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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Приемете моите най-сърдечни поз-

дравления по случай големия мюсюл-
мански празник Курбан Байрам!
Той е един от най-почитаните праз-

ници в мюсюлманския календар, по-
вод за радост,равносметка,разбирател
ство и подкрепа между хората.
Пожелавам на вас и Вашите семей-

ства здраве, благоденствие, взаимно 
уважение и хармония във всеки дом!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
Инж. Симеон Симеонов -
Кмет на  Община Тервел

Поздравявамe
всички
мюсюлмани  с
настъпването на
големия празник Курбан Байрам!
Приемете най-сърдечните ни пожелания,здраве 

семейно щастие и благополучие.
Нека всички ние да запазим добротата в сърцата 

си, съпричастността  помежду си и покажем грижа 
и разбиране към по възрастните и нуждаещите се.
Запазвайки дълбоките морални устои на вярата 

в милосърдието, търпимостта и човешките добро-
детели, всички заедно да живеем в мир, взаимно 

уважение и разбирателство!

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
Д-р Ердинч Хаджиев/председател на

                                                                    Областното 
ръководство на ДПС/

                                                                                Д-р Хасан 
Адемов-народен представител

Ïî ×åðíîìîðèåòî ùå 
áúäå ñëúí÷åâî. Ùå äóõà 
ñëàá äî óìåðåí âÿòúð îò 
èçòîê-þãîèçòîê. Ìàêñè-
ìàëíèòå òåìïåðàòóðè íà 
âúçäóõà ùå ñà 30-33 ãðà-
äóñà°. Òåìïåðàòóðàòà íà 
ìîðñêàòà âîäà å îêîëî 27 
ãðàäóñà. Âúëíåíèåòî íà 
ìîðåòî ùå å 1-2 áàëà.

Ñëúíöåòî ùå èçãðåå â 
06:17 ÷àñà è ùå çàëåçå â 
20:47 ÷àñà. Ïðîäúëæèòåë-
íîñò íà äåíÿ 14:30 ÷àñà.

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

МЕСЕЧНА ПРОГНОЗА ЗА 
ВРЕМЕТО ПРЕЗ АВГУСТ

На стр. 4На стр. 4

ПОДПАЛИХА ПОДПАЛИХА 
АВТОСЕРВИЗ АВТОСЕРВИЗ 
В ДОБРИЧВ ДОБРИЧ

На стр. 2

На стр. 4

ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ И РУМЪНЦИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ И РУМЪНЦИ 
ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ ДНИ СЕ ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ ДНИ СЕ 
СПАСЯВАТ В АЛБЕНА ОТ COVID-19СПАСЯВАТ В АЛБЕНА ОТ COVID-19

 УВАЖАЕМИ МЮСЮЛМАНИ,
ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!

Пожелавам ви преди всичко здра-
ве, мир и благоденствие. Нека са 
много добрите ви дела, усмивките на 
децата ви и щастието край семейно-
то огнище. Посрещнете празника с 
достойнство и оптимизъм и знайте, 
че доброто винаги се възнаграждава 
с добро!

Илхан МЮСТЕДЖЕБ
Кмет на Община Крушари

Курбан Байрам е сред най-съ-
кровените празници за мюсюлма-
ните. В дните за преосмисляне на 
житейските ценности, за състрада-
ние и прошка на всички мюсюл-
мани в община Добричкажелая 
здраве и благоденствие!
И нека надеждата за по-добри 

дни озарява домовете Ви!
Соня Георгиева
Кмет на Община Добричка

Ñèãíàë çà ïîæàð â àâòîñåðâèç, â áëèçîñò äî Õèïîäðóìà, 
å ïîñòúïèë âúâ âòîðíèê â 21.11 ÷àñà, ñúîáùè äèðåêòîðúò 
íà Ðåãèîíàëíà äèðåêöèÿ „Ïîæàðíà áåçîïàñíîñò è çàùèòà 
íà íàñåëåíèåòî” Äàðèí Äèìèòðîâ. Åêèï íà Ïîæàðíàòà å 
ïîòóøèë ïëàìúöèòå. Èçãîðåëè ñà ãàðàæíè âðàòè, êîì-
ïþòúðíà òåõíèêà, çàñåãíàò å è ëåê àâòîìîáèë „ÁÂÌ”, 
ïàðêèðàí â ñåðâèçà. Èìà ñúìíåíèÿ, ÷å ïîæàðúò å ïðåäèç-
âèêàí óìèøëåíî. Ñúçäàäåíà å îïåðàòèâíà ãðóïà, êîÿòî 
ðàçñëåäâà ïðè÷èíèòå çà ïàëåæà. Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíî 
äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî.                                  ÍÄÒ
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250 са новодиагностици-
раните с COVID-19 лица
през последното деноно-
щие /28 юли/. PCR тестове
са направени на 5303 души.
Това сочат данните в Наци-
оналната информационна
система. Разпределението
по области по настоящ ад-
рес на лицата е както след-
ва: Благоевград - 22; Бур-
гас - 8; Варна - 21; Велико
Търново - 9; Габрово - 9;
Добрич - 18; Кърджали - 1;
Кюстендил - 9; Пазарджик -
9; Перник - 9; Плевен - 5;
Пловдив - 24; Разград - 3;
Русе - 5; Силистра - 5; Сли-
вен - 5; Смолян - 3; София
област - 13; София град - 55;
Стара Загора - 11; Хасково -
3; Шумен - 1; Ямбол - 2.

Общо 10871 случая на но-
вия коронавирус са потвър-
дени в България до момен-
та. 4750 от тях са активни.
5766 са излекуваните лица.
От тях 181 са регистрирани
през изминалото денонощие.

С доказана коронавирус-
на инфекция в лечебни за-
ведения за болнична помощ
се намират 699 пациенти, от
които 40 са настанени в ин-
тензивни структури.

Според Националната ин-
формационна система ме-
дицинските служители, при
които е потвърден COVID-
19, у нас са 638. Нови 20
случая са регистрирани

през последните 24 часа. 9
от тях са установени при ле-
кари, 9 - при медицински
сестри и 2 - при санитари.

Починалите лица, при кои-
то е бил констатиран новият
коронавирус, са 355. Осем от
случаите са от последното
денонощие. Починали са мъж
на 80 г. с хронично бъбречно
заболяване, жена на 82 г. със
сърдечно, хронично бъбреч-
но и неврологично заболява-
не, жена на 59 г. с диабет и
сърдечно заболяване, мъж на
80 г., за когото няма инфор-
мация за придружаващи за-
болявания, мъж на 67 г. с ди-
абет, хронично белодробно и
сърдечно заболяване, мъж на
73 г. с онкологично заболя-
ване, мъж на 82 г. със сър-
дечно, хронично бъбречно и
белодробно заболяване, мъж
на 74 г. с онкологично, сър-
дечно и хронично белодроб-
но заболяване, съобщи офи-
циално dnews.bg/

От областната управа съ-
общиха:

В същото време тревога-
та сред добруджанци лави-
нообразна расте. Разпрос-
тарняват се всевъзможни

"9 от новорегистрираните
пациенти с положителен ре-
зултат за коронавирус са
хоспитализирани

За юли на територията на
областта заболелите са 208
души

18 СА НОВОЗАРАЗЕНИТЕ В ДОБРИЧКА
ОБЛАСТ. ДОБРУДЖАНЦИ ГАДАЯТ КЪДЕ СА
ОГНИЩАТАТА. ИМА СЕРИОЗНИ СЛУХОВЕ,
ПРЕТЕНДИРАЩИ ЗА ИСТИННОСТ

 18 лица са с положителен
резултат от проведено изс-
ледване за заразяване с ко-
ронавирус от област Добрич
днес, сочат данните на
Единния информационен
портал. Секратарят на Об-
ластния координационен
щаб и директор на Регионал-
на здравна инспекция д-р
Светла Ангелова съобщи, че
от новорегистрираните 18
пациенти 12 са жени на въз-
раст от 26 г. до 70 г., а оста-
налите 6 лица са мъже на
възраст от 31 г. до 69 г. Три
от жените са настанени за
лечение в болници - по ед-
на в УМБАЛ Св". Марина" -
Варна, МБАЛ - Шумен, и
МБАЛ Добрич. От мъжете
хоспитализирани са четири-
ма - всички в МБАЛ - Доб-
рич. Поставените на домаш-
но лечение и изолация па-
циенти са общо деветима -
седем жени и двама мъже.

От началото на юли досе-
га с последно регистрирани-
те в системата 18 пациенти
общият брой на заболелите
на територията на област
Добрич е 208 лица при 231
лица заболели от началото
на възникване на епидеми-
ята през март до момента,
каза д-р Ангелова. Тя заяви
още, че за периода 01-27 юли
т.г., вкл., регистрираните за-
болели в областта са 19 ду-
ши, а в областния център -
град Добрич - 171 лица."

слухове за заразени пуб-
лични личности. Но истинс-
ката тревога е, че от област-
ния щаб не съобщават има ли
огнища на зараза и къде са
те. Ситуацията започва да
прилича на тази от първите
дни на аварията в атомната
електроцентрала в Чернобил,

която многократно се сочи
като изключително подло па-
зене на информация.

Основните защитни мер-
ки срещу COVID-19 вече
знаят всички: разстояние от
1.5-2 метра, носене на мас-
ки, миене на ръце и огра-
ничаване на комуникацията
на живо. Хората искат за
знаят обаче къде са огни-
щата на зараза, от които да
се пазят, сами да се огра-
ничават в общуването. В
края на краищата заразата
с COVID-19 не е нещо срам-
но, нито противозаконно.
Напротив, опасна е,  опас-
на е за живота на хората.
И за бебета, и за млади,
особено за стари хора с
трайни здравни проблеми.
Същите тези хора се пазят,
поне повечето, но не знаят
от кого и откъде.

В такъв случай спокойно
можем да заявим: Спокой-
то, добруджанецо, един ден
ще се заразиш!

На друго мнение обаче са
близките и роднините на те-
зи, които са тежко болни
заради коронавируса,  а и
тези, които вече се разде-
лиха с починалите родстве-
ници, приятели и колеги.

Очевидно живеем във
времето, когато силата е в
мълчанието.

Все пак, добруджанци,
пазете се! Поне за момен-
та обръщайте внимание и на
слуховете, щом те имат пред-
пазна стойност. Пазете се!
Ще дойде време и да се го-
вори открито за присъствие-
то на COVID-19 в Добрич и
Добричка област. Поне така
беше с информациите за
последствията от ядрената
катастрофа в Чернобил.

Колонката на
ДИМИТЪР ДУКОВ

ЛЪЖИ И
МЪЛЧАНИЕ
ИЛИ ЛИПСА
НА ДОСТОЙНА
ДЪРЖАВНИЧЕСКА
ПОЗИЦИЯ?...                                                  Димитър ДУКОВ

Българите имаме многослойност в тълкуването на
определени думи и понятия. Всички сме учени, че на
лъжата краката са къси. Че виновният мълчи като
п а. Но имаме и поговорката, че някой си мълчи като
партизанин. Още, че някои си мерят достойнството /
онази работа/, или пък че достойнството му е като
маносано мушкато. Да си припомним и стиховете от
"Новото гробище на Сливница" на патриарха на бъл-
гарската литература и патриотизъм Иван Вазов:

"Българио, за тебе те умряха,
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха
И твойто име само кат мълвяха,
        умираха без страх."
Моля за извинение за циничните редове преди без-

смъртната поезия на Вазов!
Такъв е животът!
Защо пиша тези редове с възмущение?
Вчера в медии излязоха и подобни заглавия: "Спо-

ред Австрия: България е като Ухан и Ишгъл, 50% за-
разени с COVID-19".

Преценката била на австрийския експерт Франц Алер-
бергер, ръководител на отдел "Хуманна медицина" към
австрийската Агенция за сигурност на храните. "Пред
списание "Профил" Алербергер заяви още, че не вярва
на официалните данни за броя на заразените в Бал-
канските държави. Реалните стойности според него са
десет пъти по-големи, пише Дойче веле. Експертът се
аргументира с многото заразени хора, които се завръ-
щат от региона на Балканите в Австрия.

Според него подобен висок процент на инфекции e
имало в китайския град Ухан и в австрийския курорт
Ишгъл (43%)."

Ако тези думи бяха изречени в руския печат, в сръб-
ско издание или медия в Северна Корея, предполагам
какви крясъци щяха да бъдат нададени от управляващи
и техни службогонци, а и от най-обикновени подлоги.
Уви, поне до момента, в който пиша тези редове, ни
вопъл, ни стон от многоуважаемата ни, според малци-
на, т. нар. външна министърка Екатерина Захариева.

Такъв е животът!
Мълчанието буди най-малко две подозрения. Пър-

вото е, че действително половината от българския
народ е заразен с COVID-19 и информацията, която
ни се поднася е една изпипана лъжа на управлява-
щите и те мъчат, "за да не нанесат вреди на иконо-
миката" или да не бъде увреден имиджа им на спаси-
тели на нацията. А може би пак сме наведени пред
"приятелите ни от Европейския съюз", някои от които
имат пряка намеса за съществени проблеми в разви-
тието на икономиката, енергетиката, земеделието

Не може изречените думи от австрийския експерт
да нанасят огромна вреда на туристическия ни биз-
нес, както и на връзките ни с целия свят, а в същото
време Екатерина Захариева в ролята си на министър
на външните работи да не реагира остро, като че ли
е подчинена на някакъв си висшестоящ австриец.
Става въпрос за милиони левове, които губи туриз-
мът и обслужващите го сектори, както и държавата
от нереализирани данъци от приходите в този отра-
съл, който е съществен за българската икономика.

Такъв е животът!
Впрочем, животът на управляващите е доста по-

различен от този на управляваните. Но какъвто и да
е той, България ни е една едничка. И нека не я дава-
ме на този или онзи експерт-чужденец да се играе с
нея в джоба си, както си иска, за което баща ми бай
Дяко би казал: "Дреме му онази работа на  Франц
Алербергер за България!..."

Такъв е животът!

Сметището край село Бог-
дан продължава вече вто-
ра седмица да тормози но-
щем жителите на Добрич.
Във вторник през нощта то
отново напомни за себе си,
разнасяйки отвратителна
миризма над целия град.
Най-потърпевши са живу-
щите в района на Лозята,
които затварят прозорци
още в 22.30 ч. Следват тези
на "Добротица" - там воня-
та настъпва около 2 часа
след полунощ, около час
по-късно скачат живущите в
района на "Изида" и Болни-
цата, до ранната сутрин це-
лият град се одимява и уми-
рисва.

"Там, където е възможно,
ние сме загасили всичко, а
от Общината извършиха
запръстяване. Остана оба-
че един стръмен наклон,
който е недостъпен и къде-
то нещата не се получават",
коментира директорът на

ТЛЕЕЩОТО СМЕТИЩЕ НЕ
МОЖЕ ДА БЪДЕ ОВЛАДЯНО

РД "Пожарна безопасност и
защита на населението" Да-
рин Димитров. Миналата
седмица пожарникарите се
опитаха да задушат ръчно
периферните части на депо-
то, като използваха мотор-
ни пръскачки, тъй като, за-
ради обширната територия,
тежка техника не може да
навлезе. Множество сигна-
ли за задимяване са постъ-
пили в Пожарната във втор-
ник след 22.30 ч., каза Да-
рин Димитров. Според не-
го, въздушното течение раз-
нася дима вечерта, когато
температурите паднат, а ат-
мосферното налягане се
вдигне. Ситуацията е неспа-
сяема, смята Димитров. Ва-
риантите са два - или тряб-
ва да падне проливен дъжд
и да загаси окончателно
всичко горящо и тлеещо на
сметището, или това, което
гори, да изгори напълно.
НДТ

112 НОВИНИ

На 28.07. на телефон 112 жител на град Добрич е
съобщил за извършена кражба от жилище на парич-
на сума в различни купюри и валути и златни накити
с общо тегло около 30 грама. Извършен е разпит на
свидетел, образувано е досъдебно производство.

На 28.07. в ОДЧ на ОД МВР - Добрич, на телефон
112 е получено съобщение от жител на град Раковски
затова, че неизвестно лице е проникнало през събо-
рен покрив на пристроено помещение във фургон и е
извършило кражба на компютърна конфигурация,
ълошлайф, малки домакински уреди и други многоб-
ройни вещи. Извършени са процесуално-следствени
действия и е образувано досъдебно производство.

На 28.07. служители на сектор "Пътна полиция" спи-
рат лек автомобил за проверка, по време на която
установяват с техническо средство, че водачът е упот-
ребил алкохол. Уредът отчел 2,30 промила. Лицето е
задържано за 24 часа. Образувано е бързо произ-
водство. НДТ

Пет пространствени куби-
чески метра дърва за огрев,
които са били добити неза-
конно, задържаха горските
от ДГС-Нови пазар през
седмицата. На нарушители-
те са съставени два акта по
Закона за горите. През из-
миналата седмица в стопан-
ството са извършени 34 про-
верки от дежурните екипи.
51 са инспекциите в ДЛС-
Паламара, където за раз-
лични нарушения в горски-
те територии са разписани
четири констативни прото-
кола.

Каруца, моторен трион и
един кубик дърва за огрев
са задържани при една от
144 проверки в ДЛС-Търго-
вище. На бракониерите са
съставени три акта и два
констативни протокола. Де-
вет акта са разписали на на-
рушители дежурните екипи
в ДГС-Омуртаг, при 13 про-

ЗАДЪРЖАХА НЕЗАКОННИ
ТРЮФЕЛИ В ТЕРВЕЛСКО

верки в частни имоти в се-
ло Беломорци. Задържани
са девет кубика дърва без
марки, които са открити в
дворовете на няколко се-
мейства.

Три моторни триона са
задържани в ДЛС-Шерба,
като извършителите са по-
лучили два акта и един кон-
стативен протокол. Същият
брой актове са издали и
горските от ДГС-Провадия.

В ДЛС-Тервел са задържа-
ли незаконно добити трюфе-
ли, като за нарушението са
съставени четири акта.

За периода 20.07-
27.07.2020г. в СИДП са нап-
равени 492 проверки, като
за нарушения в горските те-
ритории са съставени 22 ак-
та и 7 констативни прото-
кола. Задържани са шест
пространствени кубика дър-
ва за огрев, моторни трио-
ни, каруца и трюфели.

Преустановява се приемането на заявления деклара-
ции за освидетелстване и преосвидетелстване на лицата
в РКМЕ гр. Добрич, във връзка с трайно намалена рабо-
тоспособност за периода от 03.8.2020г. до 31.08.2020 г.
включително, поради ползване на платен годишен отпуск
на състава на ТЕЛК за общи заболявания към "МБАЛ-
Добрич" АД гр. Добрич.

Приемането на жалби срещу ЕР, заявления - деклара-
ции за преосвидетелстване поради изтичане срока на ЕР
на лица до 18-годишна възраст, заявления - декларации
за продължаване на временната неработоспособност про-
дължава по същия график в РКМЕ-Добрич.

ТЕЛК НЯМА ДА ПРИЕМА
ДОКУМЕНТИ ПРЕЗ АВГУСТ
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Върховният административен съд потвърди решение на
Комисията за защита на конкуренция, която се произнесе
в полза на "Добруджа билдинг" ЕООД срещу решение на
община Добрич.

Строителната компания от Добрич обжалва на 17 фев-
руари 2020 г. пред КЗК решение No Р-4/07 февруари 2020
г. на кмета на Община град Добрич Йордан Йорданов за
определяне на изпълнител и по двете обособени позиции
на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на стро-
ителни имонтажни работи на съществуващи сгради, обек-
ти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите
на община град Добрич по обособени позиции", открита
с Решение No Р-40 от 06.08.2019 г. на възложителя. Обо-
собена позиция №1 се отнася за "Изпълнение на текущи
ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и
прилежащи към тях терени за нуждите на община град
Добрич", а обособена позиция №2  за "Извършване на
строителни и монтажни работи при изпълнение на основни
ремонти, реконструкции, укрепителни и възстановителни ра-
боти и преустройства на съществуващи сгради, обекти".

В своето решение Комисия за защита на конкуренция-
та (КЗК) е стигнала до мотивирано заключение, че фир-
ма "Добруджа билдинг" ЕООД неправилно е отстранена
от участие по обособена позиция № 1 и по обособена
позиция № 2 на обществената поръчка. Доказателствата
по делото са дали основание на Комисия за защита на
конкуренцията да задължи възложителят  - Община Доб-
рич, да разгледа повторно техническото предложение на
"Добруджа билдинг" ЕООД. Според Комисията неправил-
но са оценени техническите предложения и на спечелилите
дружества по двете обособени позиции "ХАЯ-С" ООД и
"Хранкотош" ЕООД, които противоречат на изискванията на
самата Община.

Съгласно документацията на възложителя към общест-
вената поръчка и критериите за възлагане "На този етап,
на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват
офертите на участниците, които съдържат в себе си запи-
си, от които може да се заключи, че не обезпечават ка-
чественото изпълнение на поръчката, изразяващи се в: -
посочване на дейности и/или методи, които си противо-
речат и при прилагането би било невъзможно постигане-
то на крайния резултат; - представяне на Строителна прог-
рама, в което число и технология и етапност на изпълне-
ние, които съдържа противоречия и/или разминавания во-
дещи до невъзможност да се спази предложеното изпъл-
нение на отделни дейности."

Решението на КЗК е обжалвано от участника "ХАЯ-С"
ООД пред Върховния административен съд на Р. Бълга-
рия. ВАС потвърждава на 28 юли 2020 г. изцяло изводи-
те на КЗК за неправилно оценяване на техническите
предложения на участниците и отхвърля жалбата на
"ХАЯ-С" ООД срещу решението на КЗК. Върховният съд
окончателно задължи община Добрич да преразгледа
предложенията на участниците, като при това разглеж-
дане се съобрази със задължителните мотиви в реше-
нието на КЗК, което определи решението на Община
Добрич като незаконосъобразно, връща преписката на
възложителя за продължаване на процедурата за въз-
лагане на обществената поръчка в съответствие с прин-
ципа за публичност и прозрачност и изложените в ре-
шението мотиви. Община Добрич трябва да заплати 6
180 лева за разноските по производството пред КЗК,
като сумата представлява държавна такса и адвокатст-
во възнаграждение. Оставено е без уважение искането
на кмета на Община град Добрич за възлагане на нап-
равените по производството разноски. Магистратите от
Върховния административен съд постановиха варненс-
ката компания "Хая-С" да заплати и сумата от 1 680
лева, представляваща адвокатско възнаграждение за съ-
дебното производство.

Решението на съда е окончателно!
"Решението на Върховния административен съд е спра-

ведливо. Седалището на "Добруджа билдинг" е в Доб-
рич. Ние смe строителна компания от национално ниво
с над 14-годишна история - със сериозно и авторитетно
портфолио. През всички тези години ние реализирахме
мащабни проекти - основно промишлени и жилищни
сгради. Създаваме работни места, грижим се за над
100 семействата на своите служители в Добрич и реги-
она, изряден данъкоплатец сме и не заслужаваме та-
кова пренебрежително отношение и некоректно отст-
раняване от комисията, назначена от кмета на гр. Доб-
рич. Решението на магистратите ни дава възможност
да съхраним работните места в една изключително
сложна обстановка на пандемия, отговорно и професи-
онално да продължим не само своето развитие, но и
да защитим обществения интерес и интересите на доб-
ричлии, тъй като поръчката е за ремонт и поддържане
на сгради и терени общинска собственост /които всич-
ки ние ползваме/ за период от три години. Тази поръч-
ка ще се финансира изцяло от бюджета на Общината /
тоест от нашите пари/, а предложените от нас цени са
5 /ПЕТ/ пъти по-ниски от тези на класираните на първо
и второ място от кмета на гр.Добрич варненски фирми.",
заяви собственикът на добричката компания "Добруджа
билдинг" Мирослав Петров.

"ДОБРУДЖА БИЛДИНГ"
СПЕЧЕЛИ ДЕЛО СРЕЩУ
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ОБЩИНА КАВАРНА
Гр.Каварна, ул. "Добротица" № 26,

На основание Решение № 135 по Протокол №14 от
30.06.2020г. на Общински съвет Каварна

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

1. Основни изисквания към кандидатите:
1.1. да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър";
1.2. да имат най-малко пет години трудов стаж;
1.3 да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са

реабилитирани.
1.4. да нямат непогасени задължения към Община Каварна;
1.5. да отговорят на изискванията на Чл. 20 и Чл. 21  от  Наредбата за упражняване на правата върху общинската

част от капитала на търговските дружества на община Каварна;
1.6. да притежават правоспособност на водач на МПС, най-малко категория "В".
2. Срок на договора за управление: 3 години.
3. Необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени:
3.1. Заявление за участие в конкурса- по образец;
3.2. Мотивационно писмо;
3.3. Автобиография;
3.4. Актуално свидетелство за съдимост;
3.5.Копия от диплом за завършено висше образование и други документи удостоверяващи квалификация;
3.6. Копие от трудова,  служебна книжка или документи доказващи притежаван трудов стаж;
3.7. Копие от свидетелство за управление на МПС;
3.8. Удостоверение за липса на задължения към община Каварна;
3.9. Попълнена и подписана декларация, че е запознат с ограничителните условия да бъде управител на

дружеството, посочени в чл. 142 и чл. 141, ал. 8 от Търговския закон и чл. 20 и чл. 21 Наредбата за упражняване на
правата върху общинската част от капитала на търговските дружества на община Каварна;

3.10. Програма за управление, развитие и организация на дейността на "КАВАРНА" ЕООД, гр. Каварна за периода
на 2020 г. - 2023 г.

4. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:
4.1. плик № 1 съдържа - необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията

за участие;
4.2. плик № 2 съдържа - програма за управление, развитие и организация на дейността "КАВАРНА" ЕООД, гр.

Каварна за периода на 2020 г. - 2023 г.
Пликовете се поставят в един общ непрозрачен плик с надпис указващ предмета на конкурса името, адреса и

телефонен номер за обратна връзка на участника и се завеждат в специален регистър по реда на неговото
постъпване.

5. Място и срок:
Документите за участие в конкурса се приемат в деловодството на община Каварна, находящо се в гр. Каварна,

ул. "Добротица" № 26, всеки работен ден от 09,00 ч. до 17,00 ч. в запечатан плик в Деловодството на Общински
съвет Каварна, гр. Каварна, ул. "Добротица" № 26, в 14 дневен срок от датата на публикуване на обявлението.

6. Конкурсът ще е присъствен и ще се проведе на три етапа, както следва:
 етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към

кандидатите;
 етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на търговското дружество за

тригодишен период;
 етап - събеседване с кандидатите.
7. Настоящия управител на "Каварна" ЕООД след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване

от кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание
на персонала в срока по т.5.

8. ТЕМА предмет на събеседването на HHH етап от конкурс за възлагане на управлението на "КАВАРНА" ЕООД, гр.
Каварна:

"Проект на програма за управление, развитие и организация на дейността на "КАВАРНА" ЕООД, гр. Каварна за
периода 2020 - 2023 г. в съответствие с действащата нормативна уредба".

9. Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия от седем члена, от които двама представители на
общинска администрация и петима общински съветници.

10. Общински съвет Каварна избра седемчленна комисия за организиране и провеждане на конкурса и определя
нейния състав, както следва:

10.1. Мима Василева - председател на Постоянната комисия по законност, етика и конфликт на интереси;
10.2. Мариян Кирилов Алексиев - председател на Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие,

еврофондове и програми;
10.3. Христо Петров Христов - член на Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика, Постоянна

комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми и Постоянна комисия по законност и
установяване на конфликт на интереси;

10.4. Дарина Маринова - председател на Постоянната комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и
работа с малцинствата;

10.5. Пламен Белчев - член на Постоянната комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми;
10.6. Митко  Недев - зам.-кмет "ФИР"  - представител на Община Каварна;
10.7. Павлина Алексиева- началник отдел "ПНООП" при Община Каварна.
11. Работата на комисията започва да тече на първия работен ден след изтичане на срока по т. 5 от настоящото

обявление, от 14,00 ч., в сградата на община Каварна - гр. Каварна, ул. Добротица" № 26.
11.1. Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Каварна, заседателна зала на Общински съвет ет. 3  в

следните срокове:
11.2. В срок до три работни дни от изтичане на срока посочен в т. 5  Комисията за провеждане на конкурса

заседава, като отваря пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на кандидата,
подал заявлението, за участие и обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на
таблото за обяви на община Каварна и в интернет страницата на община Каварна.

11.3.  В срок до три работни дни от обявяването на  списъци с кандидатите, допуснати до втория етап.  Комисията
за провеждане на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса,
оценява разработките на кандидатите и обявява списък на кандидати с техните оценки, както и списък на
кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на община Каварна и в интернет страницата
на община Каварна.

11.4. До третият етап на конкурса се допускат кандидати, получили оценка не по-ниска от "мн. добър 4,50" по
шестобалната система.

11.5. Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе в сградата на Община Каварна, заседателна зала на
Общински съвет ет. 3 в срок до три работни дни от обявяването на  списъци с кандидатите, допуснати до третия етап.

11.6. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по провеждането му ще изготви и предложи
чрез Председателя на Общински съвет, решение за одобрение от Общински съвет - Каварна. С Решението да се
определя кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници. Когато двама или повече
от кандидатите са получили най-високи и равни оценки комисията предлага за одобрение от Общинския съвет
извършеното класиране, като окончателният избор се извършва след допълнително събеседване с кандидатите,
получили най-високи и равни оценки на първото редовно заседание на Общинския съвет, като на същото заседание
се взема решение за определяне на кандидата, спечелил конкурса. В петдневен срок от утвърждаване на решението
от Общински съвет - Каварна, Комисията по провеждането на конкурса да обяви класирането на таблото за обяви
на община Каварна и в интернет страницата на община Каварна и да уведоми участниците в конкурса за това.

11.7. В случаите, когато всички кандидати са получили оценка, по-ниска от 4,50. Общинския съвет прекратява
процедурата по конкурса и взема решение за провеждане на нов конкурс по същия ред.

11.8. В случаите, когато няма подадени кандидатури, комисията със свое решение може да се удължи срока за
подаване на заявленията с още 10 (десет) календарни дни. Решението за удължаване на срока се публикува в един
местен ежедневник.

11.9. В случаите, когато след удължаване на срока няма кандидат, процедурата по конкурса се прекратява и се
внася докладна записка до Общински съвет с проект за решение за провеждане на нов конкурс.

12. На кандидатите за участие в конкурса се предоставя информация относно темите - предмет на събеседването,
изготвени от комисията за провеждане на конкурса, образец на заявление по т. 3.1. от настоящото обявление и
проект на договор за възлагане на управлението на дружеството (Приложение № 1), в срока по т. 5 от настоящото
решение, в деловодството на община Каварна, находящо се в гр. Каварна, ул. "Добротица" № 26.

В тридневен срок от провеждането на конкурса ще се внесе в общинския съвет доклад за определяне на
представилия се успешно кандидат и класиране по ред на следващите участници.

                                                                                   ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА, - Кмет на Община Каварна
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В момента над 7000 бъл-
гари и чужденци почиват в
Албена. По време на пан-
демията от COVID-19 перла-
та на българското Черномо-
рие се утвърди  не само ка-
то най-екологичния туристи-
чески комплекс, но и като
оазис за спасяване от за-
разата, където можеш спо-
койно да спазваш правила-
та на обществото и да се
развличаш стабилизирайки
имунитета си срещу страхо-
вития вирус.

Това се забелязва особе-
но в дните петък, събота и
неделя, за които ръководс-

Богородични заговезни
се падат всяка година на
31 юли. Те поставят нача-
лото на така наречения
Богордичен пост, който
трае две седмици - до 15
август (Голяма Богороди-
ца). Идеята на поста е хо-
рата да се пречистят, за
да отворят сетивата си и
да чуят посланията на бо-
жията майка. Освен ели-
минирането на конкретни
продукти от седмичното
меню, богородичният пост
има и други забрани. Нап-
ример, избягват се шумни
събирания, интимност с
партньора, чревоугодни-
чество.

Богородичните заговез-
ни са последния ден пре-
ди поста, когато е позво-
лено да се яде "блажно"
(месни ястия и млечни
продукти). Цялото семейс-
тво се събира около бога-
та трапезата, на която
централно място заема
празничната погача. Пит-

ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ И РУМЪНЦИ
ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ ДНИ СЕ
СПАСЯВАТ В АЛБЕНА ОТ
COVID-19

твото на Албена е предви-
дило изключителни отс-
тъпки за туристите. Както
се знае вече, Албена пре-
доставя на своите гости
чадъри с по два шезлонга
на обща цена 3 лева. А
през тези три дни, ако си
носиш сам чадър и се нас-
таниш в свободните зони,
получаваш и два шезлон-
га безплатно. Особено
ефективни се оказват и
възможностите за обяд и
вечеря в ресторантите на
ваканционното селище.

През съботните и недел-
ни дни се забелязва стъл-

31 ЮЛИ - БОГОРОДИЧНИ
ЗАГОВЕЗНИ

Вчера /29 юли/ на гроба
на генерал Иван Колев в
Централните софийски гро-
бища беше отслужена па-
нихида послучай 103-го-
дишнината от неговата
кончина. Организатор на
събитието е родолюбивият
българин Никола Григоров
- автор на каузата "Сите
българи заедно", човекът,

ПОЧИТ ПРЕД ПАМЕТТА НА
ГЕНЕРАЛ ИВАН КОЛЕВ

ката се
разчупва
от най-
в ъ з р а с т -
ния член
на рода.
По-силно
вярващите
прекарват
следващи-
те три дни
на хляб и
вода.

Богоро-
дичният пост е по-благоск-
лонен в сравнение с оста-
налите строги пости преди
големите празници, но все
пак и той налага опреде-
лен режим. Понеделник,
сряда и петък са наречени
"сухи" дни, защото тогава
не трябва да се консумира
готвена храна. Позволени
са сурови или сушени пло-
дове, сурови зеленчуци, яд-
ки, черен хляб. На Преоб-
ражение Господне, (6-ти ав-
густ) може да се яде риба.

На Богородични заговез-

ни се чества и паметта на
Св. Евдоким. Историята раз-
казва, че той бил млад вой-
ник, уважаван от всички за-
ради добродетелите, с кои-
то се отличавал. Говори се,
че мощите му имат целебна
сила, затова когато премес-
тили гроба му в Константи-
нопол, хората отишли да се
поклонят пред паметта му и
да си вземат от пръстта око-
ло гроба. Легендите разказ-
ват, че се случвали чудеса -
слепите проглеждали, а са-
катите прохожда

НА 3 АВГУСТ СЕ ЧЕСТВА СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА ДИНЯТА

През август се очаква
средните температури да
бъдат около нормата, коя-
то за равнините е между
21° и 24°, за високите по-
лета - между 18° и 20°, а
за планините - между 13°
и 17°.

Най-ниските температу-
ри през месеца ще бъдат
между 9° и 14°, а най-ви-
соките - между 33° и 38°,
прогнозират от НИМХ.

В по-голямата част от
страната месечната сума
на валежите през август
ще е около нормата, в за-
падните райони - около и
над, а в източните - около
и под нормата.

Климатичната норма за
равнините и високите по-
лета е между 30 и 50 л/
кв.м, за Черноморието -
между 20 и 35 л/кв.м, а за
планинските райони - от
50 до 80 л/кв.м.

В началото на месеца,
след преминалото ат-

мосферно смущение, тем-
пературите за кратко ще
се понижат, но към 3-4-ти
август отново ще се пови-
шат. Ще преобладава
слънчево време.

В средата и в края на
първото десетдневие

се очаква преминаване-
то на атмосферни смуще-
ния и на места, главно в
западната половина от
страната, ще има краткот-
райни превалявания, с

МЕСЕЧНА ПРОГНОЗА ЗА
ВРЕМЕТО ПРЕЗ АВГУСТ

гръмотевична дейност и от-
носително понижение на
температурите.

През повечето дни от
второто десетдневие

се очаква времето да се
определя от област на ви-
соко атмосферно налягане.
Ще бъде предимно слънче-
во. Вероятност за преми-
наване на студен фронт
има около средата и края
на периода, когато на мес-
та в Западна и Централна
България ще има краткот-
райни превалявания и гръ-
мотевична дейност.

През третото десетдне-

вие температурите ще оста-
нат близки до климатичните
норми, въпреки че през вто-
рата половина от периода
постепенно ще се понижа-
ват. Вероятност за краткот-
райни валежи има около 25-
и и в края на месеца.

В началото на месеца
Слънцето в София изгрява в
6 ч. и 19 мин. и залязва в 20
ч. и 45 мин. Продължител-
ността на деня е 14 ч. и 25
мин. В края на месеца Слън-
цето изгрява в 6 ч. и 51 мин.
и залязва в 20 ч. и 01 мин.
Продължителността на деня
е 13 ч. и 09 мин.

На 3 август се чества
Световният ден на диня-
та. Празникът се празну-
ва най-вече в Съединени-
те щати. Сред най-попу-
лярните състезания по
време на този празник са
замерване с дини и надп-
люване със семки.

Любопитно е, че има над
1200 разновидности на соч-
ния плод в над 96 държави
по света. Динята съдържа
над 92% вода, не съдържа
холестерол и е важен из-
точник на витамини А и С,
фибри, калии и амино ки-
селини. Диня (в зависи-
мост от района в България
наричана още карпуз или
любеница) е наименовани-

ето на вид тиквови расте-
ния, както и на техните пло-
дове. Според възприетата
класификация на земедел-
ските култури е плодов зе-
ленчук. Плодът на динята е
ягодовиден и има гладка ко-
ра (зелена или жълта) и
сочна, сладка, обикновено
червена вътрешност. Смята
се, че произлиза от Южна
Африка, където видът има
най-голямо генетично раз-
нообразие.

В България празникът не
е популярен, но много хо-
ра споделят, че по тради-
ция на село първата диня
от бостана се късала още
преди години именно на 3
август

потворение от автомоби-
ли и хора в Албена. Пар-
кирането за един ден на
охраняемия паркинг до
старата автогара е 5 ле-
ва, а на паркингите в ком-
плекса е 10 лева. Има из-
ключително много авто-
мобили с номера от съ-
седна Румъния и от об-
ластите Добрич, Варна,
Шумен, Силистра

Най-вероятно такава
ще бъде картината и тази
неделя, защото времето
ще бъде слънчево и горе-
що, а морето топло и лю-
безно. НДТ

който откри гроба на род-
ния пълководец през 2008
година.  Именно Никола
Григоров - освен че се
погрижи за занемарения
дотогава гроб, всяка го-
дина организира панихи-
дата в памет на ген. Ко-
лев на свои разноски.
Вчера венец бе поднесен
от името на община град

Художникът Илиян Анге-
лов разкри за първи път в
родния си край своите "пис-
ма от морето", които умело
и емоционално пренася в
чудни и завладяващи кар-
тини.

Официално изложбата бе
открита от директора на ХГ
"Христо Градечлиев" Галина
Димова.

Авторът сподели, че иде-
ята за тази изложба е въз-

"ПИСМА ОТ МОРЕТО"
ВЪРХУ ПЛАТНА ПОКАЗА
ИЛИЯН АНГЕЛОВ В ХГ
"ХРИСТО ГРАДЕЧЛИЕВ"
В КАВАРНА

Добрич - градът на бъл-
гарската бойна слава.
Както всяка година, по-
читта на благодарните
добруджанци към подви-
га на героя беше подне-
сена от Георги Чунчуков
- един от изследователи-
те на делото на ген.
Иван Колев. Поднасяне-
то на венец от името на
община град Добрич ве-
че се превърна в тради-
ция, а членовете на сд-
ружението за построява-
не на паметника на ге-
нерал Колев в Добрич /
макар и вече несъщест-
вуващо/ също ежегодно
поднасят почит пред
подвига на героя.

никнала от носталгия по
родния край, родния дом
и красотата на северното
Черноморие.

Илиян Ангелов посвеща-
ва изложбата "Писма от
морето" на паметта на
своя баща.

60-те живописни платна
на българевския художник
са разположени в двете за-
ли на ХГ "Христо Градечли-
ев" до края на месец август.

ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ И РУМЪНЦИ
ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ ДНИ СЕ
СПАСЯВАТ В АЛБЕНА ОТ
COVID-19
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УСПЕХИ ЗА ДОБРИЧКИТЕ ПЛУВЦИ В БЛАГОЕВГРАД
Два лични рекорда на

млади атлетки впечатлиха
на международния атлети-
чески турнир в Пловдив на
14 юли, информира
atletikabg.com. 26-годишна-
та Милица Мирчева от
Добрич бяга отлично на
3000 м и записа време от
9:06.77, следвана почти на
минута от Девора Аврамо-
ва (9:59.68 - също личен
рекорд). Трето място с
10:38.93 зае Маргарита Ра-
дева. Милица имаше ли-
чен рекорд преди бягане-
то в Пловдив - 9:20.50 на

открито и 9:07.33 в зала.
В същата дисциплина

при мъжете Иво Балабанов
надбяга треньора си, кой-
то е настаник и на Милица
- Йоло Николов, с 8:13.35
срещу 8:16.82.

С почти три метра подоб-
ри личния си рекорд на ко-
пие Михаела Петкова, която
записа 53.53 (стар личен ре-
корд 50.71). 21-годишната
Петкова започна с рекорд-
ното постижение и направи
само още един опит 50.75.
Втора е Лили Стойчева, коя-
то записа отличните 49.20 м.

Шампионът на майстор-
ския турнир "Албена Опън"
от 22-ия Международен
фестивал по тенис на ма-
са "Албена 2020" се казва
Йонко Ненков, информира
centersport. Състезателят
на горнооряховския клуб
"Боровец" се справи на фи-
нала с достойния си про-
тивник Станислав Иванов
("Роса-1", Попово), побеж-
давайки го с 4:0 гейма.
Бронзовите медали оста-
наха за варненския предс-
тавител Николай Капита-
нов и пловдивчанина Кон-
стантин Кесов.

Освен сингъла в "Оупъ-
на" Йонко Ненков спечели
и златото при най-младите
ветерани - до 39 години.
Заедно с партньора си Ата-
нас Росенов от Шумен ста-
на и шампион при двойки-
те ветерани до 50 години и
вицешампион на "Двойки
Оупън", където шампиони
станаха дупнишката двой-

ЙОНКО НЕНКОВ
СПЕЧЕЛИ "ALBENA
OPEN 2020"

ка Радослав Котев и Бо-
жин Ангелов.

При ветераните до 49 го-
дини шампион стана Ва-
сил Йотовски (Пловдив), в
категорията до 59 години
пръв е Тихомир Мичев
(Варна), до 69 години шам-
пион е Нурдин Сапарбаев
(Киргизстан), а над 70 го-
дини - Мирон Дмитриев
(Русия). При двойките над
50-годишна възраст със
златните медали се окичи-
ха Дан Тигау и Ливиу Пет-
реску (Румъния), а вице-
шампиони са Тихомир Ми-
чев (Варна) и Христо Ки-
ров (Ботевград).

Само няколко часа след
приключването на оспор-
ваните финални битки в
спортна зала "Албена" за-
почна международен тре-
нировъчен лагер за деца
и юноши. Днес ще бъде от-
крит 13-ят Международен
фестивал за деца, кадети
и юноши "Албена 2020".

ЧЕРНОМОРЕЦ (БАЛЧИК)
ЗАГУБИ ОТ ЧЕРНО МОРЕ
С 5:1 В КОНТРОЛА

Отборът на Черно море
записа победа с 5:1 над
Черноморец в контролна
среща, играна в Балчик.
Двубоят се проведе в две
полувремена, като през
първата част участие взе-
ха всички налични играчи
от представителния тим на
"моряците", съобщава офи-
циалният сайт на Черно
море. През втората игра-
ха талантите от школата,
които ще представят ака-
демията на варненци в
Елитната група до 19 го-
дини.

Първият отбор отбеляза
два гола през първата
част след попадения на
новото попълнение Сте-
фан Велев, който се раз-
писа с глава в 6-ата мину-

АТАНАС ИЛИЕВ ОБЛИЧА
ЕКИПА НА БОТЕВ (ПД)

Ботев (Пловдив) осъ-
ществи шестия си летен
транфсер. "Канарчетата"
подсилиха нападението си
с добричлията Атанас
Илиев. 25-годишният напа-
дател сложи подписа си
върху 2-годишен договор с
"жълто-черния" клуб.

Атанас Илиев е роден на
9 октомври 1994 година в
Добрич. В кариерата си е

играл за отборите на Доб-
руджа, Черно море и Мон-
тана.

Досега с "жълто-черните"
подписаха Виктор Генев,
Славчо Шоколаров, Мишел
Еспиноса, Мите Цикарски
и Маркиньос Педросо. Ос-
вен това в Ботев се върна-
ха Крис Добрев от Порто
и Атанас Чернев от Хета-
фе. www.centersport.org

В центъра на спортния

ГРИГОР СЕ Е ЗАПИСАЛ ЗА
УЧАСТИЕ В СИНСИНАТИ

Григор Димитров се е за-
писал за участие в най-го-
лемия турнир при мъжете
преди Откритото първенс-
тво на САЩ. Стана извес-
тен списъкът с играчите,
които са се заявили за
участие на "Мастърс"-а в
Синсинати, който тази го-
дина, заради пандемията от
коронавирус, ще се прове-
де в Ню Йорк непосредст-
вено преди US Open. Мас-
търсът Western & Southern
Open ще се проведе от 20
до 28 август, а броени дни
по-късно, на 31 август, за-
почва и турнирът от "Голе-
мия шлем" в Ню Йорк.

Григор, който миналата
година победи Роджър Фе-
дерер на US Open и дос-
тигна до полуфиналите, е
шампион на "Мастърс"-а в
Синсинати през 2017-а. Той
игра в последно време на
демонстративния турнир
на Патрик Муратоглу UTS,
където записа две пораже-
ния при експериментални
правила, като обяви, че е
изкарал тежко коронавиру-
са и все още е далеч от
търсената спортна форма.

та след асистенция на Пе-
тър Вуцов, и Илиан Илиев-
младши в 15-ата минута.
Футболистът засече с во-
ле топката от границата на
наказателното поле и не
остави шансове на стража
Павлин Евтимов.

През втората част възпи-
таниците на Мартин Хрис-
тов (U19) вкараха нови три
попадения срещу направи-
лия доста промени отбор
на Бойко Каменов. Точни
за младите таланти бяха
Радослав Златев на два пъ-
ти в - 75-ата и 87-ата мину-
та, и Светослав Николов в
60-ата минута. Домакините
върнаха един гол в 62-ата
минута след разбъркване в
наказателното поле.
sportal.bg

Григор не се ангажира и с
участие на US Open, но за-
явката му за Western &
Southern Open вероятно оз-
начава, че хасковлията все
пак планира да играе и във
"Флашинг Медоус".

За участие в "Мастърс"-а
в Синсинати са се записа-
ли на практика всички от
Топ 10 на ранглистата на
ATP с изключение на Гаел
Монфис (№9) и Роджър Фе-
дерер (№4), за когото вече
стана ясно, че няма да иг-
рае повече този сезон.
Имената на световния №1
Новак Джокович, Рафаел
Надал, чието участие на US
Open не е сигурно, фина-
листа на "Ролан Гарос" и
Australian Open Доминик
Тийм, Стефанос Циципас,
Александър Зверев, Матео
Беретини и Давид Гофен
фигурират в списъка със за-
явените участници и оста-
ва да разберем кои от тях
ще се появят и на US Open.
Прави впечатление отсъст-
вието на италианеца Фабио
Фонини (№11), който е те-
нисистът, намиращ се най-
близо до Топ 10. sportal.bg

ВИКТОР ЙОСИФОВ
ПРОДЪЛЖАВА  В ПОЛША

Бившият капитан на на-
ционалния отбор на Бълга-
рия по волейбол Виктор
Йосифов ще продължи ка-
риерата си в Полша. За
полската Plus Liga родени-
ят в Омуртаг централен
блокировач ще играе за
Церад Енеа Радом. Бивши-
ят капитан на България но-
си екипа на италианския Ве-
ро Волей Монца през мина-
лия шампионат, като сега
предпочете да продължи ка-
риерата си в Полша.

С привличането на Вик-
тор Йосифов приключи и
селекцията на тима за но-

вия сезон. Тимът от Радом
вече представи официално
Виктор Йосифов като во-
лейболист на тима.

Чарни Радом е двукратен
шампион на Полша - през
1994 и 1995 година. В пос-
ледния шампионат, който
завърши по-рано заради
пандемията от коронави-
рус, Чарни Радом остана на
седма позиция.

34-годишният Виктор Йоси-
фов е бивш състезател на
Черно море, Рома Волей, Мо-
дена, Кастелана Гроте, Фрид-
рисхафен, Нижни Новгород,
Топ Волей и Пиаченца.



ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК 6ndt@dobrich.net

Брой 88 (6364)��� http://www.ndt1.com/

30 юли 2020 г.

На основание чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи, чл. 47ж, ал. 1, чл.102 и чл.104 от Правилника за
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи (ППЗСПЗЗ), във връзка със Заповед № РД 46-143/ 20.03.2020 г. на
Министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр. 35 от
10.04.2020 г., Заповед № РД-46-77 от 26.02.2020 г. на Министъра на
земеделието, храните и горите за определяне на свободни пасища, мери
и ливади от ДПФ и протокол от 27.07.2020 г. за липса на подадени в срок
до 01 юли 2020 г. заявления по реда на чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕД
№ РД-04-205/ 28.07.2020 г.

1. Откривам процедура за провеждане на Първа тръжна сесия с тайно
наддаване за отдаване под наем на свободните пасища и мери от държавния
поземлен фонд (ДПФ) в Област Добрич за стопанската 2020/2021 година за
срок от една стопанска година.

2. Обект на търга са свободните пасища и мери от ДПФ на територията на
Област Добрич, подробно описани по общини, землища, имоти, площ, начин на
трайно ползване, форма на отдаване, срок на предоставяне, начална тръжна
цена в списък, който е неразделна част от тази заповед.

3. Условия за участие. В търга могат да участват само собственици на пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ /физически лица, еднолични търговци и юридически лица,
регистрирани по Търговския закон/, които отговарят на условията, посочени в
чл. 47в от ППЗСПЗЗ, за всички или за отделни поземлени имоти в землищата,
описани в списъка по т. 2.

4. Началната тръжна цена и размера на депозита за участие в търга са
определени със Заповед № РД 46-143/ 20.03.2020 г. на Министъра на земеделието,
храните и горите.

Размерът на депозита за участие в търга за отдаване под наем на пасища и
мери е 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота;

Депозитът се внася преди депозиране на документите за участие в търга, към
които участниците прилагат банково бордеро за внесен депозит по сметка на
ОД "Земеделие" Добрич:

УниКредит Булбанк гр.Добрич,
 IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69,
 BIC на БНБ: UNCRBGSF,
ВНИМАНИЕ!
КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ИМОТ

ПРЕДСТАВЯТ БАНКОВО БОРДЕРО ЗА ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ ЗА ВСЕКИ ИМОТ
ПООТДЕЛНО.

5. Условия за плащане на цената. Плащанията се извършват в български лева,
по банков път в срок и при условия, определени в проекта на договора.

6. Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документите
за участие в търга се получават в Областна дирекция "Земеделие", гр. Добрич,
ул."Независимост" № 5, стая № 103, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., в
срок от 30.07.2020 г. до 28.08.2020 г. включително.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите
за участие в търга се подават в Областна дирекция "Земеделие ", гр. Добрич,
ул."Независимост" № 5, стая № 103, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., в
срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на обявата за провеждане на
тръжната сесия в местен вестник от 30.07.2020 г. до 28.08.2020 г. включително.

8. Информация за пасищата и мерите - обект на търга, са изложени на
информационното табло в Областна дирекция "Земеделие" гр.Добрич,
общинските служби по земеделие и на интернет страница на Областна дирекция
"Земеделие" гр. Добрич http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx
- за земите, обект на търга на територията на съответната община.

9. Търгът ще се проведе в сградата на Областна дирекция "Земеделие "
гр.Добрич, ул."Независимост" № 5 със задължително присъствие на кандидатите
или нотариално упълномощени от тях лица,  на 2.09.2020 г. от 9,30 ч.

10. В случаите по чл. 47л от ППЗСПЗЗ, когато от няколко участници е
предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с
явно наддаване с начална цена - предложената от кандидатите цена, като
стъпката за наддаване е в размер на един лев. При отказ за участие в
наддаването търгът се прекратява.

11. Тръжната комисия се състои от трима редовни членове, един от които е
правоспособен юрист. Поименният състав на комисията се определя с отделна
заповед след изтичане срока за подаване на документите за участие в търга.

12. Заповедта да се обяви в местен вестник, на информационното табло на
Областна дирекция "Земеделие ", гр. Добрич, на информационните табла на
общинските служби по земеделие и на интернет страница на Областна дирекция
"Земеделие", гр. Добрич http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx.

Неразделна част от настоящата заповед е приложение - документи за
участие в търга.

Заповедта да се доведе до знанието на служителите на Областна дирекция
"Земеделие", гр. Добрич  за сведение и изпълнение.

инж. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА (п)
Директор ОД "Земеделие"

НАРЕЖДАМ:

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
за провеждане на Първа тръжна сесия за отдаване под наем по реда на чл.

37и, ал. 13 ЗСПЗЗ на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ в Област
Добрич за стопанската 2020/2021 г., одобрени със Заповед № РД-04-205 /
28.07.2020 г. на Директора на ОД "Земеделие " гр. Добрич и Заповед № РД-46-77
от 26.02.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и Заповед № РД
46-143/ 20.03.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, обн. ДВ,
бр.35 от 10.04.2020 г.

1. Заявление - оферта за участие по образец в оригинал - за всеки имот
поотделно, цената в цели левове на декар;

2. Банково бордеро за внесен депозит в оригинал, заверено от съответната
банка - за всеки имот поотделно,

по следната сметка:

ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ
 УниКредит Булбанк гр.Добрич,
 IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69,
 BIC на БНБ: UNCRBGSF,
Основание: депозит за участие в търг за имот № .................... в землището на

...................
3. Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6 и т. 9 от ППЗСПЗЗ - по образец, в ориги-

нал;
4. Копие от нотариално заверено пълномощно, ако лицето участва в търга

чрез пълномощник, заверено от пълномощника.
Оригиналът на пълномощното се представя на комисията в деня на провежда-

нето на търга заедно с личната карта на упълномощеното лице.
Кандидатите за участие в търга за повече от един имот представят документи

по т. 1 и т. 2 за всеки имот поотделно.
Документът по т. 4 се представя на комисията в деня на провеждането на

търга (тръжната сесия).

Тръжните документи се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран
до Областна дирекция "Земеделие" - гр. Добрич, с указанието "за участие в търг
пасища, мери и ливади". В един плик могат да се поставят оферти само за едно
землище.

Не се разглеждат предложения при отсъствие на кандидата или на упълномо-
щено от него лице.

инж. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА (п)
Директор ОД "Земеделие"

МЕДАЛ ЗА НАРОДНА ПЕВИЦА ОТ
ПАСКАЛЕВО

Преди повече от два ме-
сеца две дами, Янка Влай-
кова на 75 г. и Марче Же-
лева - 68г., от певческата
група към НАРОДНО ЧИ-
ТАЛИЩЕ" ДИМИТЪР
МИНЧЕВ - 1896 г." - село
Паскалево, община Доб-
ричка, взеха участие в он-
лайн конкурса за Север-
няшка и Добруджанска пе-
сен " Пендара" в град По-
пово. В конкурса участва-
ха над 200 изпълнители,
които бяха оценявани от
жури в състав - Галина
Дурмушлийска, Калинка
Вълчева и Даниел Спасов.
Конкурсът бе проведен в

КУЛТУРНИ  АКЦЕНТИ
До 31 юли, 10.30 ч. - 11.30 ч., Художествена галерия - Добрич. Лятна работилница

за въображение; Продължава Юбилейната изложба живопис "Пътят" на Николай
Тодоров. Организатор: Художествена галерия - Добрич.

До 31 юли, по предварителна заявка, Регионален исторически музей - Добрич.
Лято в музея 2020 - Занимания с деца с цел опознаване на културното наследство
на родния край. Организатор: Регионален исторически музей - Добрич.

До 31 юли, 09.00 ч. - 13.00 ч., Младежки център, Градски парк "Св. Георги". Прог-
рама "Еко лято 2020" - цели повишаване на знанията и уменията на децата и
младите хора посредством дейности в следните направления: "Учене чрез прежи-
вяване", "Компас на професиите", "Любопитно ", "Еко фен", "Арт зона", "Спорт".

"Еко лято 2020" се реализира по предварително изготвена седмична програма.
Организатор: Младежки център - Добрич.

До 31 юли, Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 г.", Фоайе на читалището,
Сектор "Заемане за дома" на читалищната библиотека. Летен детски център "Мла-
ди възрожденци";

Продължава "Църквата в Самуилова България - корени и наследство" - изложба на
Регионален академичен център на БАН и Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 г.";

Продължава Експозицията "Колекция пощенски картички от фонда на Библиотеката".
Организатор: Народно читалище "Йордан Йовков -1870 г."
До 31 юли, Регионална библиотека "Дора Габе". Продължава Юбилейната вирту-

ална поредица "70 години - 70 послания";
Продължава Изложба на библиотечни документи "Патриархът на българската

литература" по повод 170 години от рождението на Иван Вазов.
Организатор: Регионална библиотека "Дора Габе".
31 юли, през целия ден, Паметник на Стефан Караджа. Полагане на цветя на

паметника на Стефан Караджа по повод 152 години от неговата смърт.
Културните събития продължават при строго спазване на противоепидемичните

мерки. НДТ

два кръга, като в първия
изпълнителите се предста-
вяха с песни по свой из-
бор, а тези, които се кла-
сираха за втори кръг, тряб-
ваше да се представят с
песни, посочени от жури-
то. След първи кръг Янка
Влайкова спечели награда

ваучер, а Марче Желева
продължи във втори кръг
със посочените от журито
песни. След приключване-
то на втори кръг нашата
участничка беше  удостое-
на с медал и специална
награда за автентичен и
съхранен глас.

МЕДАЛ ЗА НАРОДНА ПЕВИЦА ОТ
ПАСКАЛЕВО

Продължава ползотворното сътрудни-
чество между БЧК - Добрич и Народно чи-
талище "Йордан Йовков - 1870 година".

За поредна година младите доброволци
на организацията се срещнаха с децата от
летния детски център "Млади възрожденци".
Както и предходните пъти, срещата на 28
юли бе изключително полезна за малчуга-
ните и те усвоиха доста нови знания.

Най-напред доброволците представиха
дейността на Българския червен кръст, с
какво се занимава той и как функциони-
ра. След това дойде ред и на практичес-
ките задачи. Младите възрожденци полу-
чиха ценни нови знания за това за какво
служи телефонът за спешни случаи 112,
как да реагират при внезапно потичане
на кръв от носа, как да помогнат на из-
паднал в безсъзнание човек, как да напи-
пат пулс и др.

Проявата приключи с безброй усмивки
и обещания за следващи срещи.

                          Димитър СТЕФАНОВ

МЛАДИТЕ ЧЕРВЕНОКРЪСТЦИ СЕ
СРЕЩНАХА С МЛАДИТЕ
ВЪЗРОЖДЕНЦИ
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ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
На основание чл.44, ал.1, т.1  и ал.2  от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС,

чл.24а,ал.5 от ЗСПЗЗ, съгласно чл.62 и чл.63 от НПСУРОИ , Решение № 5-60 /
28.05.2020 г. на ОбС гр. Тервел и Заповед № 399 /29.07.2020 г. на кмета на община
Тервел,

ОБЯВЯВА
Провеждането на търг с тайно наддаване на 02.09.2020 г. от 10.00 часа в

заседателната зала на община Тервел, гр.Тервел за отдаване под наем на
общински земеделски земи за срок от 5 години ,считано от началото на
стопанската 2020 -2021 г. до края на стопанската 2024-2025 г., както следва:

1. Общински земеделски земи:

Определям дата за провеждане на търга 02.09.2020 г. от 10.00 ч. в  заседателната
зала на община Тервел.

- Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна
цена , който се заплаща в брой до 16.00 ч.на  01.09.2020 г.в касата на )V етаж в
община Тервел или се внася по банкова сметка BG44UNCR9660 3327 0052 16,
BIC : UNCRBGSF при банка  - Уникредит Булбанк .

- Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на  сума от  10.00 лв./ без
ДДС / в брой  в касата на "Информационен център" на Община Тервел от
31.07.2020 г  до  12.00 ч. на  01.09.2020 г. Комплектът от тръжни книжа се получават
в Деловодството на Община Тервел (до касата на "Информационен център").

- Начална тръжна цена :   61.00 лв. на дка земеделска земя за стопанска
година

- Заявления за участие в търга се приемат до 17.00 часа на 01.09 2020 г. в
Деловодството на  община Тервел.

Допълнителна информация може да получите в  стая № 102 в сградата на
общината и на тел.05751 / 21-24.

                                                             Кмет на община Тервел: С.Симеонов

"ДКЦ-� Добрич" EООД гр. Добрич
ул."Панайот Хитов" 24;

058/600488 факс 058/600414; email:oblb@bergon.net

О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

На 17.08.2020 г. от 10,30 часа в залата на IV- ти
етаж в  ДКЦ-1, ул. "Димитър Петков" № 3

1. Отдава под наем: Помещение /Аптека/ за извършване на търговско -
фармацевтична дейност,  находящо се на  първи  етаж в сградата на " ДКЦ - 1
Добрич" ЕООД , с площ от 110,20 кв.м., в т.ч.  включени общи части от сградата
с площ от 48,00кв.м. в едно с дължимите разходи за консумативи.

Начална тръжна цена без включен ДДС: - 4 950,00  лева.
Депозитна сума за участие:  -17 820,00 лв.
Срок за внасяне на депозита за участие -  до 14.00 часа  на 14.08.2020 г. по

банков  път.
Срок за отдаване под наем:  3 години.
Срок за закупуване на тръжни книжа: до 12,00 часа на 14.08.2020г. от касата

на 1 -ви етаж на дружеството
Цена на тръжните книжа - 10,00 лева..
Време за оглед : от 30.07.2020 год. до 14.08.2020 год., всеки работен ден от

09.00 часа до 12.00 часа.
Тел. за контакти:  058/601 474 вътр. 222; гр. Добрич, ул. "Д. Петков"

№ 3; e-mail: a.petkova.dkc@gmail.com

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ
На основание чл.112, ал.1 и ал.2 от Наредба №4 на

Добрички ОбС, във връзка с чл.8, ал.4 от ЗОС и чл.37и,
ал.13 от ЗСПЗЗ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ,

О Б Я В Я В А

1.Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на
имоти с НТП - "пасище, мера" от ОПФ в населените места на община Добричка,
за срок от 1(една) стопанска година (2020/2021) в зала 102 на общината на
12.08.2020г. (сряда) от 09.30 ч.

Подробна информация с имоти по землища е публикувана на сайта на община
Добричка, както и на информационното табло в сградата на общината.

2.Цена на тръжна документация 20.00 лв./двадесет лева/.
3. Тръжната документация се купува в ЦУИ (стая 105) в административната

сграда на общината. Срокът за закупуване на тръжната документация до три
работни дни преди обявената дата за провеждане на търга.

4.Депозит се внася в срок до два работни дни преди насрочения търг по
сметка на община Добричка.

5.Оглед на имотите може да се прави всеки работен ден, след закупуване на
тръжната документация.
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ОВЕН - С подходящите занимания ще върнете
настроението и усещането си за значимост. Ще
се заредите с нови идеи, по които ще работите
активно през следващите дни.

ТЕЛЕЦ - С неподозиран хъс и енергия ще
се посветите на нещо ново, в което съзирате
добра възможност за себе си. Има какво да
ви радва, стига да не сте крайни
максималисти.

БЛИЗНАЦИ - Загрижени за професионалната
си квалификация, ще запълните времето си с
образователни програми. Това има отношение
към финансите ви. Включване в международни
проекти.

РАК - Залавяйки се с реално постижими цели,
си осигурявате напредък, без да залитате в
излишни притеснения и да губите от енергията
си. Погрижете се и за атмосферата наоколо.

ЛЪВ - Участвайки в различни проекти ще се
изявите като хора, разбиращи проблематиката
и без да сте неоснователно критични, ще
вземете правилните решения.

ДЕВА - Постигането на по-добра материална
обезпеченост за себе си и близките ви изисква
подобряване организацията ви на работа, още
работа и не на последно място устойчива
психика.

ВЕЗНИ - По свой начин ще покажете
отношението си към предстояща задача, без
да влияете върху събитията. Цените срещите
си с приятели и днес ще имате поводи да се
радвате.

СКОРПИОН - Старателно подбирайте думите
си, особено, ако искате да изразите
неодобрението си към някого. В гнева си може
да кажете повече и от това да произтекат
нежелани последствия.

СТРЕЛЕЦ - Влиянието на планетите днес е
такова, ще ви е нужно повече упорство в
работата, за да се справите с възникващите
затруднения. А такива със сигурност ще се
появят.

КОЗИРОГ - Служебните и лични ангажименти
ще ви създават повече напрежение от
обикновено и това не е само при вас. Запазете
добрия тон и не влизайте в ненужни спорове.

ВОДОЛЕЙ - Ще срещнете разбиране и ще ви
се отдава да убеждавате някого в
предложенията си. Придобивките ще ви носят
удовлетворение, предвид трудностите по
изпълнение на задачите си.

РИБИ - Имайте нагласа за компромиси.
Гъвкавата ви мисъл носи предимства,
използвайте я и не залитайте в крайности. В
живота има по-важни неща от парите, които не
можем да купим.

-Нощното къпане е полезно ! -
Мира от Кранево, но не тази, за
която си мислите.

СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ, но от сърце честитим
рождения ден на Елисавета Маринова - секретар
на читалището в село Одринци, която празнува
на 26 юли. Да е здрава и да успява с усмивка в
безкрайните си ангажименти, които правят
живота на хората от Одринци по-пъстър и по-
слънчев! Да продължи енергично да превръща
читалището в "душата" на всички прекрасни
инициативи, които се случват в китното
добруджанско село - желаем ние от НДТ! А към
нашите пожелания се присъединяват и хората
от Одринци, които много си обичат читалищния
секретар!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН казваме днес на
главния художествен ръководител на ПФА
"Добруджа" и Почетен гражданин на Добрич
Стоян Господинов. Ние от НДТ му желаем
здраве и безброй творчески успехи. Нека
таланта на неговите танцьори продължи да
прославя Добруджа по целия свят!

РОЖДЕНИК днес е кметът на село Спасово
Андреан Симеонов. За здраве и много
ентусиазъм в работата за благото на хората от
повереното му населено място са пожеланията
на НДТ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК в аванс казваме на Катя
Алексиева - една от невероятните добротворки
на дамски клуб "Майчина грижа", която е
рожденичка утре. Бъди здрава, Кате, радвай се
на прекрасното си семейство, нека всяко бизнес
начинание, с което се заемеш, е успешно! И нека
цялото Добро на света се пресели в твоя дом!

В АВАНС честитим утрешния рожден ден на
зам.-областния управител Живко Желязков. За
здраве, за много лично щастие и професионални
постижения са пожеланията на екипа на НДТ! И
за много ентусиазъм в работата за по-добрия
утрешен ден на добруджанци!

РОЖДЕНИК утре е известният добрички
стоматолог и първи президент на Ротари клуб -
Добрич, д-р Николай Пенев. В аванс му
изпращаме към столицата нашето уважение и
пожелания за здраве и поводи за радост и
усмивка!

В АВАНС честитим рождения ден на
бизнесмена Ангел Табаков. За здраве и успехи

във всичките му добри начинания са пожеланията
на НДТ с утрешна дата!

ИМЕН ДЕН празнуват утре: Евдоким, Евдоки,
Дочо. Нека са здрави и нека всичките им добри
начинания се радват на небесна подкрепа!

РОЖДЕН ДЕН празнува в първия августовски
ден Петър Андреев - ръководител сектор "Водно
спасяване" в БЧК - Добрич. Нека е здрав, нека
успява във всичко добро, което си науми и нека
благородната му работа среща уважение и
подкрепа!

В АВАНС честитим рождения ден на Ивелин
Ройдев - общински съветник от МК ВМРО (ГЕРБ,
СДС) в Балчик. Нека е здрав и нека работи с
ентусиазъм за хората от Белия град!

ИМЕН ДЕН празнуват на 1 август хората с
имена: Макавей, Здравко, Здравка. Нека са
здрави и нека в живота им царят светлина и
хармония!

ЕДНА НЕВЕРОЯТНА ЖЕНА празнува рожден ден
на 2 август - Маргарита Стоянова - кмет на село
Царевец вече осми мандат. Желаем й здраве,
желаем й непресекващия й ентусиазъм да е вечен
и да е все така грижовна към повереното й село
и към неговите хора! Желаем й още - лични
радости, много приятели и още безброй сбъднати
мечти!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК в аванс казваме на
председателката на Административен съд -
Добрич, Красимира Иванова, която празнува на
2 август. За здраве, лично щастие и
професионални постижения са пожеланията на
екипа на НДТ!  И разбира се - за мъдри решения
в полза на справедливостта!

РОЖДЕНИК на 2 август е Борислав Балчев -
общински съветник от ГЕРБ в Крушари. Нека е
здрав и нека работи с хъс за хората от
добруджанската община!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН в аванс казваме на Иван
Иванов, който празнува на 3август. За здраве и
успехи в добрите му начинания са пожеланията
на НДТ!

КМЕТСКИЯТ НАМЕСТНИК на село Мали извор
Светослав Петров празнува рожден ден на 3
август. Нека е здрав и нека се радва на успехи и
на уважението на хората от повереното му
населено място!

ОСЕМ ХОТЕЛА,
ВЛЕЗЛИ В КНИГАТА
НА РЕКОРДИТЕ ГИНЕС

Какви ли не правят хо-
рата, за да попаднат на
страниците на легендарна-
та Книга на рекордите на
Гинес. В нея, обаче, има
място и за туристически
обекти. Ще ви покажем и
най-любопитните рекорди
на хотели.

1.НАЙ-МАЛКИЯТ ХОТЕЛ
В СВЕТА. Едностайният хо-
тел Central & Caf? се на-
мира над най-малкото ка-
фене в Копенхаген.

2. НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ХО-
ТЕЛ В СВЕТА. Огромният
хотелски комплекс Genting
Highlands Resort се нами-
ра в Малайзия и предлага
на своите гости да отсед-
нат в една от 6 118 стаи.

3. НАЙ-ВИСОКИЯТ ХО-
ТЕЛ В СВЕТА. Луксозната
кула "Мека" се намира в
Саудитска Арабия, тя е
построена на 100 метра от
джамията Ал Харам.

4. НАЙ-ДЪЛБОКИЯТ ХО-
ТЕЛ В СВЕТА. Sala
Silvermine е разположен на
155 метра под земята в
Швеция, но пък предлага
уникален лукс.

5. НАЙ-СТУДЕНИЯТ ХО-
ТЕЛ В СВЕТА. Icehotel се
намира в Швеция, темпе-
ратурата в стаята може да
достигне -5 градуса, така
че най-добрият начин да
се отпуснете там е да спи-
те в спални чували.

6. НАЙ-СТРАШНИЯТ ХО-
ТЕЛ В СВЕТА. Луксозният
хотел Langham в Лондон
става свидетел на страш-
на трагедия - семейство с
дете е убито брутално стая

номер 333. Според слухо-
вете призраците на се-
мейството все още живе-
ят в този хотел.

7. НАЙ-ЛОШИЯТ ХОТЕЛ
В СВЕТА. Докато хотели-
те по целия свят се борят
за броя на звездите, швед-
ският Null Hotel Stern гор-
до твърди, че изобщо ня-
ма такива. Уебсайтът на
хотела гласи "Единствена-
та звезда си ти".

8. НАЙ-СКЪПАТА СТАЯ.
Една вечер в кралския
апартамент в хотел "Пре-
зидент Уилсън" в Женева
струва почти 50 000 евро.
Стаята заема целия осми
етаж на бившия дворец и
предлага живописна глед-
ка към Женевското езеро
и Алпите.


