàáëà ïðåçàâå-

ðèëà èçäàäåíîòî ïðåç 2013 
ã. ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ, 
âå÷å ñ òèòóëÿð íåéíèÿ ñèí, 
ïî îòíîøåíèå íà ñðîêà íà 
çàâúðøâàíå íà ñòðîèòåëñòâî-
òî. Íà 26.08.2019 ã. Íåéêîâà 
äîïúëíèëà ðàçðåøåíèåòî çà 
ñòðîåæ, ñúãëàñíî ïðåäñòàâåí 
îò ñèíà é ïðîåêò çà ïðîìÿíà 
íà èíâåñòèöèîííèòå íàìåðå-
íèÿ, êàòî îáùî ðàçãúðíàòà 
çàñòðîåíà ïëîù íà ñãðàäàòà å 
ïðîìåíåíà /óâåëè÷åíà/ íà 313 
êâ. ì., âìåñòî ïúðâîíà÷àëíèòå 
ïàðàìåòðè”, ñúîáùèõà â ïîíå-
äåëíèê îò ÊÎÍÎÏÈ.

Íà çàñåäàíèå íà êîìèñèÿòà 
ïðåç àïðèë Òàòÿíà Íåéêîâà å 
áèëà èçñëóøàíà ïî êàçóñà. 
Ñïîðåä íåÿ, êàòî ãëàâåí àðõè-
òåêò òÿ å äåéñòâàëà â óñëîâè-
ÿòà íà îáâúðçàíà êîìïåòåíò-
íîñò  – òîåñò áèëà å äëúæíà 

äà ïðåçàâåðè, à ñëåä òîâà è 
äà äîïúëíè ðàçðåøåíèåòî çà 
ñòðîåæ, íåçàâèñèìî, ÷å òîé 
å íåéí ñèí. Ñïîðåä Íåéêîâà, 
îòâîä ïî çàÿâëåíèÿòà îò ñèíà 
é íå å áèë âúçìîæåí, òúé êàòî 
â îáùèíàòà íå ðàáîòè äðóãî 
ëèöå ñ ïðîåêòàíòñêà ïðàâîñ-
ïîñîáíîñò.

“Òåçè äîâîäè íå áÿõà ïðè-
åòè îò ÊÏÊÎÍÏÈ. Ñ ñâîå 
ðåøåíèå Êîìèñèÿòà óñòàíîâè 
êîíôëèêò íà èíòåðåñè ïî îò-
íîøåíèå íà Òàòÿíà Íåéêîâà, 
êàòî ïðèå, ÷å íà 02.01.2019 ã. 
è íà 26.08.2019 ã. òÿ å óïðàæ-
íèëà ïðàâîìîùèÿ êàòî ãëàâåí 
àðõèòåêò â ÷àñòåí èíòåðåñ – â 
èíòåðåñ íà ñâîÿ ñèí. Ñ ðåøå-
íèåòî é å íàëîæåíà ãëîáà â 
îáù ðàçìåð íà 10 000 ëâ.”, 
ñúîáùèõà îùå îò ÊÏÊÎÍÏÈ, 
ïèøå âåñòíèê „Ìîíèòîð“. 

Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
 e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

О Б Я В А
За провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения 

в  имоти - собственост на община Добричка за срок от 5/пет/ години на 15.06.2020г./понеделник/ от 
9,30ч. в стая № 108 в административната сграда на община Добричка, както следва:

№ по 
ред Наименование на обекта Населено 

място
Площ
кв.м.

Начал-
на тръж. цена 

за месец
лева

Депозит-
на вноска 
за участие в 

лева

1.
Помещение в сграда-кметство, читалище 

на 1-и етаж, построена в УПИ V за 
културен дом, кв.47А – /публична общ. 

собственост/ за магазин
с. Бдинци 25 38,00 137,00

2.
Помещение за фризьорски салон в сграда 

– Здравна служба, построена в УПИ 
I-общ.нужди, здр.дом, кв.17 за услуги

с. Божурово 9,24 10,00 36,00

3.
Част от помещение (коридор) в сграда-
кметство, построена в УПИ II-училище 
в кв.5 за предоставяне на интернет и тв. 

услуги
с.Долина 5 3,00 11,00

4. Пункт за ракияизваряване, построен е 
УПИ „Детски дом“, кв.13 за услуги с. Котленци 36 22,00 80,00

5. Пункт за ракияизваряване, разположен в 
ПИ 53210.60.1 с площ 2,500дка за услуги с.Овчарово 42 42,00 152,00

6.
Помещение в изкупвателен пункт 

(складова дейност), построен в ПИ 
21083.33.80 за услуги

с.Победа 63 63,00 227,00

7.
Помещение с площ 41 кв.м. в сграда, 
построена в УПИ ХVII-49, кв.5 за 

магазин
с.Сливенци 41 20,50 74,00

Началната тръжна цена е без включен ДДС.
Стойността на тръжната документация е 20 /двадесет/ лева. Закупуването и получаването 

на тръжната документация може да става до 17.00 часа 11.06.2020г. в ЦУИ (стая  №105) в 
административната сграда на общината.   
Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на 12.06.2020г. съвместно с кметовете 

или кметските наместници на  населените места. 
Депозитните вноски за участие в търга се внасят по сметка IBAN – BG87 SOMB 9130 3310 0200 

01, BIC – SOMBBGSF при ОБЩИНСКА БАНКА гр. ДОБРИЧ до 17.00 часа на 11.06.2020г.
Допълнителна информация относно търга на тел. 058 600889, вътр. 222

Îêðúæíèÿò ñúä â Äîáðè÷ 
ïîòâúðäè ìåðêèòå çà íåîò-
êëîíåíèå çàäúðæàíå ïîä 
ñòðàæà, íàëîæåíè îò Ðà-
éîíåí ñúä – Áàë÷èê, íà 
òðèìà ìúæå îò Âàðíà. Òå 
ñà ïðèâëå÷åíè â êà÷åñòâîòî 
íà îáâèíÿåìè ïî äîñúäåá-
íî ïðîèçâîäñòâî íà ÐÓ íà 
ÌÂÐ Áàë÷èê, îáðàçóâàíî 
çà òîâà, ÷å íà 14 îêòîìâðè 
2019 ã. â ñ.Äúáðàâà å çàïà-
ëåíà ñãðàäà - ìàãàçèí çà 
õðàíèòåëíè ñòîêè ñúñ çíà-
÷èòåëíà ñòîéíîñò.  Ñïîðåä 
îáâèíåíèåòî - À.Ò.,íà 32ã., 
Á.Ì., íà 20ã. è Ì.Ê., íà 36ã., 
ñà èçâúðøèëè äåÿíèåòî 
â ñúó÷àñòèå ïîìåæäó ñè, 
êàòî èçâúðøèòåëè.

Âúç îñíîâà íà ìàòåðè-
àëèòå ïî äîñúäåáíîòî ïðî-
èçâîäñòâî è ñëåä ïðåöåíêà 
íà äîâîäèòå íà ñòðàíèòå, 
ñúäúò ïðèå, ÷å çà âñåêè 
îò îáâèíÿåìèòå å íàëèöå 
îáîñíîâàíî ïðåäïîëîæå-
íèå çà ñúïðè÷àñòíîñò êúì 
ðàçñëåäâàíîòî ïðåñòúïëå-
íèå, êàêòî è ÷å ñúùåñòâóâà 
îïàñíîñò ïðè ïî-ëåêè ìåð-
êè çà íåîòêëîíåíèå òå äà 
ñå óêðèÿò èëè äà èçâúðøàò 
äðóãî ïðåñòúïëåíèå.

Ïîñòàíîâåíèòå îò Îê-
ðúæíèÿ ñúä îïðåäåëåíèÿ ñà 
îêîí÷àòåëíè.

Îêðúæåí ñúä - Äîáðè÷
Âðúçêè ñ 

îáùåñòâåíîñòòà

Ðàéîííèÿò ñúä â Äîáðè÷ 
ðàçãëåäà äåëî çà êðàæáà, 
èçâúðøåíà ïðè óñëîâèÿòà 
íà îïàñåí ðåöèäèâ, êàòî 
îñúùåñòâè âèäåîâðúçêà 
ïî „Ñêàéï“ ñ ïîäñúäèìà-
òà, êîÿòî òúðïè â ñëèâåí-
ñêèÿ çàòâîð íàëîæåíàòà 
é ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå 
çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà. 
Îñòàíàëèòå ó÷àñòíèöè â 
ïðîöåñà áÿõà â ñúäåáíà 
çàëà ñ îñèãóðåíà òåõíè-
÷åñêà âúçìîæíîñò çà îñú-
ùåñòâÿâàíå íà íàäåæäíà 
âðúçêà îò ðàçñòîÿíèå.

Ñúäúò ïîñòàíîâè ïðèñú-
äà, ñ êîÿòî ïðèçíà 62-ãî-
äèøíàòà Ð.Ñ. çà âèíîâíà 

â òîâà, ÷å íà 9 ìàðò ò.ã., 
ïðè óñëîâèÿòà íà îïàñåí 
ðåöèäèâ, å îòíåëà 495ëâ. îò 
êàñàòà íà ñåëñêîñòîïàíñêà 
àïòåêà â Äîáðè÷. Äåéñòâè-
ÿòà íà ïîäñúäèìàòà áèëè 
çàïèñàíè îò ïîñòàâåíè â 
òúðãîâñêèÿ îáåêò êàìåðè 
çà âèäåîíàáëþäåíèå, êîåòî 
ïîìîãíàëî çà ðàçêðèâàíå 
íà ïðåñòúïëåíèåòî.

Çà èçâúðøåíîòî äåÿíèå 
ñúäúò é íàëîæè åôåêòèâíî 
íàêàçàíèå ëèøàâàíå îò 
ñâîáîäà çà ñðîê îò 1 ãîäè-
íà è 4 ìåñåöà.

Ïðèñúäà ïîäëåæè íà îá-
æàëâàíå èëè ïðîòåñò â 
15-äíåâåí ñðîê.

Óâåëè÷àâà ñå áðîÿò íà õîðà-
òà, êîèòî íåçàêîííî äîáèâàò 
òðþôåëè, àëàðìèðàò îò ÄËÑ-
Áàë÷èê. Îò ðúêîâîäñòâîòî 
íà ñòîïàíñòâîòî ðàç÷èòàò íà 
ãðàæäàíèòå è ïîëèöèÿòà, çà äà 
áúäàò ñïðåíè ïîñåãàòåëñòâàòà 
â ãîðèòå, êàòî â òåðèòîðè-
àëíîòî ïîäåëåíèå ñå ïðàâÿò 
åæåäíåâíè ïðîâåðêè, à äåæóð-
íèòå ñà ãîòîâè äà îòêëèêíàò íà 
âñåêè ñèãíàë.

Äî ñêîðî òðþôåëèòå áÿõà 
íåïîçíàòè çà õîðàòà â ðàéî-
íà, íî ñåãà âñå ïîâå÷å ñòàâàò 
ñúáèðà÷èòå, êàòî åäíà ÷àñò îò 
òÿõ äîðè ïðèòåæàâàò  è ñïåöè-
àëíî îáó÷åíè êó÷åòà. Âèñîêà-
òà èçêóïíà öåíà íà òðþôåëèòå 
ãè ïðåâúðíà â æåëàí áèçíåñ 
çà ìíîãî õîðà, êîèòî çà ñúæà-
ëåíèå âçèìàò îò ãîðàòà åäèí 

ïðîäóêò, óíèùîæàâàò öåëè 
ìåñòîîáèòàíèÿ, à íå ïðàâÿò 
íèùî, çà äà áúäàò ñúõðàíåíè 
íàõîäèùàòà. 

Çà äà áúäå ñúõðàíåí òîçè 
ðåñóðñ, ðúêîâîäñòâîòî íà ÄËÑ-
Áàë÷èê âúâåäå ðåä, êàòî ñå 
èçäàâàò ñàìî îïðåäåëåí áðîé 
ðàçðåøèòåëíè çà ñúáèðàíå íà 
òðþôåëè, ñïîðåä ïðåäâèäåíîòî 
ïî ñòîïàíñêè ïëàí ïîëçâàíå, çà 
äà íå ñå ñòèãíå äî ïúëíîòî èì 
óíèùîæàâàíå. Îïðåäåëåíè ñà 
è ìåñòàòà, êúäåòî ìîæå äà ñå 
èçâúðøâà òàçè äåéíîñò, êàòî 
ñà èçêëþ÷åíè çàùèòåíèòå òå-
ðèòîðèè, ðåçåðâàòèòå, áàçèòå 
çà ðàçâúæäàíå íà äèâå÷ è äð.  
Ðåãëàìåíòèðàí å è íà÷èíúò 
çà äîáèâàíå, êàòî ñúáèðà÷èòå 
òðÿáâà äà ïðåäñòàâÿò äîêó-
ìåíòè è çà êó÷åòàòà ñ êîèòî 

ðàáîòÿò.
Çà ñúæàëåíèå óñèëèÿòà íà 

ÄËÑ-Áàë÷èê íå ñå âúçïðèåìàò 
äîáðå îò íåçàêîííèòå ñúáèðà-
÷è, êîèòî òúðñÿò áúðçà ïå÷àë-
áà è íå ñå èíòåðåñóâàò êàêâî 
ùå ñå ñëó÷è ñ íàõîäèùàòà 
ñëåä ãîäèíà èëè äâå. Òåçè 
õîðà ðîâÿò ïî âñÿêî âðåìå â 
ãîðèòå, óíèùîæàâàò òðþôåëè-
òå, ãîíÿò äèâå÷à, çàìúðñÿâàò 
ãîðñêèòå òåðèòîðèè, ïðè÷èíÿ-
âàò ïîæàðè è äîðè ïîñòàâÿò 
øèïîâå ïî ãîðñêèòå ïúòèùà, 
çà äà çàòðóäíÿò ñëóæèòåëèòå 
íà ñòîïàíñòâîòî ïî âðåìå íà 
ïðîâåðêà. 

Îò ÄËÑ-Áàë÷èê ñà êàòåãî-
ðè÷íè, ÷å ùå çàñèëÿò êîíòðîëà 
è íÿìà äà ïîçâîëÿò óíèùîæà-
âàíåòî íà òðþôåëèòå, êîèòî ñà 
åäíî îò ïðèðîäíèòå áîãàòñòâà 

â ðàéîíà. Èçâúðøâàò ñå ñúâ-
ìåñòíè ïðîâåðêè ñ ïîëèöèÿòà 
è çà ïîñëåäíàòà ñåäìèöà ñà 
ñúñòàâåíè òðè àêòà. Ñëóæèòå-
ëèòå íà ñòîïàíñòâîòî çàÿâÿ-
âàò, ÷å ùå áúäàò áåçêîìïðî-
ìèñíè, âúïðåêè çàïëàõèòå îò 
ñòðàíà íà íåçàêîííèòå ñúáè-
ðà÷è íà òðþôåëè. 

Ðúêîâîäñòâîòî íà ÄËÑ-Áàë-
÷èê ïðåäëàãà äà áúäàò íàïðà-
âåíè çàêîíîäàòåëíè ïðîìåíè, 
êîèòî äà ðåãëàìåíòèðàò äîáè-
âà è ïðîäàæáàòà íà òðþôåëè â 
ñòðàíàòà, çà äà áúäàò îïàçåíè 
òðþôåëèòå îò îíåçè, êîèòî ñ 
äåéñòâèÿòà ñè â ãîðàòà öåëÿò 
ñàìî áúðçà ïå÷àëáà, áåç äà 
ñå çàìèñëÿò, ÷å ïðèðîäàòà íå 
ìîæå äà ñå âúçñòàíîâè ñëåä 
âàíäàëñêèòå èì íàáåçè. 

Òàòÿíà ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ

УЛИЧИХА В КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ШАБЛА

ПРЕДЛАГАТ ЗАКОНОДАТЕЛНИ  ПРОМЕНИ 
ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРЮФЕЛИТЕ

ТРИМА ОБВИНЯЕМИ ЗА 
ПАЛЕЖ ОСТАВАТ С МЕРКИ 
"ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА"

РАЙОННИЯТ СЪД В ДОБРИЧ 
РАЗГЛЕДА ДЕЛО ЗА КРАЖБА 
КАТО ОСЪЩЕСТВИ СКАЙП - 
ВРЪЗКА С ПОДСЪДИМАТА



ndt@dobrich.net
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ОВЕН – Силно търсите промяната 
и сте на път да я осъществите. В по-
вечето случаи обстоятелствата ще се 
подреждат благоприятно за вас.

ТЕЛЕЦ - Верни на себе си, ще си 
спестите излишно внимание и загриже-
ност към хората, отнесли се нелоялно 
към вас. 

БЛИЗНАЦИ - Имате пълното съдей-
ствие на околните, но трябва да про-
явите разбиране и съпричастност към 
техните вълнения. 

РАК - Среща с хора, които не сте 
виждали от дълго ще ви помогне да се 
отпуснете и ще подобри настроението 
ви. Ще се почувствате заредени с енер-
гия и готови за нови предизвикателства. 

ЛЪВ - Ако заниманията ви днес са 
свързани с много движение и не се 
задържате дълго на едно място, това е 
по-малко вероятно, но все пак го имайте 
предвид. 

ДЕВА – С подобрена организация ще 
отхвърлите повече работа днес, в това 
число служебна и лична. Не се ограни-
чавайте в желанията си, като всеки друг 
заслужавате да получите най-доброто. 

ВЕЗНИ - Отнасяйте се с търпение към 
всичко, което правите днес. В определе-
ни ситуации е важно да запазите добрия 
тон и ще ги овладеете, постигайки ва-
жна победа. 

СКОРПИОН - Някои от вас действат 
прекалено прибързано днес, тъй като 
искат да видят на момента резултатите 
от работа си. Това естествено не е въз-
можно, затова ще ви се наложи да на-
малите темповете си на работа, ако се 
стремите към положителни резултати.

СТРЕЛЕЦ - Няма да ви липсва късмет, 
но основната заслуга за всичко, което 
постигнете днес си е ваша. 

КОЗИРОГ – Постепенно се прибли-
жавате към желаното развитие. Очаква 
ви интересен ден във всяко едно отно-
шение. Твърде емоционални сте и се 
стараете да вършите добре всичко, с 
което се захващате. 

ВОДОЛЕЙ - Днес ще искате съвети от 
хората, които ви заобикалят. Те с готов-
ност биха ви помогнали. Уверете се, че 
сте на прав път преди да предприемете 
каквото и да било конкретно действие 
днес.

РИБИ - Не допускайте финансовите 
взаимоотношения да ви създават на-
прежение, погрижете се да сте изрядни 
и изисквайте това и от партньорите си.

ХОРОСКОП НА НДТХОРОСКОП НА НДТ

- Жената е като ипотечен кредит - лъскава реклама, изгодни условия, и пр. 
и пр.... само дето после цял живот плащаш... - Стоян от широк център, но не 
този, за който си мислите.

Ð Î Æ Ä Å Í È × Ê À 
äíåñ å çàì.-äèðåê-
òîðêàòà íà ó÷èëè-
ùåòî ïî èçêóñòâàòà 
„Ñâ. Êë. Îõðèäñêè“  
Þëèÿíà Ãåðàñèìî-
âà. Íà æåíàòà, çà 
êîÿòî íÿìà òàéíè 
â ñúçäàâàíåòî íà 
ïðåêðàñíè óñëîâèÿ 
çà åäèí ñúâðåìåíåí 
îáðàçîâàòåëåí ïðî-
öåñ è îòäàëà öåëèÿ 
ñè ïðîôåñèîíàëåí 
æèâîò íà òîâà - „Ñâ. 
Êë. Îõðèäñêè“ äà 
áúäå ó÷èëèùå-åòà-
ëîí, æåëàåì îò ñúð-
öå çäðàâå, ùàñòèå ó 
äîìà è áåçáðîé óñ-
ïåõè – êàêòî ëè÷íè, 
òàêà è íà áåçêðàéíî 
òàëàíòëèâèòå âúçïè-
òàíèöè íà ó÷èëèùå-
òî ïî èçêóñòâàòà!

×ÅÑÒÈÒ ÐÎÆÄÅÍ 
ÄÅÍ êàçâàìå äíåñ 
íà áèâøàòà íè êî-
ëåæêà, ñåãà ñëó-
æèòåë â ïîëèöèÿòà 
Âåëèíà Âëàéêîâà. 
Íåêà å çäðàâà, íåêà 
å îáè÷àíà è ùàñò-
ëèâà, íåêà ìíîãî ÿ 
ðàäâàò äâåòå é ïðå-
êðàñíè äåöà è íåêà 
äíèòå é ñà èçïúëíå-
íè ñúñ ñâåòëèíà è 
ïîâîäè çà óñìèâêà!

ÐÎÆÄÅÍÈÊ óòðå 
å áèâøèÿò êìåò íà 
îáùèíà Êàâàðíà, 
èçâåñòåí êàòî Êìå-
òúëà, Öîíêî Öîíåâ. 
Çäðàâå è ìíîãî óñ-
ïåõè âúâ âñè÷êèòå 
ìó äîáðè íà÷èíàíèÿ 
æåëàåì íèå îò ÍÄÒ! 

СВЕТСКА 
КЛЮКА

Àìåðèêàíñêîòî èçäàíèå 
”Âàøèíãòîí ïîóñò” îáÿâè 
16-ãîäèøíàòà Ìèëåíà Ðàäîé-
öåâà çà åäíî îò 12-òå äåöà 
îò öÿë ñâÿò, êîèòî ïðàâÿò 
ñâîèòå îáùíîñòè è íàøàòà 
ïëàíåòà ïî-äîáðè. Òÿ å îò 
Ñîôèÿ – ó÷åíè÷êà âúâ Âòîðà 
àíãëèéñêà ãèìíàçèÿ ”Òîìàñ 
Äæåôåðñúí”.

“Â ðàìêèòå íà èçâúíðåä-
íîòî ïîëîæåíèå ñè áåøå 
ãîëÿìî ïðèêëþ÷åíèå. Îíëàéí 
îáó÷åíèåòî íå áåøå êîé çíàå 
êàêâî, îñâåí ÷å ëèïñâàøå ñî-
öèàëåí êîíòàêò. Ïàçÿ ñå, íî 
îáè÷àì äà ñúì íàâúí”, ðàç-
êàçà Ìèëåíà ïðåä Bulgaria 

ON AIR.
Òÿ å àêòèâåí ó÷àñòíèê â 

êàìïàíèÿòà íà Íàöèîíàëíèÿ 
öåíòúð çà áåçîïàñåí èíòåð-
íåò “Ãåðîÿò ñè òè”. Ïî äóìè-
òå � îïàñíîñòè â Èíòåðíåò 
èìà ïîä âñÿêàêâà ôîðìà.

“Çà äà ñè íà áåçîïàñíî 
ìÿñòî â Èíòåðíåò, òðÿáâà äà 
ñè èíôîðìèðàí. Çàáðàíÿâà-
íåòî å íàïúëíî èçëèøíî – 
òåõíîëîãèèòå, òåëåôîíèòå ñà 
÷àñò îò åæåäíåâèåòî. Ñëåä 
20 ãîäèíè ìîæå è äà ãè íÿìà 
– äà ñà ÷èïîâå â ãëàâàòà íè”, 
ïîñî÷è îùå Ìèëåíà.

Ñïîðåä íåÿ ñàìàòà àãðå-
ñèÿ å ÷àñò îò íàñ è òðÿáâà 
äà ñè çàäàäåì âúïðîñ êîé 
å ÷îâåêúò, êîéòî òîðìîçè 
îñòàíàëèòå.

“Ñàìèÿò àãðåñîð èìà íå 
ïî-ìàëêà íóæäà äà ãîâîðè 
è äà ñïîäåëè. Ó÷àñòâàõ â 
ðåäèöà ìëàäåæêè ïðîåêòè, 
à îò “Âàøèíãòîí ïîóñò” ñà 
òúðñèëè ìîåòî èìå, çíàåéêè 
êàêâî ïðàâÿ. Ãîðäîñò ñè å, 
ëè÷åí óñïåõ, ãúäåëè÷êàíå”, 
êîìåíòèðà ó÷åíè÷êàòà.

“Â ñàìàòà ñòàòèÿ ñå êàçâà, 
÷å äîðè ìîãà äà ñúì ñâåòî-
âåí ëèäåð. Àç ñè ìå÷òàÿ äà 
ñúì æóðíàëèñò”, êàçà îùå 
Ìèëåíà.

"ВАШИНГТОН ПОУСТ" ОБЯВИ 16-ГОДИШНА 
БЪЛГАРКА ЗА БЪДЕЩ СВЕТОВЕН ЛИДЕР

ЗА ПРЪВ ПЪТ СЛЕД МЕСЕЦИ: 
КРАЛИЦА ЕЛИЗАБЕТ ВТОРА 
НА ОТКРИТО И ... НА КОН

Êðàëèöà Åëèçàáåò Âòîðà 
áå âèäÿíà íà îòêðèòî çà ïðúâ 
ïúò îò ìàðò, ñúîáùè ÄÏÀ.

Áúêèíãàìñêèÿò äâîðåö 
ðàçïðîñòðàíè êàäðè íà êðà-
ëèöàòà, êîÿòî ÿçäè â äâîðà 
íà çàìúêà Óèíäçîð. Åëèçàáåò 
Âòîðà, êîÿòî å íà 94 ãîäè-
íè, å â èçîëàöèÿ â äâîðåöà 
îòïðåäè Âåëèêäåí çàðàäè 

ïàíäåìèÿòà îò íîâèÿ êîðî-
íàâèðóñ.

Íà êàäðèòå ñå âèæäà êðà-
ëèöàòà, îáëå÷åíà â çåëåíî 
ÿêå îò òóèä, ðîçîâ øàë è 
áåëè ðúêàâèöè äà ÿçäè ÷å-
òèðèíàäåñåò ãîäèøíî ïîíè.

Åëèçàáåò Âòîðà å èçâåñòíà 
ñ ïðèâúðçàíîñòòà ñè êúì æè-
âîòíèòå, îñîáåíî êúì êîíåòå 
è êó÷åòàòà.

Ìîíàðõúò å â èçîëàöèÿ â 
Óèíäçîð çàåäíî ñúñ ñúïðóãà 
ñè ïðèíö Ôèëèï, êîéòî å íà 
98 ãîäèíè.


