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Ùå å ïðåäèìíî ñëúí÷åâî, ñ 
êóïåñòà îáëà÷íîñò â ñëåäîáåä-
íèòå ÷àñîâå, êàòî âàëåæè ñà 
ìàëêî âåðîÿòíè. Ùå äóõà ñëàá 
äî óìåðåí èçòîê-ñåâåðîèçòî÷åí 
âÿòúð. Ñóòðèíòà ùå å õëàäíî, 
à ìàêñèìàëíèòå òåìïåðàòóðè 
ñëåä îáÿä ùå ñà ìåæäó 24° è 
29. Íàä ×åðíîìîðèåòî ùå áúäå 
ñëúí÷åâî. Ùå äóõà äî óìåðåí 
âÿòúð îò ñåâåð-ñåâåðîèçòîê. 
Ìàêñèìàëíè òåìïåðàòóðè ìåæ-
äó 24 è 27, êîëêîòî å è òåìïåðà-
òóðàòà íà ìîðñêàòà âîäà. Âúë-
íåíèåòî íà ìîðåòî â ïîâå÷åòî 
ðàéîíè ùå å 3 áàëà, ïðèâå÷åð 
ùå îòñëàáíå.

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

ЗАМ.-МИНИСТЪРЪТ НА ЗАМ.-МИНИСТЪРЪТ НА 
ОТБРАНАТА АТАНАС ОТБРАНАТА АТАНАС 
ЗАПРЯНОВ -ЗАПРЯНОВ -
НА ПОСЕЩЕНИЕ В НА ПОСЕЩЕНИЕ В 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА ОБЩИНА ДОБРИЧКА 

ЩЕ ТЕСТВАТ И ЩЕ ТЕСТВАТ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В 
ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

ПИЯНА ШОФЬОРКА ПИЯНА ШОФЬОРКА 
БЛЪСНА КОЛАБЛЪСНА КОЛА
И ИЗБЯГАИ ИЗБЯГА
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РИБАРИ ПРОТЕСТИРАХА РИБАРИ ПРОТЕСТИРАХА 
НА ГЛАВНИЯ ПЪТ НА ГЛАВНИЯ ПЪТ 
ДУРАНКУЛАК - ВАРНАДУРАНКУЛАК - ВАРНА

Ðèáàðè îò Äîáðè÷, Áàë÷èê, Êàâàðíà, Øàáëà è Áúëãàðåâî 
èçëÿçîõà ìèíàëèÿ ïåòúê íà ïðîòåñò íà ãëàâíèÿ ïúò Äóðàíêóëàê 
– Âàðíà, êðàé ñåëî Õàäæè Äèìèòúð. Ïîâîäúò å íàëîæåíèòå ïðåç 
óèêåíäà ãëîáè îò ïî 1000 ëåâà çàðàäè ïàðêèðàíèòå íà Áîëàòà 
àâòîìîáèëè íà ïëàæóâàùèòå. ×àñò îò òÿõ îáà÷å ñà íà ðèáàðèòå, 
êîèòî ñè ñâàëÿò ñ òÿõ ëîäêèòå. 

Ðèáàðèòå íåãîäóâàõà îò ãëîáèòå è îòíîøåíèåòî íà ïîëèöèÿòà. 
Îò 10 ãîäèíè ñúì ðèáàð è áåç àâòîìîáèë íÿìà êàê äà ñâàëÿ 
ëîäêàòà ñè äî çàëèâà, çàÿâè Èëèÿ Èëèåâ îò Áúëãàðåâî. „Èñêà-
ìå äà ñè ïîñåùàâàìå ïëàæà íà Áîëàòà ñ êîëè, êàêòî ñìå ãî 
ïðàâèëè äåñåòèëåòèÿ, çà äà ñè ïóñêàìå ëîäêèòå è äà ìîæåì 
äà óïðàæíÿâàìå ëþáèìîòî ñè õîáè – ðèáîëîâà“, êîìåíòèðà 
Âèêòîð Ëó÷èÿíîâ, êîéòî å åäèí îò îðãàíèçàòîðèòå íà ïðîòå-
ñòà. „Îòäàâíà íàñòîÿâàìå äà ñå íàïðàâè õåëèíã, îò êîéòî äà 
ñïóñêàìå ëîäêèòå ñè. Àêî èìà òàêúâ, ùå äîêàðâàìå ëîäêèòå ñ 
êîëåñàðè äî ïëàæà è íÿìà äà ñå ìèíàâà ïðåç ïÿñúêà“, äîïúëíè 
òîé. Ðèáàðè ïúê ïðèïîìíèõà, ÷å ìèíàëàòà ãîäèíà îòíîâî èìà-
øå ïîäîáíî íåäîðàçóìåíèå è òîãàâà ìèíèñòúð Íåíî Äèìîâ èì 
îáåùà äà íàïðàâè ïðèñòàí, íî ñè îñòàíà ñàìî ñ îáåùàíèÿòà.

Ðèáàðèòå ùå íàñòîÿâàò ÌÎÑÂ äà îòìåíè íàïðàâåíèòå äî 
ìîìåíòà àêòîâå è äà íå áúäàò ñàíêöèîíèðàíè.

Â çíàê íà ïðîòåñò âñè÷êè ïðåñÿêîõà ïî íÿêîëêî ïúòè 
ïåøåõîäíàòà ïúòåêà êðàé ñåëî Õàäæè Äèìèòúð, êàòî ñïðÿõà 
çà íÿêîëêî ìèíóòè äâèæåíèåòî ïî ãëàâíèÿ ïúò.                НДТ
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Състав на Окръжен съд -
Добрич потвърди мярката
за неотклонение "задържане
под стража", постановена от
Добричкия районен съд
спрямо 43-годишен мъж.

Задържаният М.Д. е прив-
лечен към наказателна от-
говорност заради неизпъл-
нение на Заповед за защи-
та от домашното насилие,
по силата на която бил за-
дължен да се въздържа от
домашно насилие спрямо
жена, с която за известен
период от време съжителс-

твал на семейни начала.
Предявеното срещу мъжа
обвинение е за това, че на
26 май и на 30 юни т.г., при
условията на продължавано
престъпление, в централна-
та част на Добрич, отправял
към потърпевшата обидни
реплики и заплахи.

След анализ на събрани-
те към момента доказателс-
тва, Окръжният съд прие, че
са налице достатъчно дан-
ни за съпричастност на об-
виняемия към извършеното
деяние, както и че съществу-

ОКРЪЖНИЯТ СЪД В ДОБРИЧ ПОТВЪРДИ
АРЕСТА НА ОБВИНЯЕМ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

112 НОВИНИ

На 12 юли, в 02,50 часа, в гр. Балчик  служители на
РУ Балчик спират за проверка лек автомобил
"Мицубиши", управляван от 30-годишен жител на
Балчик, известен на МВР. При извършената проверка
е установено, че водачът управлява МПС в
едногодишен срок от наказването му по
административен ред за управление на МПС без
съответното свидетелство за управление, с
наказателно постановление, влязло в сила на
01.05.2020 година.

На 12 юли, в 15,15 ч., служители на РУ Албена
извършват проверка на паркинга пред централен
плаж с. Кранево на лек автомобил "Тойота" с В
регистрация и лицата в него. По време на проверката
в едното от лицата, 30-годишен жител на гр. Варна, е
открита суха тревна маса, реагираща на канабис, с
тегло 0,5 грама. Лицето е задържано за 24 часа.

На 10 юли в 12,40 ч., в с. Хаджи Димитър служители
на РУ Каварна спират за проверка лек автомобил
"Форд". При извършената проверка на 52-годишния
водач на лекия автомобил, техническото средство
отчита 1,58 промила в издишания въздух. Задържан
е за 24 часа. НДТ

ва реална опасност той да из-
върши друго престъпление.

В мотивите към определе-
нието си съдът изтъква обс-
тоятелството, че обвиняеми-
ят е извършил престъпното
посегателство в присъстви-
ето на полицейски служите-
ли, както и импулсивното му
и агресивно поведение в съ-
дебно заседание, включи-
телно и лошите характерис-
тични данни относно лич-
ността му, приложени като

Колонката на
ДИМИТЪР ДУКОВ

ЧЕРНИТЕ
РЕКОРДИ НА
СЕДМИЦАТА
              Димитър ДУКОВ

Свикнали сме през горещите дни на юли да се нас-
лаждаваме на черни рекорди. Най-вече коя к ца, се-
га определяща се като обществена личност в соци-
алните мрежи, колко е почерняла на плажа. На пла-
жа в Дубай, Санторини, Хаваите, а защо не и на пя-
съка в затворените за обикновените български мо-
мичета луксозни клубни хотели. То голи цици, страс-
тни бедра, голи пъпове, впити бански в изпъкнали
дупета  И, разбира се, кратки интервюта, заради пос-
ледните т. нар. обществено значими клюки.

Българският принос към решаването на демограф-
ската катастрофа

Такъв е животът!
Изминалата седмица обаче гръмна с поне три чер-

ни рекорда за 2020 година.
На 9 юли бяха регистрирани с коронавирус 330 ду-

ши. Заваляха коментари от "Къде  се изпокриха спа-
сителите на нацията?" до "Лошата самодисциплина
на тулупите /разбирай част от народа/ ще срине от-
лично организираната ни здравна система!" Откъде-
то и да я погледнеш, ситуацията с Covid-19 в Бълга-
рия става все по-лоша. Влязохме в черни списъци,
излязохме от устите, които ни хвалеха, че ние най-
добре в Европа се справяме с невидимата смъртна
заплаха. Имаше и такива: "Правителството се зара-
зи с коронавирус и трябва да излезе в карантина".

Социалните мрежи заприличаха на дигитална па-
яжина, в която всеки може да бъде оплетен и изс-
мукван от паяците на намерили поле за изява. Раз-
бира се, и на интелигентни хора със собствено мне-
ние, което мнозина не искат и да чуят, защото не
съвпада с тяхното.

Такъв е животът!
Не дай, Боже, да завалят още по жестоки рекорди

с Covid-19, каквито предвиждат капацитети, които още
в началото на пандемията ни поръчаха камиони с
ковчези  Някои от тях се изживяваха дори като си-
гурни кандидати за президенти на републиката.

Има европейски средства за борбата с Covid-19,
трябва да ги усвоим - къде с ковчези, къде с всекид-
невни реклами по телевизиите с колко пръста да си
мием ръцете и в кои дупки да не си вкарваме пръс-
тите

Такъв е животът!
Сполетя ни е черният рекорд, какъвто се оказва,

че не познават страните от Европейския т. нар. съ-
юз. Войната на живот и смърт между президент от
една страна, а от друга - премиер и главен прокурор.
Тъжна картинка  Трагична комедия  Същинска месо-
мелачка за кадри, идеи, инвестиции, добро бъдеще
за пенсионери и млади хора  Баща ми, бай Дяко, би
нарекъл всичко това пълен упадък на партии и дър-
жава. Убеден съм, че би нарекъл достигнатото през
последните 30 години  невъзвратим упадък на народ,
с който са се съобразявали векове наред всички ев-
ропейски народи, дори и велики азиатски пълковод-
ци. Уви, всичко това е вече история, която дори не
изучават децата в училищата.

Такъв е животът!
Чакаме пак чия страна ще вземат посолствата на

великите държави. Впрочем, такова е било цялото ни
съществуване от възраждането на Третата българска
държава на 3 март 1878 година до днес - 13 юли 2020
година. Цели 142 години. Бог да ни е на помощ и
през следващите 142 години! Впрочем Бог е казал /
така и не намерих къде точно в Библията/: "Направи
нещо, че да знам с какво и как  да ти помогна!" Нещо
като оня прословут изказ: "Боже, помогни ми да спе-
челя от тотото милиони!" и съответният отговор на
всевишния: "Как да ти помогна, поне да беше пуснал
и един тото-фиш!"

Такъв е животът!
Сега се оглеждаме и ослушваме какво ще кажат

американският посланик в България Херо Мустафа и
айсбергът от комисари на Европейския съюз. За да
тръгнем по правилния път на развитие на народ и
държава. В момент, когато не един и двама мъдри
хора твърдят, че не са останали нито народ, нито
държава.

Такъв е животът!
И като капак дойди третият черен рекорд след не-

делната катастрофа на АМ "Хемус" с шест жертви и
мнозина ранени, когато турски ТИР, по една или дру-
га причина,  смаза няколко автомобила. И катастро-
фата ни накара да се замислим защо бе отменена
практиката в почивните дни, особено в горещините и
пиковете часове на движение, по пътищата да не се
допуска движение на тежкотоварни автомобили. Ко-
ито не така стриктно се контролират за спазване на
скорост и почивки на шофьорите.

Такъв е животът!
Дано идващите дни ни зарадват с бели рекорди!

Хайде, да не са рекорди, но да са хубави събития и
новини, от които на мнозинството българи да им ста-
не по-светло на душите, а животът - по-поносим!

Надеждата умира последна.
Такъв е животът!

справка по делото.
Съдът взе предвид и фак-

та, че той има предходни
осъждания и срещу него се
водят други неприключили
наказателни производства.

Определението на Окръ-
жен съд - Добрич, с което е
потвърдена наложената на
мъжа мярка за неотклоне-
ние "задържане под стра-
жа", е окончателно и не
подлежи на обжалване и
протест.

В Окръжния съд в Добрич
започна дело за убийство.
Подсъдим е 25-годишният
К.Р., който е обвинен за то-
ва, че на 1 декември 2018
г., в с.Честименско, обл.
Добрич, умишлено умърт-
вил 51-годишната си майка.

Според данните в обвини-
телния акт подсъдимият и
жената, с която съжителст-
вал на семейни начала, жи-
веели в дома на неговите
родители. Вечерта на 1 де-
кември 2018 г. двамата гос-
тували на свои съседи и мъ-
жът употребил алкохол.
След като се прибрали око-
ло 3.00 часа през нощта,
подсъдимият започнал да
удря и обижда жена си.
Майката на подсъдимия се
намесила, като застанала
между него и жена му, за
да предотврати побоя. Це-
лейки да отстрани майка
си, подсъдимият два пъти й

нанесъл удар с юмрук в гла-
вата и я блъснал. Тя залит-
нала към стената, паднала
по гръб, направила гърч и
повече не помръднала. Же-
на му успяла да избяга на-
вън и отишла отново в съ-
седите си. Разказала им за
станалото и те се обадили
на телефон 112 за линейка.
Пристигналият на местопро-
изшествието екип на "Спеш-
на помощ" констатирал
смъртта на пострадалата.
Предвид състоянието, в ко-
ето тя била намерена, за
случая била уведомена и по-
лицията.

Престъплението, за което
мъжът е обвинен, се наказ-
ва с лишаване от свобода
за срок от 15 до 20 години,
доживотен затвор или дожи-
вотен затвор без замяна.

Следващото съдебно за-
седание е насрочено за 7
август т.г., от 9.00 часа.

ЗАПОЧНА ДЕЛО СРЕЩУ
25-ГОДИШЕН, ОБВИНЕН
ЗА УБИЙСТВОТО НА
МАЙКА СИ

Румънски гражданин се
жалвал в РУ Каварна, че за
времето от 20.30 ч. на 10.07.,
до 09:00 ч. на 11.07., неиз-
вестно лице е откраднало
регистрационните табели на
фирмен лек автомобил "Ми-
цубиши". Автомобилът е бил
паркиран пред хотел в с.
Божурец, община Каварна.
Румънските табели са обя-
вени за издирване.

Чрез взлом на ключалка,
също на автомобил "Мицу-
биши", е ограбен гражданин

ОБИРИ КРАЙ МОРЕТО
на Шумен в село Кранево.
На 12 юли, в 10:52 часа, той
се обадил на тел. 112 и зая-
вил, че само за 20 минути -
от 10:30 ч. до 10:50 ч. същия
ден, чрез взлом на ключал-
ка на предна лява врата на
лек автомобил "Мицубиши",
собственост на баща му, пар-
киран в района на северен
плаж в Кранево, неизвестно
лице  е отнело обща сума от
340 лева и  две дебитни кар-
ти. Образувани са досъдеб-
ни производства.          НДТ

На 11 юли, в 03,15 ч. след полунощ, на тел. 112 е полу-
чен сигнал от жителка на с. Сенокос. Тя съобщила, че
гори магазин за хранителни стоки в селото, който е собст-
веност на баща й. Огънят е изгасен от екип на Пожарната в
Балчик, но в резултат на пожара, магазинът е напълно из-
горял. Разследват се причините са възникване на пламъци-
те. По случая е образувано досъдебно производство.НДТ

ИЗГОРЯ МАГАЗИН В СЕНОКОС

31-годишна от Добрич бе
задържана за 24 часа, след
като предизвика ПТП в пия-
но състояние и избяга. На 11
юли, в 22.50 часа, на тел. 112
е получено съобщение за
ПТП на кръстовище в град
Добрич между два автомоби-
ла, като единият е напуснал
мястото. Изпратеният екип на
сектор "Пътна полиция" уста-

ПИЯНА ШОФЬОРКА
БЛЪСНА КОЛА И ИЗБЯГА

новява, че пострадалият ав-
томобил е Рено, управляван
от 33-годишна жителка на с.
Климентово, област Варна,
със стаж 10 г. Впоследствие
е установен и избягалият лек
автомобил Мицубиши.
Шофьорката е изпробвана за
алкохол, а уредът отчел 2.03
промила алкохол. Образува-
но е бързо производство.

44-годишен от Добрич е
задържан заради държане
на наркотици. На 07.07. слу-
жители на Първо РУ Добрич
извършват проверка в дома
му, където откриват забра-
нени от закона вещества -
метаамфетамин, с тегло 3,08
грама и 11 броя пакетчета хе-
роин, с тегло 5.43 грама. Из-

ЗАДЪРЖАХА НАРКОДИЛЪР
зети са и 9 броя мобилни те-
лефони. Първоначално дилъ-
рът е задържан за 24 часа,
като му е повдигнато обви-
нение за разпространение
на наркотични вещества. На
заседание на Окръжен съд
град Добрич на лицето е взе-
та мярка за неотклонение
"Задържане под стража".

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

ГАЗ/БЕНЗИН, цена: 2100 лв.

ХВАНАХА КРАДЦИ,
ИЗДИРВАТ ДРУГИ

Двама крадци за залове-
ни от полицията, други два-
ма се издирват. На 10 юли,
по време на специализира-
на полицейска операция, в
момент на кражба на мар-
ков алкохол от търговски
обект в централната част на
град Добрич, е задържана
43-годишна жителка на гр.
Добрич. Материалите са
докладвани в Районна про-
куратура град Добрич.

20-годишен младеж от Гор-
на Оряховица е задържан
като автор на кражба от
магазин за хранителни сто-
ки в Каварна. Сигналът е
подаден от собственичката
на търговския обект на 11
юли в 14,50 ч. Тя е заяви-
ла, че от магазина й са от-
краднати пакетирани стоки
и енергийни напитки. След
проведените ОИМ е устано-
вен извършителят на деяни-
ето. 20-годишният младеж е
задържан за 24 часа, обра-
зувано е бързо производс-
тво.

На 10 юли в Първо РУ

Добрич е заявено от граж-
данин на гр. Добрич, че на
10.07., за времето от 09,15
часа до 09, 20 часа неиз-
вестно лице е извършило
кражба на мъжка чанта от
лек автомобил "Ситроен" -
лични документи на него-
во име  и две дебитни кар-
ти на различни банки. Кра-
децът по-късно е направил
опит да изтегли пари, но не
е успял. Полицията го из-
дирва. По случая е образу-
вано досъдебно производ-
ство.

На 11 юли, в 09:55 часа в
РУ - Балчик е получен сиг-
нал от ЕЕН 112 от жител на
гр. Габрово, че за времето
от 23,30 ч. на 10.07., до 09,45
ч. на 11.07.,  неизвестно ли-
це е отнело ползвания от
него фирмен лек автомобил
"БМВ 320 Д  Х драйв"  с ЕВ
регистрация, първа регист-
рация 30.03.2009 г. Автомо-
билът е бил паркиран в с.
Оброчище. По случая е об-
разувано досъдебно произ-
водство. НДТ



ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК
ndt@dobrich.net

Брой 83 (6359)
http://www.ndt1.com/
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167 КГ ОТ ДЕКАР Е СРЕДНИЯТ ДОБИВ 167 КГ ОТ ДЕКАР Е СРЕДНИЯТ ДОБИВ 
ОТ ПШЕНИЦАТА ДО МОМЕНТАОТ ПШЕНИЦАТА ДО МОМЕНТА

Студио за Красота ExtraVagance, 
гр. Добрич, предлага КУРСОВЕ по "МАНИКЮР, 

ПЕДИКЮР, НОКТОПЛАСТИКА“, „КОЗМЕТИКА“, 
„ФРИЗЬОРСТВО“ - с издаване на Лицензирана диплома 

по образен на МОН, валидна в България и в чужбина.

ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА, БЕЗ 
ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА

Информация за курсовете, записване и други подробности 
потърсете на телефони:
Инструктор Маникюр и Педикюр - Росица Димитрова 

- 0885045818 
Инструктор Козметика и Фризьорство - Веселина 

Симеонова 0898334302

Община
Каварна 

обявява публичен търг с явно наддава-
не на 30.07.2020г. от 14.00 часа в залата на 
Община Каварна на втори етаж – стая № 
209

За отдаване под наем на части от имот – публич-
на общинска собственост - две петна с площ от по 
1кв.м.,представляващи части от фоайетата на етаж минус 
едно и втори етаж в административната сграда на Община 
Каварна, с адрес град Каварна, ул.„Добротица”№ 26,с иден-
тификатор № 35064.501.9830.2 по КККР на град Каварна, 
актувана с АПОС № 103/03.02.2011г., за поставяне на две 
кафе машини, съгласно заповед № 539/08.07.2020 г. на кмета 
на община Каварна. Срок на договора е 5г. Начална тръжна 
наемна месечна цена е 40,00 лв. без ДДС. Тръжните доку-
менти се заплащат в касата на общината на ул.”Добротица” 
№ 26, до 17.00 часа на 24.07.2020 г., като цената е 10.00 лв. 
и се получават в стая № 206. Депозитна вноска в размер на 
48,00 лв. и се внася на касата на Община Каварна до 17.00 
часа на 27.07.2020 г. Срокът за подаване на заявленията е 
до 17.00 часа на 28.07.2020 г. в деловодството на Община 
Каварна. 
Оглед–всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. 
    Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа и вносна бележка 

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

търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съ-
ществуващ към момента на огледа, и е съгласен с клаузите 
на договора и Декларация, че участникът няма не погасени 
задължения към отдел „МДТ” при община Каварна и Oб-
щината.

3. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма 
не погасени задължения към държавата.

4. Нотариално заверено пълномощно,в случай че канди-
датът се представлява от пълномощник.
Справки на тел.: 0570/8-18-19.

О  Б  Я  В  А
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост, чл. 45 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с об-
щинско имущество, Решения №№ 20-13/30.05.2017 г., 27-

5/31.10.2017 г., 46-19/26.02.2019 г., 49-13/28.05.2019 г., 4-20/28.01.2020 г., 4-21/28.01.2020 г., 5-10/28.02.2020 г. и 9-7/26.05.2020 г. на Общин-
ски съвет град Добрич и Заповеди №№ 1134/04.10.2017 г. и 1094/14.08.2019 г. на Кмета на Община град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН 
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 29.07.2020 г. от 11.00 часа в залата на ІІ-ри етаж в сградата по ул. „България“ № 12 за ПРОДАЖБА НА 
ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

№ 
по 
ред

Наименование
и местонахождение на имота

Площ    
кв. м

Начална 
тръжна цена 

лева 
/без ДДС/

Депозитна 
вноска 
/лева/

1. Урегулиран поземлен имот І, кв. 4 по плана на жк „Запад” с идентификатор 72624.604.1010 
по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Катюша“ ,, отреден за жилищно строителство. 337,00 30 050,00 7 513,00

2. Урегулиран поземлен имот VІІІ, кв. 4 по плана на жк „Запад” с идентификатор 72624.604.1011 
по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Св. Павел Атанасов“, отреден за жилищно 
строителство.

251,00 22 350,00 5 588,00

3. Урегулиран поземлен имот ХІІІ, кв. 1125 по плана на жк „Север 1” с идентификатор 
72624.609.1831 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Хайдут Пейо“ № 2,, отреден 
за жилищно строителство.

237,00 38 400,00 9 600,00

4. Урегулиран поземлен имот VІІ, кв. 529 по плана на жк „Русия 1“ с идентификатор 
72624.614.9055 по КККР на град Добрич, отреден за комплексно обществено обслужване. 400,00 52 500,00 13 125,00

5. Урегулиран поземлен имот VІІІ, кв. 529 по плана на жк „Русия 1“ с идентификатор 
72624.614.9056 по КККР на град Добрич, отреден за комплексно обществено обслужване. 412,00 54 100,00 13 525,00

6. Урегулиран поземлен имот ІV в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 
72624.621.361 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство. 922,00 66 845,00 16 712,00

7. Урегулиран поземлен имот V в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 
72624.621.362 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство. 624,00 45 240,00 11 310,00

8. Урегулиран поземлен имот VІІІ в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 
72624.621.365 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство. 980,00 71 050,00 17 763,00

9. Урегулиран поземлен имот ІХ в кв. 721 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 
72624.621.366 по КККР на град Добрич, жк „Добротица“, отреден за жилищно строителство. 1 035,00 75 040,00 18 760,00

10. Урегулиран поземлен имот І в кв. 720 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 
72624.621.272 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за 
обществено и делово обслужване.

7 359,00 329 586,00 82 397,00

11. Урегулиран поземлен имот ІІ в кв. 719 по плана на жк „Добротица“ с идентификатор 
72624.621.357 по КККР на град Добрич, находящ се в жк „Добротица“, отреден за жилищно 
строителство.

902,00 56 610,00 14 153,00

12. Урегулиран поземлен имот І в кв. 23 по плана на жк „Балик - Йовково“ – север с 
идентификатор 72624.618.266 по КККР на град Добрич, отреден „За търговия, услуги и 
озеленяване“ 

883,00 44 434,00 11 109,00

13. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.622.4289.1.82 по КККР на град 
Добрич, със застроена площ 81,60 кв. м, състоящ се от две помещения, Кич 0,01232 от 
общите части на сградата, ведно с отстъпено право на строеж, равняващо се на 11,70 кв. м, 
с предназначение: инфраструктурен обект. Бул. „Добричка епопея“ №10

81,60 34 900,00 8 725,00

Стойността на тръжните документи е 72.00 лева с включен ДДС. Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в 
Община град Добрич от 13.07.2020 г. до 17.00 часа на 27.07.2020 година. 
Оглед на обектите може да бъде направен на 28.07.2020 г. от 10.00 до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна доку-

ментация. 
Краен срок за внасяне на депозитни вноски – 28.07.2020 г.
Допълнителна информация относно търга на тел. 058 600 030 – инж. Иванка Милкова – главен експерт в дирекция „Общинска собстве-

ност“.

Æúòâàòà êúì ìîìåíòà 
ïðè çèìíèÿ è ïðîëåòíèÿ 
å÷åìèê å ïðèêëþ÷èëà íà 
92%, êàòî îò îáùî 18818 

äêà ñà îæúíàòè 17461 äêà 
ïðè ñðåäåí äîáèâ îò îêî-
ëî 305 êã/äêà, ñúîáùàâàò 
îò Îáëàñòíàòà çåìåäåë-

ñêà ñëóæáà.  Ïðîïàäíàëèòå 
ïëîùè ñ å÷åìèê, ïîðàäè 
íåáëàãîïðèÿòíè êëèìàòè÷íè 
óñëîâèÿ ñà îêîëî 177 äêà.  
Îñòàâàò íåïîæúíàòè ìàëêî 
ïëîùè âñå îùå â îáù. Êðó-
øàðè è îáù. Ãåí.Òîøåâî.

Ïðè ïøåíèöàòà æúòâàòà å 
ïðèêëþ÷èëà íà îêîëî 89% - 
ïîæúíàòè ñà 1 080 547 äêà, 
ïðè ñðåäåí äîáèâ îò îêîëî 
167 êã/äêà. Îáùî ïëîùèòå 
ñ ïøåíèöà, êîèòî ùå ñå 
ðåêîëòèðàò ñà 1 212610 
äêà. Ïðîïàäíàëèòå ïëîùè 
ñ ïøåíèöà ïîðàäè íåáëà-
ãîïðèÿòíè êëèìàòè÷íè óñ-
ëîâèÿ ñà îêîëî 32 794 äêà. 
Âúâ âñè÷êè îáùèíè âñå îùå 
èìà íåïðèáðàíà ðåêîëòà, 

êàòî ñàìî â îáùèíà ãðàä 
Äîáðè÷ îïåðàòèâíèòå äàí-
íè ñî÷àò 100% ïðèêëþ÷èëà 
æúòâà.

Ïëîùèòå ñ ðàïèöà â îá-
ëàñòòà ñà 29220 äêà, êàòî 
îò òÿõ ñà ðåêîëòèðàíè 26 
110 äêà ïðè ñðåäåí äîáèâ 
îêîëî 202 êã/äêà. Íå å ïðè-
êëþ÷èëà êàìïàíèÿòà â îá-
ùèíèòå Êðóøàðè, Ãåí. Òî-
øåâî è Áàë÷èê.

Ïðîäúëæàâà ðåêîëòèðà-
íåòî è íà ëàâàíäóëîâèòå 
íàñàæäåíèÿ â öÿëàòà îá-
ëàñò. Îò îáùî 78 530 äêà çà 
îáëàñòòà ñà ðåêîëòèðàíè 14 
845 äêà ïðè  ñðåäåí äîáèâ 
îò îêîëî 445 êã/äêà ðàñòè-
òåëíà ìàñà.                  ÍÄÒ

6 650 äîìàêèíñòâà îò 
Ñåâåðîèçòî÷íà Áúëãàðèÿ 
âå÷å ñà ïîëó÷èëè çàÿâåíèòå 
îò òÿõ äúðâà çà îòîïëèòå-
ëåí ñåçîí 2020/2021. 18-òå 
ñòîïàíñòâà â ñèñòåìàòà 
íà ÑÈÄÏ ñà äîñòàâèëè íà 
õîðàòà 39 796 ïðîñòðàí-
ñòâåíè êóáè÷åñêè ìåòðà 
äúðâà çà îãðåâ. Íàé-ìíîãî 
– 17 497 êóáèêà, ñà ñòèãíàëè 
äî ïîäàëèòå ìîëáè êúì ïî-
äåëåíèÿòà â îáëàñò Âàðíà, 
ñëåäâàò ñòîïàíñòâàòà â  îá-
ëàñò Øóìåí ñ 8 165 êóáèêà, 
îáëàñò Òúðãîâèùå ñ 7 144 
êóáèêà è îáëàñò Äîáðè÷ ñ 
6 990 ïðîñòðàíñòâåíè êóáè-

÷åñêè ìåòðà äúðâà çà îãðåâ. 
Äîñòàâêèòå ñå èçïúëíÿ-

âàò ðèòìè÷íî, íàâñÿêúäå 
èìà äúðâà íà âðåìåíåí 
ñêëàä è âåäíàãà ñëåä êàòî 
êìåòîâåòå íà íàñåëåíèòå 
ìåñòà äîíåñàò ñïèñúöèòå 
ñ æåëàåùèòå, ïîñî÷åíèòå 
êîëè÷åñòâà çàïî÷âàò äà ñå 
êàðàò ïî ðåäà íà çàïèñ-
âàíå, îáÿñíè èíæ. Èâàéëî 
Òîäîðîâ, íà÷àëíèê íà îò-
äåë „Ïîëçâàíå íà ãîðèòå, 
ëîâíîñòîïàíñêà äåéíîñò 
è ïðîìåíè â ãîðñêèòå òå-
ðèòîðèè“.  Òîé ïðèêàíè 
õîðàòà äà ïîäàâàò çàÿâ-
êèòå ñè ñåãà, çà äà èìà 

âðåìå ïîëó÷åíèòå äúðâà 
äà èçñúõíàò, êîåòî ïúê îò 
ñâîÿ ñòðàíà ùå óâåëè÷è 
òÿõíàòà êàëîðè÷íîñò è 

ÄÔ „Çåìåäåëèå“ óâåäî-
ìÿâà âñè÷êè êàíäèäàòè çà 
ïîäïîìàãàíå ïî ñõåìèòå 
è ìåðêèòå íà äèðåêòíèòå 
ïëàùàíèÿ, ÷å îò 9 þëè 2020 
ã. çàïî÷íàõà êðúñòîñàíèòå 
ïðîâåðêè íà ïîäàäåíèòå 
çàÿâëåíèÿ çà ïîäïîìàãàíå 
çà Êàìïàíèÿ 2020.

Â êðúñòîñàíèòå ïðîâåðêè 
ñå âêëþ÷âàò âñè÷êè çàÿâëå-
íèÿ íà çåìåäåëñêè ñòîïàíè, 
êîèòî ñà êàíäèäàòñòâàëè 
çà ïîäïîìàãàíå ïî ñõåìè-
òå è ìåðêèòå çà äèðåêòíè 
ïëàùàíèÿ. Ùå áúäàò ïðî-
âåðåíè 1 165 445 çåìåäåë-
ñêè ïàðöåëà ñ îáùà ïëîù 
3 883 691 õåêòàðà. Òå ñà 
äåêëàðèðàíè îò 62 451 êàí-
äèäàòè ïî ñõåìèòå è ìåð-
êèòå çà ïëîù. Ïîäàäåíèòå 
çàÿâëåíèÿ ïî âñè÷êè ñõåìè 

è ìåðêè çà Êàìïàíèÿ 2020 
ñà îáùî 102 808. 

Ïðîâåðêèòå ïðåäñòàâëÿ-
âàò ãåîïðîñòðàíñòâåíî 
ñðàâíåíèå íà äåêëàðèðàíè-
òå îò êàíäèäàòèòå ïëîùè è 
íàëè÷íèòå äàííè â ñïåöèà-
ëèçèðàíèòå ðåãèñòðè íà 
Èíòåãðèðàíàòà ñèñòåìà çà 
àäìèíèñòðèðàíå è êîíòðîë 
(ÈÑÀÊ).

Ïðèïîìíÿìå, ÷å êàíäè-
äàòèòå íå ìîãàò äà îòòå-
ãëÿò âå÷å ïîäàäåíèòå ñè 
çàÿâëåíèÿ â ïåðèîäà íà èç-
âúðøâàíå íà êðúñòîñàíèòå 
ïðîâåðêè. Òîâà å çàïèñàíî 
â ÷ë. 14, àë. 7 îò Íàðåäáà 5 
îò 27.02.2009 ã. çà óñëîâè-
ÿòà è ðåäà çà ïîäàâàíå íà 
çàÿâëåíèÿ ïî ñõåìè è ìåðêè 
çà äèðåêòíè ïëàùàíèÿ. 

ÄÔ „Çåìåäåëèå“ - ÐÀ

ОСИГУРЕНИ СА ДЪРВАТА ЗА ОГРЕВ ЗА ЗИМАТА

ùå íàìàëè îòäåëÿíåòî íà 
âðåäíè âåùåñòâà â àòìîñ-
ôåðàòà. 

 Òàòÿíà ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ
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ОБЩИНА ТЕРВЕЛ  
 

О

О Б Я В Л Е Н И Е
      Във връзка с изпълнение на Проект „Патронажна  грижа  за  възрастни  хора  и  

лица  с  увреждания  в  община  Тервел“, процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронаж-
на грижа за възрастни хора и лица с  увреждания – Компонент 3”  на  Оперативна  
програма  „Развитие  на  човешките  ресурси“  2014-2020г. Община Тервел обявява  
процедура за подбор на потребители за ползване  на следните услуги:

-  доставка на храна, хранителни продукти
-  доставка на продукти от първа необходимост, включително лекарства
-  заплащане на битови сметки
-  заявяване и получаване на неотложни административни услуги
Предоставянето на услугите се извършва със средства на потребителите или с други 

средства, различни от тези по договора.
 Изисквания към потребителите на услуги:
  Кандидатите е необходимо да са:
 Възрастни хора, навършили 66 години с ограничения или в невъзможност за 

самообслужване;
 Лица с увреждания и членовете на семействата им;
 Възрастни в риск:

За целите на процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с  увреждания – Компонент 3”, „Възрастен в риск” е лице, което е:

- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност 
за водене на независим и самостоятелен живот;

- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във 
връзка с COVID-19;

- самотен родител с дете/ца до 12г. възраст, който е в невъзможност да оста-
ви децата си сами.
Общински служители, наети в звено за патронажна грижа ще предоставят го-

рецитираните услуги на най-малко 54 потребители с настоящ адрес в община 
Тервел, заявили необходимост от тях. Крайният срок да изпълнение на проект-
ните дейности е 31.12.2020г.
Община Тервел ще предостави хигиенни материали, дезинфектанти и лични пред-

пазни средства,  необходими  за  обезпечаване  на  противоепидемичните  мерки  на  
лицата,  които  ще предоставят услугите на потребителите. 
Кандидат – потребителите от целевите групи, могат да заявяват желанието си за 

включване в проектните дейности, всеки работен ден, считано от 15 юли 2020 г.
на телефон: 0882 301  329,  лице за контакт: Ганка Иванова     

ВЪЗПОМИНАНИЕ
на 15 юли се навършва 

1 година 
от смъртта на нашия скъп син, внук и приятел

ДИЛЯН 
БИСЕРОВ 
МАНОЛОВ

/18 години/

Липсваш ни! Обичаме те!
От семейството и колектива на вестник 

„Нова добруджанска трибуна“

Ïðîäúëæàâà òåñòâàíåòî íà 
àáèòóðèåíòèòå îò Åçèêîâà 
ãèìíàçèÿ çà êîðîíà âèðóñ, ñú-
îáùè äèðåêòîðúò íà ó÷åáíîòî 
çàâåäåíèå Ìèëåíà Èâàíîâà. 
„Íÿìàì ïðåäñòàâà äàëè âñè÷-

êè 150 àáèòóðèåíòè ñà îòèøëè 
äà ñå òåñòâàò, òîâà ìîæå äà 
êàæå ñàìî ÐÇÈ. Òîâà, êîåòî 
íèå òðÿáâàøå, ãî íàïðàâè-
õìå – ÷ðåç êëàñíèòå ðúêîâî-
äèòåëè óâåäîìèõìå âñè÷êè 
äâàíàäåñåòè êëàñîâå. Îò òàì 
íàòàòúê âå÷å ÐÇÈ ïîåìà íå-
ùàòà. Î÷àêâàìå äàòà è ÷àñ çà 
èçñëåäâàíå è íà ïåðñîíàëà íà 
ãèìíàçèÿòà. Äàëè ñìå ñïèñúê 
ñ èìåíàòà íà âñè÷êè, êîèòî ñà 
ïðèñúñòâàëè íà äâåòå ñúáèòèÿ 
íà 18 è íà 24 þíè – áàëà è 
èçïðàùàíåòî. Òîâà ñà ïîâå÷å 
îò ïîëîâèíàòà îò ïåðñîíàëà 
â ó÷èëèùåòî. Êîëåãèòå ñà 
ïðèòåñíåíè, êîåòî, ðàçáèðà 
ñå, å íîðìàëíî“, êàçà Ìèëåíà 
Èâàíîâà.

Ùî ñå îòíàñÿ äî ñúñòîÿ-
íèåòî íà ïúðâèÿ àáèòóðèåíò 
ñ ïîëîæèòåëíà ïðîáà, òÿ êî-
ìåíòèðà ñëåäíîòî: „Ìîì÷åòî 
å ñòàáèëíî. Äúðæà äà ïîä-
÷åðòàÿ, ÷å òîé ïðîÿâè ãîëÿìà 
îòãîâîðíîñò ñ äåéñòâèåòî ñè. 
Òîé å ëèäåð â ãèìíàçèÿòà è 
ïîñòúïè è ñåãà ïî ëèäåðñêè. 
Ïî÷óâñòâàë ñå å íåäîáðå, 
ñàì îòèøúë äà íàïðàâè òåñò, 
îêàçàë ñå ïîëîæèòåëåí è ñàì 
ðàçïðîñòðàíè íîâèíàòà, çà äà 
ïðåäïàçè äðóãèòå. Íå âñåêè 
áè ïîñòúïèë òàêà. Èìà íÿ-
êîè, êîèòî ñå êðèÿò çàðàäè 
14-äíåâíàòà êàðàíòèíà, à òîâà 
ñà ìëàäåæè, êîèòî ðàáîòÿò, 
ÿâÿâàò ñå íà èçïèòè òóê è â 
÷óæáèíà“.

Ñïîðåä èíôîðìàöèÿ íà 
ÍÄÒ, îò ÐÇÈ ùå èçäèðÿò àá-
ñîëþòíî âñè÷êè àáèòóðèåíòè, 
íåçàâèñèìî äàëè ñà â Áúëãà-
ðèÿ è â ÷óæáèíà, çà äà áúäàò 
òåñòâàíè.  Äèðåêòîðúò íà ÐÇÈ 
ä-ð Àíãåëîâà çàÿâè, ÷å ÐÇÈ 
óâåäîìÿâà ïî òåëåôîí âñè÷êè 
àáèòóðèåíòè ñ ïîëîæèòåëåí 
ðåçóëòàò çà êîðîíàâèðóñ. 
Êúì ìîìåíòà ñå óâåäîìÿâàò 
ëèöàòà ñ âçåòè ïðîáè äî ÷åò-
âúðòúê ìèíàëàòà ñåäìèöà, 
âêëþ÷èòåëíî. „Ïîðàäè íàòî-
âàðåíîñò íà ëàáîðàòîðèÿòà 
âçåòèòå ïðîáè çà èçñëåäâàíå 
â ïåòúê ìèíàëàòà ñåäìèöà 
î÷àêâàìå äà ñà ãîòîâè óòðå 
â ðàííèÿ ñëåäîáåä, à òåçè, 
íà êîèòî áÿõà âçåòè ïðîáè 
â ñúáîòà – ñå î÷àêâà ðåçóë-
òàòèòå èì íàé-âåðîÿòíî äà 
èçëÿçàò âúâ âòîðíèê. Âñè÷êè 
ñ îòðèöàòåëíè ðåçóëòàòè ùå 
áúäàò óâåäîìåíè ÷ðåç ðúêî-
âîäñòâîòî íà ãèìíàçèÿòà. Äî 
èçëèçàíå íà ðåçóëòàòèòå îò 
èçñëåäâàíèÿòà è ïîëó÷àâàíå 
íà èíôîðìàöèÿ ïðåïîðú÷âà-
ìå íà âñè÷êè çðåëîñòíèöè, 
èìàùè íÿêàêâè îïëàêâàíèÿ, 
äà ñå ñàìîêàðàíòèíèðàò è 
îãðàíè÷àò êîíòàêòèòå ñè“ – 
êàçà ä-ð Àíãåëîâà.

Ïðåç ìèíàëàòà ñåäìèöà â 
Äîáðè÷ áå îòáåëÿçàí áóì íà 
çàðàçåíè ñ COVID-19. Â íå-
äåëÿ áå ñúîáùåíî çà òðèìà 
äóøè – äâå æåíè íà âúçðàñò 
íàä 52 ãîäèíè è åäèí ìúæ íà 
68 ãîäèíè. Ìúæúò è åäíà îò 
æåíèòå ñà íàñòàíåíè â Êîâèä 
ñåêòîðà íà Âòîðî âúòðåøíî 
îòäåëåíèå, êàòî è äâàìàòà ñà 
â îáùî çàäîâîëèòåëíî ñúñ-
òîÿíèå. Êúì ìîìåíòà â Êîâèä 
ñåêòîðà èìà îáùî 6-ìà ïàöè-
åíòè, îò êîèòî ÷åòèðèìàòà ñà 
ñ ïîëîæèòåëíè ðåçóëòàòè îò 
PCR òåñò, à äðóãèòå äâàìà ñà 

ïðèåòè âå÷åðòà íà 11.07.20 ã. 
ñúñ ñúìíåíèå çà êîðîíàâèðóñ. 
Ïðåäñòîè äà èì áúäàò âçåòè 
ïðîáè çà èçñëåäâàíå. Äðóãàòà 
æåíà å íà äîìàøíî ëå÷åíèå 
è ïîñòàâåíà ïîä èçîëàöèÿ. 

È  ï ð è 
ò ð è ò å 
í î â î ó ñ -
òàíîâåíè 
ñ ë ó ÷ à è 
ñå êàñàå 
çà ëèöà, 
êîíòàêò-
í è  í à 
ïîëîæè-
òåëíè çà 
êîðîíà-
âèðóñ ïà-
öèåíòè.

Îò âå÷åðòà íà 11.07.20 ã. 
å ïðåóñòàíîâåí ïðèåìúò â 
îòäåëåíèåòî ïî îðòîïåäèÿ íà 
ÌÁÀË Äîáðè÷ â íàñòîÿùàòà 
ìó áàçà, ñúîáùè ä-ð Ñâåòëà 
Àíãåëîâà, ñåêðåòàð íà Îá-
ëàñòíèÿ ùàá è äèðåêòîð íà 
ÐÇÈ. Ïðè÷èíàòà å ñúìíåíèå 
çà ðàçïðîñòðàíåíèå íà êîðî-
íàâèðóñ îò ëèöå, êîíòàêòíî 
íà óñòàíîâåí âå÷å ïîëîæèòå-
ëåí ñëó÷àé íà COVID-19. Äî 
èç÷èñòâàíå íà ñèòóàöèÿòà 
íà ðúêîâîäñòâîòî íà ÌÁÀË 
Äîáðè÷ å ðàçïîðåäåíî äà ñå 
èçâúðøè îðãàíèçàöèÿ è äà íå 
ñå îòêàçâà ïîìîù íà ñïåøíè 
ïàöèåíòè, èìàùè íóæäà îò 
îðòîïåäè÷íî ëå÷åíèå. Òàêèâà 
ïàöèåíòè ùå ñå ïðèåìàò â îò-
äåëåíèåòî ïî õèðóðãèÿ, êàçà 
äèðåêòîðúò íà ÐÇÈ. Âñè÷êè 
ïàöèåíòè è ïåðñîíàë íà îò-
äåëåíèåòî ïî îðòîïåäèÿ ùå 
áúäàò èçñëåäâàíè.

Çàìåñòíèê-êìåòúò ä-ð Åìè-
ëèÿ Áàåâà å óâåäîìèëà ÐÇÈ, 
÷å íàïðàâåíèòå ïî æåëàíèå 
íà ðîäèòåëèòå 15 òåñòîâå íà 
äåöà, ïîñåùàâàùè ÖÄÃ 17, 
ñà ñ îòðèöàòåëíè ðåçóëòàòè. 

Íàïîìíÿìå, ÷å è ðåçóëòàòèòå 
íà äåöàòà îò äâåòå ãðóïè, 
îáñëóæâàíè îò çàðàçåíèÿ ñëó-
æèòåë, ñúùî ñà îòðèöàòåëíè.

Äðóãè 15 äóøè ñå îêàçàõà 
çàðàçåíè îùå â íà÷àëîòî 
íà ñåäìèöàòà. 11 ñà æåíè, à 
îñòàíàëèòå ÷åòèðèìà – ìúæå. 
Æåíèòå ñà íà âúçðàñò îò 18 
ã. äî 68 ã., à ìúæåòå – îò 18 ã. 
äî 30 ã. Îò ïåòíàäåñåòòå íîâè 
ñëó÷àÿ 8 ñà àáèòóðèåíòè. Ïåò 
ñà ìîìè÷åòàòà, à ìîì÷åòàòà 
– òðèìà. Âñè÷êè ñà â äîáðî 
îáùî ñúñòîÿíèå, ïîñòàâåíè 
ïîä êàðàíòèíà. Îñâåí òðèìàòà 
àáèòóðèåíòè îùå åäèí îò íî-
âèòå ïàöèåíòè å ìúæ íà 30 ã., 
êîéòî å ïîñòàâåí íà äîìàøíî 
ëå÷åíèå è èçîëàöèÿ. Ñðåä 
íîâîóñòàíîâåíèòå çàðàçåíè ñ 
êîðîíàâèðóñ æåíè èìà è äâå 
æåíè îò ïåðñîíàëà íà ÖÄÃ 
17. Îñòàíàëèòå ïàöèåíòêè ñ 
ïîëîæèòåëíà ïðîáà ñà áèëè 
êîíòàêòíè íà âå÷å óñòàíîâåíè 
áîëíè îò COVID-19.

Ïî èíôîðìàöèÿ íà ÍÄÒ, 
åäíàòà îò æåíèòå, ïîñòàâåíà 
â Êîâèä ñåêòîðà, å ãîòâà÷êà 
â ñòîëîâàòà íà ñãðàäàòà íà 
ïîëèöèÿòà. Îò â÷åðà âñè÷êè 
îò ïåðñîíàëà â ñòîëîâàòà ñà 
ïîñòàâåíè ïîä êàðàíòèíà. 

Îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë è 
ïðåäñåäàòåë íà ÎÊÙ è íåãî-
âèÿò ñåêðåòàð çà ïîðåäåí ïúò 
îòïðàâÿò àïåë äà ñå ñïàçâà 
ñîöèàëíà äèñòàíöèÿ è äà ñå 
èçáÿãâàò ïðåêèòå êîíòàêòè. 
Äà íå ñå ïèïàò óñòàòà, íîñà, 
î÷èòå. Ïðåïîðú÷âà ñå ÷åñòî 
ìèåíå íà ðúöåòå è äåçèí-
ôåêöèÿ íà ïîâúðõíîñòèòå íà 
ðàáîòíîòî ìÿñòî è ó äîìà. 
Â çàòâîðåíè îáùåñòâåíè 
ïðîñòðàíñòâà, êàêòî è â îá-
ùåñòâåíèÿ òðàíñïîðò ëè÷íèòå 
ïðåäïàçíè ñðåäñòâà – ìàñêà, 
øëåì, øàë è äð., ñà çàäúëæè-
òåëíè.                               ÍÄÒ

ЩЕ ТЕСТВАТ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ 
В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
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ФУТБОЛИСТИТЕ НА
ДОБРУДЖА ЗАГУБИХА
ОТ ДУБЪЛА НА
ЛУДОГОРЕЦ В РАЗГРАД
В контролна среща, про-

ведена в Разград, футбо-
листите на Добруджа за-
губиха от дублиращия тим
на шампиона Лудогорец.
Двата тима предложиха
оспорван двубой, в който
момчетата на Светослав
Петров отстъпиха с 2:1.

През първото полувре-
ме играта бе равностойна,
водеше се предимно в
центъра на терена и нуле-
вото равенство се запази
до почивката. В началото
на втората част домакини-
те поведоха, а "жълто-зе-
лените" изравниха с попа-
дение на Якуб Идризов,
който направи своя дебют

с екипа на добричкия тим.
В добавеното време на сре-
щата Лудогорец-2 стигна до
втори гол и спечели мача.

Това бе четвъртата конт-
рола на Добруджа. Припом-
няме, че в проверките до-
сега избраниците на Све-
тослав Петров записаха две
загуби - от Пирин (Благоев-
град) и Созопол, и завърши-
ха наравно 2:2 с юношите
на Черно море (Варна).

Следващата контрола на
добруджанци е на 15 юли
с Нефтохимик. Три дни
след това - на 18 юли, те
ще срещнат отново юноши-
те до 19 години на Черно
море (Варна).

От вчера спортна зала
"Албена" в едноименното
ваканционно селище е аре-
на за подготовката на най
добрите ракети на българ-
ския бадминтон, информи-
ра dnews.bg. На десетдне-
вен тренировъчен лагер в
Албена се събират всички
национални отбори на Бъл-
гарската федерация по
бадминтон под ръководст-
вото на  главния треньор
Петя Неделчева и спортния
директор Орлин Цветанов.

НАЦИОНАЛИТЕ НИ
ПО БАДМИНТОН НА
ТРЕНИРОВЪЧЕН
ЛАГЕР В АЛБЕНА

Най - голям интерес пре-
дизвиква присъствието на
европейските шампионки
Стефани и Габриела Сто-
еви, а заедно с тях са
всички национални състе-
затели от мъжкия, женс-
кия и юношеските отбори
на България. Домакините
в Албена са осигурили
перфектни условия за тре-
нировки, настаняване и
изхранване на национал-
ните състезатели и техни-
те треньори.

ПРЕСЛАВ ВЪЛЕВ С ДВЕ
ТИТЛИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ
ШАМПИОНАТ ПО ЛЕКА
АТЛЕТИКА

Два златни медала на на-
ционалния шампионат по
лека атлетика за юноши и
девойки под 16 години за-
воюва балчиклията Прес-
лав Вълев. Състезателят
на Черно море 2005 бе без
конкуренция в коронната
си дисциплина - чук. Той
изпрати 4-килограмовия
уред на 71.30 метра в шес-
тия си опит и победи с по-
вече от 34 метра втория
Цветомир Стоенчев (Геор-
ги Дъков, Плевен) - 36.74,
а трети бе Тихомир Тодо-
ров (Спорт Атлетик, Разг-
рад) - 34.94. Възпитаникът на
треньора Здравко Димитров

триумфира и на диск (1 кг) с
43.78 м пред Кирил-Констан-
тин Стойчев (Тракия 96,
Пловдив) - 41.72, и Антон Ге-
оргиев (Сливен) - 38.22.

Бронзов медал за клуба
от Белия град в дисципли-
ната мятане на диск спече-
ли Николета Стойкова с
треньор Андиан Андреев.

Първенството се проведе
на стадион "Васил Левски"
в София при специални
мерки за сигурност: без
публика, като състезатели-
те загряваха извън стадио-
на и влизаха 30 минути пре-
ди стартовете в дисципли-
ните си.

ПРЕСЛАВ ВЪЛЕВ С ДВЕ
ТИТЛИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ
ШАМПИОНАТ ПО ЛЕКА
АТЛЕТИКА

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОТНОВО ЩЕ ИМА ОТБОР
В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА
ТРЕТА ЛИГА

Спортист (Генерал То-
шево) и Доростол (Силис-
тра) са новите членове на
Североизточната трета
лига. Това съобщи за "Пе-
тел" шефът на ЗС на БФС
(Варна) Георги Мирчев.
"Срокът за заявки изтече
в петък и окончателно в
групата за новия сезон ще
са 14 отбора. Първенство-
то стартира на 8 август, а
жребият за програмата ще
се тегли служебно на 22
или 23 юли. Казвам слу-
жебно, тъй като предвид
мерките, които се вземат
за борба с CIOVID-19, не
е редно да събираме

предствители на отборите
на съвещание, за да няма
струпване на много хора
на едно място", допълни
Мирчев.

14-те отбора за сезон
2020/2021 в Североизточ-
ната група са: Черномо-
рец (Балчик),  Спартак
(Варна), Устрем (Донче-
во), Светкавица (Търгови-
ще), Септември (Тервел),
Черноломец (Попово), То-
поли, Шумен, Кубрат, Бен-
ковски (Бяла), Ботев (Но-
ви пазар), Лудогорец (Раз-
град) - набор 2003, Дорос-
тол (Силистра) и Спортист
(Генерал Тошево).

СЛАВИЯ ПОМЕТЕ ЛУДОГОРЕЦ
И СЕ ОКИЧИ С МЕДАЛИ

Отборът на Славия пос-
тигна впечатляваща побе-
да в последния кръг на
първата шестица на efbet
Лига. "Белите" надиграха
напълно заслужено с 3:1
Лудогорец и така нанесо-
ха първа и единствена за-
губа на шампионите през
сезона.

Играчите на Златомир
Загорчич поведоха с 3:0 на
почивката след попадения
на Филип Кръстев, Христо
Попадийн и Радослав Ки-
рилов, в края на полувре-
мето "орлите" останаха с
човек по-малко след чер-
вен картон на Сисиньо, но
след почивката Дан Битон
поне частично върна част

от честта на гостите. Лудо-
горец логично даде почив-
ка на някои от титулярите
си, а заместниците им не
показаха, че могат да им
бъдат адекватни алтернати-
ви. По този начин Славия
се класира за финалния ба-
раж за Лига Европа, като в
битката за участие в турни-
ра ще се изправи срещу Бо-
тев (Пловдив). Освен това
тимът от Овча Купел се оки-
чи с бронзовите медали от
шампионата, като това се
случва за първи път през
този век. Предишният път,
когато Славия се качи на
почетната стълбичка, бе
през сезон 1996/97 - отно-
во с бронза.

ЛОКО (ПЛОВДИВ) ИЗХВЪРЛИ
"СИНИТЕ" ОТ ЕВРОПА

Кошмарът в Левски няма
край! "Сините", които вър-
вят към фалит, няма да иг-
раят в Европа за първи път
от сезон 2015/2016 година.
Това стана факт, след ка-
то те не успяха да победят
Локомотив (Пловдив) на
стадион "Георги Аспарухов"
в мач от последния 31-и
кръг на първенството. Ма-
чът завърши 1:2 за гости-
те, а столичани останаха
на четвърто място в край-
ното класиране. Насиру
Мохамед даде аванс на до-
макините в 5-ата минута с
дебютното си попадение за
клуба, но невероятна греш-
ка на вратаря Георги Геор-
гиев матира столичани в
33-ата минута, когато До-
миник Малонга изравни на
празна врата. Французи-
нът от конгоански произ-
ход нокаутира окончателно
"сините" в 75-ата минута.

Тимът, воден от Георги
Тодоров, завърши сезон
2019/2020 година с актив от
53 точки (колкото имат и
"смърфовете"), като бе из-
преварен от Славия (55),
ЦСКА-София (59) и Лудого-
рец (72). Освен това за
първи път в своята история
Левски завърши пролетния
дял от сезона без домакин-
ски успех, като записа и
най-дългата си подобна се-
рия от 6 мача. Последната
победа на "Герена" е от де-
кември 2019 година срещу
Витоша (Бистрица).

Носителят на Купата на
България пък се превърна
в големия кошмар на 26-
кратните шампиони през
тази кампания, тъй като
първо ги изхвърли на по-
луфинала за Купата, а се-
га ги лиши от право на

участие в баража, даващ
право на участие в Лига
Европа. Интересното е, че
за първи път от създава-
нето на този формат на
шампионата Левски няма
да играе бараж, тъй като
беше абониран за трето-
то място в предните три
сезона.

Тъжната гледка на ста-
дион "Георги Аспарухов",
който беше празен, след
като бе върната забрана-
та за публика на стадио-
на, не предвещаваше ни-
що добро за "сините".

Първата опасност беше
пред Георги Георгиев, кой-
то спаси в 3-ата минута
удар на Малонга. Две ми-
нути след това Костов
майсторски изведе Наси-
ру Мохамед, който беше
точен в 5-ата минута в де-
бюта си от първата мину-
та. В 17-ата минута шут на
Паулиньо премина над
вратата. Левски търсеше
втори гол, докато гостите
нямаха положения. В 33-
ата минута вратарят на
Левски Георги Георгиев,
който пристигна през март
от Славия направи детин-
ска грешка, която се ока-
за пагубна. Стражът сгре-
ши фатално, след като се
размина с центриране от
ъглов удар, оставяйки вра-
тата празна, и Малонга не
сгреши. Нападателят из-
равни и това шокира "си-
ните". В 75-ата минута
Малонга нокаутира Левс-
ки и го изхвърли от трой-
ката в крайното класира-
не. Таранът беше оставен
сам между четирима бра-
нители да поеме топката
и да разстреля Георгиев
за 1:2.
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Любопитна нова излож-
ба продължава доброто
сътрудничество между На-
родно читалище "Йордан
Йовков - 1870 година" - гр.
Добрич и Регионален ака-
демичен център на БАН. От
13 юли 2020 г. всички жите-
ли и гости на града могат
да разгледат експозицията
"Църквата в Самуилова Бъл-
гария - корени и наследст-
во", разположена във фоа-

САМУИЛОВОТО ЦАРСТВО "ОЖИВЯВА
В ЧИТАЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"

КУЛТУРНИ  АКЦЕНТИ
13 юли - 17 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.

13 юли - 17 юли, по предварителна заявка. Региона-
лен исторически музей - Добрич. Лято в музея 2020 -
Занимания с деца с цел опознаване на културното нас-
ледство на родния край. Организатор: Регионален ис-
торически музей - Добрич.

13 юли - 17 юли, 09.00 ч. - 13.00 ч., Младежки център,
Градски парк "Св.Георги". Програма "Еко лято 2020" -
цели повишаване на знанията и уменията на децата и
младите хора посредством  дейности  в следните нап-
равления:  "Учене чрез преживяване", "Компас на про-
фесиите", "Любопитно ", "Еко фен", "Арт зона", "Спорт".

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

13 юли - 17 юли, Народно читалище "Йордан Йовков
- 1870 г.", Фоайе на читалището, Сектор "Заемане за
дома" на читалищната библиотека. "Църквата в Самуи-
лова България - корени и наследство" - изложба на
Регионален академичен център на БАН и Народно чи-
талище "Йордан Йовков - 1870 г.";

Продължава Експозицията "Колекция пощенски кар-
тички от фонда на Библиотеката"; Летен детски център
"Млади възрожденци". Организатор: Народно читали-
ще "Йордан Йовков -1870 г."

14 юли, 20.30 ч., Летен театър - Добрич. Спектакъл
"Нашата голяма френска сватба" от Жан Жак Брикер
и Морис Ласег. Режисьор Асен Блатечки. Участват: Ге-
расим Георгиев - Геро, Евгени Будинов, Светлана Бо-
нин, Рада Кайрякова, Христо Бонин. Организатор: ЧИА.

14 юли - 21 юли, Регионална библиотека "Дора Габе".
Витрина с библиотечни документи по повод 95 години
от рождението на Георги Джагаров (1925-1995), бъл-
гарски поет и драматург;

Продължава Юбилейната виртуална поредица "70 го-
дини - 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".

15 юли, 11.00 ч., Градски парк "Свети Георги". Кон-
церт на Духов оркестър - Добрич. Диригент Стоян Мо-
нов. Организатор: Духов оркестър - Добрич.

15 юли, 20.30 ч., Летен театър - Добрич. Музикален
спектакъл "Титанично" с Милица Гладнишка. Режисьор
Мария Моева. Участват още: Михаил Йосифов, Васил
Спасов, Борис Таслев и Атанас Попов. Организатор: ЧИА.

йето на Читалището.
Изложбата е подгот-

вена във връзка с на-
ционалното честване на
1000-годишнината от
смъртта на цар Самуил
през 2014 г. Тя е изра-
ботена от сътрудниците
на Кирило-Методиевс-
кия научен център към
Българската академия
на науките със сътруд-
ничеството на Научния
архив на БАН, Нацио-
налния археологически
институт с музей при
БАН и с подкрепата на
Центъра за славяно-ви-
зантийски проучвания
"Проф. Иван Дуйчев"

към Софийския университет
"Св. Кл. Охридски". Целта е в
изготвените петнадесет голе-
ми, луксозни рамкирани плат-
на да бъдат представени бо-
гатството и спецификата на
книжовните паметници, стен-
ната живопис и архитектура-
та, характерни за Самуилово-
то царство. На преден план е
изведена историята на Бъл-
гарската църква.

Експозицията "Църквата в
Самуилова България - корени
и наследство" ще гостува в
Читалището през следващите
няколко седмици и може да
бъде разгледана всеки делни-
чен от 9:00 до 17:30 часа.

Димитър СТЕФАНОВ

Нова детска книжка на-
писаха експерти от СИДП.
"Приказки от гнездото" раз-
казва за малкия креслив
орел, защитен от закона вид
на територията на страната
ни. Книгата е насочена към
деца от предучилищните гру-
пи на забавачките и начал-
ните училищни класове.
Илюстрациите са на младия
шуменски художник Сава
Хаджиминчев, който за по-
малко от месец успя да сът-
вори рисунките към текста.

Книжката ще бъде част от
урок по Горска педагогика,
като към всяка страница
експертите са подготвили
по една игра, чрез която да
обяснят на малчуганите с
какво се хранят орлите, къ-
де живеят и как отглеждат

НОВА КНИЖКА -
ЧЕСТ ОТ УРОК ПО
ГОРСКА ПЕДАГОГИКА

ЗА ДЛЪЖНОСТТА
"Главен счетоводител,

и.ф. адм. секретар"
Минимални изисквания:
Кандидатите да имат завършено

висше образование и професионален
трудов стаж, съгласно чл. 18 от Зако-
на за счетоводството, добра компю-
търна грамотност - MS Office (Word,
Excel), Internet и опит в работата със
специализирани софтуерни продукти.

Кандидатите да отговарят на изис-
кванията по чл. 107а КТ, да не са
осъждани,  да не страдат от психи-
ческо заболяване, да са български
граждани, да не са поставени под зап-
рещение, да не са лишени от право
да заемат съответната длъжност.

Срок за подаване на документите -
30 календарни дни от публикуване на
обявата.

Информация за допълнителни изис-
квания към кандидатите и необходи-
мите документи за кандидатстване
ще бъдат обявени в Районна прокура-
тура Генерал Тошево, ул. "Васил Апри-
лов" № 8, ет. 4 - на таблото за обяви.

Справки на телефон: 05731/23 77

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ОБЯВЯВА
КОНКУРС

малките си. Занятието ще
бъде в рамките на два ча-
са, а в уроците ще се вклю-
чат деца от областите Шу-
мен, Добрич, Варна и Тър-
говище.

"Приказки от гнездото" се
издава със средства по
Проекта "Мерки за опазва-
не на малкия креслив орел
и неговите местообитания в
България", който е към прог-
рама LIFE на ЕС. Страни в
проекта са ИАГ, БДЗП,
СИДП и ЮИДП, а целта му
е да бъдат създадени нови
местообитания за малкия
креслив орел, да бъде опа-
зен вида и да бъде съхра-
нено биологичното разнооб-
разие на горите в тази част
на страната ни.

     Татяна ДИМИТРОВА

От 9 юли 2020 г. в Регио-
нална библиотека "Дора Га-
бе" е експонирана юбилей-
на изложба "Патриархът
на българската литерату-
ра", посветена на 170 го-
дини от рождението на го-
лемия български писател
Иван Вазов.

Изложбата съдържа биб-
лиотечни документи, които
проследяват основни мо-
менти от житейската и твор-
ческа биография на Иван
Вазов, негови произведения,

издавани и преиздавани
през годините, бибографич-
ни и автобиографични мате-
риали, спомени и писма, ли-
тература за него - оценки,
критически анализии лите-
ратурни разработки.

Важно място в изложба-

та заема публикуваната за
първи път част от романа на
Иван Вазов "Под игото" в
Сборник за народни умот-
ворения, наука и книжнина.
София, 1890 г.; "Нова земя"
- роман из живота на бъл-
гарите през първите години

Международната излож-
ба "В търсене на изгубено-
то време" ще бъде подре-
дена от 14 юли в Художест-
вената галерия на Балчик.
Изложбата се организира
от "Труйка Арт Евентс
Бранд", в лицето на румънс-
кия независим куратор и ху-
дожник Дан Тудор Труйка.
Изложбата е 17-а поредна и
обединява 27 известни ху-
дожници от Румъния, Бълга-
рия, Гърция, Италия, Унгария

В ТЪРСЕНЕ НА ИЗГУБЕНОТО ВРЕМЕ -
МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА В БАЛЧИК

и Испания. Част от тях са
участници в пленери, прове-
дени в България от 2009 до
2019 г . Картините представ-
ляват пейзажи от Българско-

то Черноморие - градовете
Варна, Каварна и Шабла, за-
бележителности от Тюленово,
Калиакра, Бялата лагуна, Бо-
таническата градина в Бал

170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ИВАН ВАЗОВ
170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ИВАН ВАЗОВ

след Освобождението, Со-
фия, 1896, с 19 ил. от Обер-
бауер; второ издание на
сборника с разкази "Драс-
ки и шарки"от 1895 година
(първо изд. 1893 г.), "Юлска
китка" - Впечатления и пое-
тически навеи при Косте-
нецкия водопад, юли 1917 г.,
София, 1917 и др.

Представени са Събрани
съчинения в двадесет тома;
повестта "Немили-недраги",
изд. 1965 г., с художник Бо-
рис Ангелушев и много дру-
ги. От фондовете на библи-
отеката са представени раз-
лични издания на емблема-
тичния роман на Вазов "Под
игото".

Посетителите могат да
разгледат различни по вид
носители на информация по
темата - грамофонни плочи
с литературни композиции
по творби на Иван Вазов,
драматизация на битово-ху-
мористичната повест "Чи-
човци", "Епопея на забраве-
ните" в изпълнение на Сте-
фан Гецов, "Дядо Йоцо гле-
да" в изпълнение на Любо-
мир Кабакчиев; Иван Вазов
- живот и творчество [DVD];
албуми с фотографии; ста-
тии в периодични издания
допълват визуалния разказ
за забележителната му ли-
тературна дейност.

         Галя МАРИНОВА



1
ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК 7ndt@dobrich.net

Брой 83 (6359)
http://www.ndt1.com/

14 юли 2020 г.

МАЛКИ ОБЯВИ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÈ ÈÌÎÒÈ

ÏÐÎÄÀÂÀÌ êúùà â ñåëî 
Ìàëêà Ñìîëíèöà ñ äâîð 
1500 êâ.ì. Öåíà 1500 ëåâà. 
Òåë. 0886 402379. 2-3

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ÇÅÌ. ÇÅÌß 
â Ãåíåðàë Òîøåâî. Òåë. 
0885 022 843. 3-3

Â ÖÅÍÒÚÐÀ ÍÀ ÄÎÁÐÈ× 
- äàâàì êâàðòèðà íà ó÷å-
íè÷êà. Òåë. 0886 848 454.

ÏÐÎÄÀÂÀÌ êúùà ïî óë. 
"Ñòðóìà" /äî ãðàäñêè ïàðê/. 
Òåë. 0888 38 5559. 5-10

ÄÀÂÀÌ ÏÎÄ ÍÀÅÌ äâó-
ñòàåí,  ïîëóîáçàâåäåí 
àïàðòàìåíò. Èäåàëåí öåí-
òúð, äúëãîñðî÷íî. òåë.: 
0899991848 3-5

ÏÐÎÄÀÂÀÌ äâîðíî ìÿñ-
òî 1200 êâ.ì. â Ãààçè áàáà. 
Öåíà ïî äîãîâàðÿíå. Òåë.: 
0886 762 469. 14-20

ÏÐÎÄÀÂÀÌ 4 äêà äâîðíî 
ìÿñòî â ñåëî Îäðèíöè, ñ 
500 êâ.ì. ëîçå, êëàäåíåö, 
îâîùíè äúðâåòà, çàãðàäå-
íî. Òåë. 0899 887438. 12-20

Ï Ð Î Ä À Â À Ì  ä â î ð í î 
ìÿñòî â ñ. Äðîïëà, 1500 
êâ.ì. Òåë. 0885 103772.
 5-5

ÏÐÎÄÀÂÀÌ êúùà ñ äâîð 
2650 êâ.ì â ñ. Ëîìíèöà. 
Òåë. 0897 029040.

ÏÐÎÄÀÂÀÌ êúùà ñ äâîð 
5810 êâ.ì â ñ. Áîãäàí. Òåë. 
0897 029040.

ÏÐÎÄÀÂÀ/ÎÒÄÀÂÀ ÏÎÄ 
ÍÀÅÌ òðèñòàåí, òóõëà, 90 
êâ. ì, ñðåäåí åòàæ. Çà êîí-
òàêò:  0882449879 ñê

ÏÐÎÄÀÂÀ àïàðòàìåíò 
íà Äðóæáà 4, 120 êâ. 
ì,ãàçèôèöèðàí, ñ êàìèíà, 
ïîäîâî îòîïëåíèå, ñìå-
íåíà äîãðàìà, îáçàâåäåí. 
Òåë. 0886 979 709  ìá 

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ìÿñòî - 1200 
êâ. ì â ñåëî Ðîãà÷åâî - 
ìåñòíîñòòà "Êðóøàêà"; 
òåë. 0899/192 666. ää

0889 569 326 ÏÐÎÄÀ-
ÂÀ îáçàâåäåíà êúùà, 120 
êâ.ì, 200 êâ.ì äâîðíî ìÿñ-
òî, øèðîê öåíòúð. Áåç ïî-
ñðåäíèê! äñ

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ìàñèâíà 
êúùà 100 êâ.ì â ñ. Äúáðàâà 
ñ äâîðíî ìÿñòî 1300 êâ.ì, 
â öåíòúðà. Öåíà ïî äîãîâà-
ðÿíå. Òåë. 885 103 772. 

*** ÏÐÎÄÀÂÀ ÑÏÅØÍÎ 
ÃÀÐÑÎÍÈÅÐÀ â êâ. "Áàëèê"  
áëîê 13. Öåíà 13000. Òåë. 
0887 710 934.

ÏÐÎÄÀÂÀÌ òðèñòà-
åí àïàðòàìåíò íà ñðå-
äåí åòàæ â êâàðòàë 
"Þãîèçòîê",  áåç ïî-
ñðåäíèê, òåë. 823892 
/ñëåä 18 ÷./

ÊÓÏÓÂÀ

ÊÓÏÓÂÀÌ ÇÅÌÅÄÅË-
ÑÊÀ çåìÿ â Ëîâåøêà è 
Ïëåâåíñêà îáëàñòè. Êó-
ïóâà ÷àñòè îò íåðàçäåëå-
íè, íåóðåäåíè è ñïîðíè 
èìîòè. Òåë. 0886 733 429

ÊÓÏÓÂÀÌ çåìÿ áåç 
ïîñðåäíèê. Òåë. 0888 38 
55 59. âä

ÊÓÏÓÂÀÌ ÃÀÐÑÎÍÈ-
ÅÐÀ "Äðóæáà" 2, "Äóíà-
âèòå" èëè Ãðàäñêè ïàðê. 

ÊÓÏÓÂÀÌ çåì. çåìÿ 
áåç ïîñðåäíèê â ñ. Ëÿñ-
êîâî èëè ðàéîíà. Òåë. 
0888 385 559. â

ÇÀÌÅÍßÌ

ÇÀÌÅÍßÌ íîâà äâóå-
òàæíà âèëà çà çåìåäåë-
ñêà çåìÿ â ñ. Ïðèëåï. 
Òåë. 0888 479 584. äñ

ÏÎÄ ÍÀÅÌ

ÄÀÂÀÌ ÃÀÐÀÆ ÏÎÄ 
ÍÀÅÌ, óë. „Ñâ.Ñâ. Êèðèë è 
Ìåòîäèé“ N 38, çà òúðãîâ-
ñêà öåë. Òåë.: 0898731112.

ÄÀÂÀÌ ïîä íàåì îáçà-
âåäåí è ôóíêöèîíèðàù ìà-
ãàçèí çà õðàíèòåëíè ñòîêè 
â öåíòúðà íà ñ. Öàðåâåö. 
Òåë. 0888 283 588

ÄÀÂÀÌ ÎÁÇÀÂÅÄÅÍÀ 
êâàðòèðà â öåíòúðà íà 
Äîáðè÷ çà ìîìè÷å - ó÷å-
íè÷êà. Òåë. 0886 848454.

ÄÂÀÌ ÏÎÄ ÍÀÅÌ ìà-
ãàçèí 86 êâ.ì. â ãð. Áàë-
÷èê - ïðàêèíã "Äâîðåöà". 
Òåë. 0898 946 976. âä

ÒÚÐÑß ÏÎÄ ÍÀÅÌ ãà-
ðàæ â öåíòúð èëè øèðîê 
öåíòúð, ïîäõîäÿù çà 
ðåïåòèöèè íà ðîê ãðó-
ïà. Òåë. 0899868151 èëè 
0899 115945.

ÓÑËÓÃÈ

ÂèÊ ÓÑËÓÃÈ, ÃÀÐÀÍ-
ÖÈß. Òåë. 0885187183.

ÏÎÑÒÀÂßÍÅ íà ãàçîâ 
èíæåêöèîí ñ ìîíòàæ - 800 
ëåâà. Òåë. 0898 421941.

ÐÀÁÎÒÀ

ÒÚÐÑß ïî÷àñîâà ðàáî-
òà. Òåë. 0885 886115.   â

ÐÀÇÍÈ

ÏÐÎÄÀÂÀÌ Øêîäà 
Ôàáèÿ, 1.9, äèçåë. Òåë.: 
0895 455 627. 6-10

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ï÷åëíè îòâîä-
êè, 4 ðàìêè, ìíîãîêîðïóñíè. 
Òåë. 0888 867 206. 7-10

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ïåòêîíå-
÷åí îâåðëîã "Altin-Profi" ñ 
ðàáîòíà ìàñà - ïîëóïðî-
ôåñèîíàëåí. Èçïîëçâà, â 
äîáðî ðàáîòåùî ñúñòîÿ-
íèå. Öåíà 350 ëåâà. Òåë. 
0899 247 262.

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ïðîôåñèî-
íàëíè ïëåòà÷íè ìàøèíè. 
Òåë. 0888 38 55 59. â

Èêîíîìè÷åñêè çàñåãíàòè-
òå îò ïàíäåìèÿòà COVID-19 
ñðåäíèòå ïðåäïðèÿòèÿ ùå 
á ú ä à ò  ï î ä ê ð å ï å í è  á å ç -
âúçìåçäíî ïî ïðîöåäóðà 
BG16RFOP002-2.077 „Ïîä-
êðåïà çà ñðåäíè ïðåäïðèÿ-
òèÿ çà ïðåîäîëÿâàíå íà èêî-
íîìè÷åñêèòå ïîñëåäñòâèÿ 
îò ïàíäåìèÿòà COVID-19“, 
Îïåðàòèâíà ïðîãðàìà “Èíîâà-
öèè è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñò“ 
2014-2020 ã. Îáùèÿò áþäæåò 
íà ïðîöåäóðàòà å â ðàçìåð 
íà 200 ìëí. ëâ., ðàçäåëåí ïðî-
ïîðöèîíàëíî ïî ñåêòîðè íà 
èêîíîìè÷åñêà äåéíîñò ñú-
ãëàñíî ÊÈÄ-2008, âúç îñíîâà 
íà ñòàòèñòè÷åñêè äàííè  çà 
áðîÿ íà ñðåäíèòå ïðåäïðèÿòèÿ 
âúâ âñåêè îò ñåêòîðèòå. Áåç-
âúçìåçäíîòî ôèíàíñèðàíå ñå 
ïðåäîñòàâÿ çà îñèãóðÿâàíå íà 
îïåðàòèâåí êàïèòàë çà ñïðà-
âÿíå ñ ïîñëåäèöèòå îò ïàíäå-
ìèÿòà COVID-19 è ñòàáèëíîñò 
íà ðàáîòíè ìåñòà.

Äîïóñòèìè ïî ïðîöåäóðàòà 
ñà þðèäè÷åñêè ëèöà èëè åäíî-
ëè÷íè òúðãîâöè, ðåãèñòðèðàíè 
ñúãëàñíî Òúðãîâñêèÿ çàêîí 
èëè Çàêîíà çà êîîïåðàöèèòå 
è îòãîâàðÿùè íà èçèñêâàíèÿòà 
çà ñðåäíî ïðåäïðèÿòèå (ñðåä-
íîñïèñú÷åí áðîé íà ïåðñîíà-
ëà, ïî-ìàëúê îò 250 äóøè, è 
ãîäèøåí îáîðîò, êîéòî íå ïðå-
âèøàâà 97 500 000 ëâ., è/èëè 
ñòîéíîñò íà àêòèâèòå, êîÿòî 
íå ïðåâèøàâà 84 000 000 ëâ.) 
ñúãëàñíî Çàêîíà çà ìàëêèòå è 
ñðåäíè ïðåäïðèÿòèÿ. Êàíäèäà-
òèòå òðÿáâà äà èìàò ìèíèìóì 
äâå ïðèêëþ÷åíè ôèíàíñîâè 
ãîäèíè (2018 ã. è 2019 ã.) è 
äà ñà ðåàëèçèðàëè îáîðîò çà 
2019 ã. â ðàçìåð ðàâåí íà èëè 
íàäâèøàâàù 1 ìëí. ëâ. Ñúùî 
òàêà òðÿáâà äà ñà ðåãèñòðèðà-
ëè ñïàä ïîíå 20% â îáîðîòà çà 
åäèí îò êàëåíäàðíèòå ìåñåöè 
â ïåðèîäà îò 01.02.2020 ã. äî 
ìåñåöà, ïðåäõîæäàù ìåñåöà 
íà êàíäèäàòñòâàíå ñïðÿìî 
îáîðîòà çà ñúùèÿ ìåñåö îò 
2019 ã.

Íå ñà äîïóñòèìè ñðåäíè 
ïðåäïðèÿòèÿ ñ èêîíîìè÷åñêè 
äåéíîñòè ïîïàäàùà â îáõâàòà 
íà Ïðèëîæåíèå I êúì Äîãîâîðà 
çà ñúçäàâàíå íà åâðîïåéñêàòà 
îáùíîñò (Ïðèëîæåíèå 7 îò 
Íàñîêèòå), ïðåðàáîòêà è/èëè 
ìàðêåòèíã íà ãîðñêè ïðîäóêòè, 
ðèáàðñòâî è àêâàêóëòóðè, ÷àñò 
îò êîäîâåòå 10 è 11 îò ñåêòîð 
Ñ, öåëèÿ ñåêòîð Ê „Ôèíàíñîâè 
è çàñòðàõîâàòåëíè äåéíîñòè“ 
è ïîïàäàùà â ðàçäåë 92 „Îð-
ãàíèçèðàíå íà õàçàðòíè èãðè“ 
ñúãëàñíî ÊÈÄ-2008.

Ðàçìåðà íà áåçâúçìåçäíà 

ôèíàíñîâà ïîìîù ïî ïðî-
öåäóðàòà å îò 30 000 ëâ. äî 
ìàêñèìàëåí ðàçìåð íà 5 % îò 
íåòíè ïðèõîäè íà ïðåäïðèÿ-
òèåòî îò ïðîäàæáè çà 2019 ã., 
íî íå ïîâå÷å îò 150 000 ëâ. 
Ïîäïîìàãàíåòî å 100% è íå 
ñå èçèñêâà ôèíàíñèðàíå îò 
êàíäèäàòèòå. Èçïëàùàíåòî 
íà áåçâúçìåçäíàòà ïîìîù å 
ïðåäâèäåíî äà áúäå èçâúðøâà-
íî ïî äâà íà÷èíà (ïî èçáîð íà 
êàíäèäàòà): ñ àâàíñîâî ïëàùà-
íå è îêîí÷àòåëíî ïëàùàíå èëè 
ñàìî ñ îêîí÷àòåëíî ïëàùàíå.

Äîïóñòèìè ñà ðàçõîäè èç-
âúðøåíè ñëåä 01.02.2020 ã. è 
äî êðàéíàòà äàòà íà èçïúëíå-
íèå íà ïðîåêòà çà ïîêðèâàíå 
íà òåêóùèòå íóæäè íà êàíäè-
äàòèòå è èçâúðøâàíå íà ðàçõî-
äè çà: çàêóïóâàíå íà ñóðîâèíè, 
ìàòåðèàëè è êîíñóìàòèâè, 
ïðåäíàçíà÷åíè çà âëàãàíå â 
äåéíîñòòà ñ öåë ïðîèçâåæäà-
íå íà ïðîäóêöèÿ èëè óñëóãè; 
âúíøíè óñëóãè (âêë. ðåæèéíè 
ðàçõîäè); çà çàïëàòè è îñè-
ãóðèòåëíè è çäðàâíè âíîñêè 
çà ñìåòêà íà ðàáîòîäàòåëÿ 
çà ïåðñîíàë íàçíà÷åí ïðåäè 
01.07.2020 ã.; 

Íåäîïóñòèìè ïî ïðîöåäóðà-
òà ñà ðàçõîäè, êîèòî ñà çàïî÷-
íàòè è ôèçè÷åñêè çàâúðøåíè 
èëè èçöÿëî îñúùåñòâåíè ïðå-
äè 01.02.2020 ã., íåçàâèñèìî 
äàëè âñè÷êè ñâúðçàíè ïëàùà-
íèÿ ñà èçâúðøåíè. Ôèíàíñîâà-
òà ïîäêðåïà íå ìîæå äà áúäå 
âëîæåíà â ïðèäîáèâàíå íà 
äúëãîòðàéíè ìàòåðèàëíè è íå-
ìàòåðèàëíè àêòèâè, çà ñòîêè, 
ïðåäíàçíà÷åíè çà ïðîäàæáà, 
çà èçïëàùàíå íà êðåäèòè, 
ëèõâè ïî êðåäèòè, áàíêîâè 
òàêñè è äðóãè.

Ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà èç-
ïúëíåíèå íà âñåêè ïðîåêò å 
3 (òðè) ìåñåöà, ñ÷èòàíî îò 
äàòàòà íà âëèçàíå â ñèëà íà 
àäìèíèñòðàòèâíèÿ äîãîâîð çà 
ïðåäîñòàâÿíå íà áåçâúçìåçä-
íà ôèíàíñîâà ïîìîù.

Êðàéíèÿò ñðîê çà ïîäàâàíå 
íà ïðîåêòíè ïðåäëîæåíèÿ å 
16:30 ÷àñà íà 24 àâãóñò 2020 
ã., ïî åëåêòðîíåí ïúò ÷ðåç 
ïîïúëâàíå íà óåá áàçèðàí 
ôîðìóëÿð çà êàíäèäàòñòâàíå 
÷ðåç Èíôîðìàöèîííàòà ñèñ-
òåìà çà óïðàâëåíèå è íàáëþ-
äåíèå íà Ñòðóêòóðíèòå èí-
ñòðóìåíòè íà ÅÑ â Áúëãàðèÿ 
(ÈÑÓÍ 2020), ñ èçïîëçâàíåòî 
íà âàëèäåí Êâàëèôèöèðàí 
åëåêòðîíåí ïîäïèñ (ÊÅÏ) îò 
ëèöå ñ ïðàâî äà ïðåäñòàâëÿâà 
êàíäèäàòà  èëè óïúëíîìîùå-
íî îò íåãî ëèöå.

 Îáëàñòåí èíôîðìàöèî-
íåí öåíòúð – Äîáðè÷

êóëòóðíè îðãàíèçàöèè è íå-
ïðàâèòåëñòâåíè îðãàíèçàöèè.

Ïðåçåíòèðàíè áÿõà óñëî-
âèÿòà çà êàíäèäàòñòâàíå íà 
„Àíòè-êðèçèñíà ìÿðêà çà ïðå-
îäîëÿâàíå íà åôåêòèòå îò 
Covid-19“ ïî Ôîíä Àêòèâíè 
ãðàæäàíè Áúëãàðèÿ. Ôîêóñúò 
é å êúì ïîäêðåïà íà äåéíîñòòà 
è êàïàöèòåòà íà ãðàæäàíñêèòå 
îðãàíèçàöèè çà ïðîäúëæàâàíå 
íà òÿõíàòà àêòèâíà äåéíîñò 
â óñëîâèÿòà íà êðèçà è âúç-
ñòàíîâÿâàíåòî îò íåÿ. Ãðàæ-
äàíñêèòå è íåïðàâèòåëñòâåíè  
îðãàíèçàöèè, âêëþ÷èòåëíî è 
÷èòàëèùàòà, â êà÷åñòâîòî ñè 
íà äîïóñòèìè êàíäèäàòè ìî-
ãàò äà ïîëó÷àò ôèíàíñèðàíå 
â ðàçìåð äî 10 õèë. åâðî  çà 
ðàçðàáîòâàíå íà àíàëèçè, 
äîêëàäè, èçñëåäâàíèÿ è îáó÷è-
òåëíè ìàòåðèàëè, ïðîâåæäàíå 
íà îáó÷åíèÿ, ñåìèíàðè, êîí-
ôåðåíöèè è äðóãè. Âúâ âðúçêà 

ñ ïàíäåìèÿòà ñà äîïóñòèìè 
äåéíîñòè çà çàêóïóâàíå íà 
îáîðóäâàíå è ñîôòóåð, îáó÷å-
íèÿ çà èçïîëçâàíå íà äèãèòàë-
íè èíñòðóìåíòè, îñèãóðÿâàíå 
íà ëè÷íè ïðåäïàçíè ìàòåðèàëè 
è âåùåñòâà çà äåçèíôåêöèÿ, 
êàòî è ðàçâèâàíå íà îïåðàòè-
âåí êàïàöèòåò çà ïîñðåùàíå 
íà ïðåäèçâèêàòåëñòâà, ðàçðà-
áîòâàíå íà îðãàíèçàöèîííè 
ïîëèòèêè è ïîäõîäè êúì öåëå-
âèòå ãðóïè.

Ïðèñúñòâàùèòå ñå çàïîç-
íàõà è ñ ïðîãðàìàòà „Ñîöèàë-
íî àíãàæèðàíè èçêóñòâà“ íà 
Íàöèîíàëåí ôîíä “Êóëòóðà”, 
ïîäêðåïÿù ñúçäàâàíåòî, ðàç-
âèòèåòî è ðàçïðîñòðàíåíèåòî 
íà áúëãàðñêàòà êóëòóðà è èç-
êóñòâî â ñòðàíàòà è ÷óæáèíà. 
Ïðîåêòíè ïðåäëîæåíèÿ ìîãàò 
äà ïîäàâàò ñàìîîñèãóðÿâàùè 
ñå ôèçè÷åñêè ëèöà, èçâúðø-
âàùè äåéíîñò â ñôåðàòà íà 

êóëòóðàòà è ÷àñòíè êóëòóðíè 
îðãàíèçàöèè, à ÷èòàëèùàòà ñà 
äîïóñòèìè êàòî ïàðòíèðàùè 
îðãàíèçàöèè. Êàíäèäàòñòâà-
íåòî å äî 8 ñåïòåìâðè 2020 ã.

Â êðàòêî ðåçþìå, åêñïåð-
òèòå îò Öåíòúðà ðàçêàçàõà çà 
óñïåøíî ðåàëèçèðàíè ïðîåêòè 
ïî ïðåäñòàâåíèòå ïðîãðàìè 
îò ÷èòàëèùà â ñôåðàòà íà 
èçêóñòâîòî, êóëòóðàòà, òâîð-
÷åñòâîòî è çàíàÿòèòå. Áÿõà 
äèñêóòèðàíè  è äîáðè ïðàêòè-
êè íà êóëòóðíè îðãàíèçàöèè 

â èçãðàæäàíåòî íà òâîð÷å-
ñêî ïàðòíüîðñòâî, ðàáîòàòà ñ 
ìåñòíàòà îáùíîñò, ïðîó÷âàíå 
è èäåíòèôèöèðàíå íà ìåñòåí 
ïðîáëåì. Â êðàÿ íà èíôîðìà-
öèîííàòà ñðåùà áÿõà îáñúäå-
íè ðàçëè÷íèòå âúçìîæíîñòèòå 
çà ïðèâëè÷àíå íà ñðåäñòâà, 
íà÷èíèòå çà êàíäèäàòñòâàíå, 
ñòúïêèòå çà íàìèðàíå íà ïîä-
õîäÿùè ïàðòíüîðè, åòàïèòå íà 
ïîäãîòîâêà è òðóäíîñòè ïðè 
èçãîòâÿíå íà ïðîåêòíî ïðåä-
ëîæåíèå. 

 

Íà 9 è 10 þëè Îáëàñòåí 
èíôîðìàöèîíåí öåíòúð - Äî-
áðè÷ ïðåäñòàâè ïðåä áëèçî 30 
îáùèíñêè åêñïåðòè è ïðåä-
ñòàâèòåëèòå íà ÷èòàëèùàòà îò 
îáùèíèòå Êðóøàðè è Òåðâåë 
âúçìîæíîñòèòå çà ôèíàíñè-
ðàíå íà ïðîåêòè, èäåè è äî-
áðè ïðàêòèêè îò ðåàëèçèðàíè 
ïðîåêòè ïî ïðåçåíòèðàíèòå 

ïðîãðàìè. 
Èñêðà Äèìîâà – åêñïåðò îò 

öåíòúðà çàïîçíà ïðèñúñòâà-
ùèòå ñ ïðåäñòîÿùèòå ïîêàíè 
çà êàíäèäàòñòâàíå ïî ïðîãðà-
ìà „Êóëòóðíî ïðåäïðèåìà÷å-
ñòâî, íàñëåäñòâî è ñúòðóä-
íè÷åñòâî”, ôèíàíñèðàíà îò 
Ôèíàíñîâèÿ ìåõàíèçúì íà 
Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî 

ïðîñòðàíñòâî. Òÿ ùå ñå ïîä-
êðåïÿ ïðîåêòè âîäåùè äî ïî-
äîáðÿâàíå íà óïðàâëåíèåòî è 
óñëîâèÿòà â ïàìåòíèöè íà êóë-
òóðàòà, ïðèëàãàíå íà èíîâàöèè 
è òåõíîëîãèè ïðè óïðàâëåíèå 
è äèãèòàëèçàöèÿòà íà êóëòóð-
íî èñòîðè÷åñêî íàñëåäñòâî, 
êàêòî è îðãàíèçèðàíåòî íà 
ôåñòèâàëè, ïðåäñòàâëåíèÿ è 

äðóãè. Ñðåäñòâàòà â ðàçìåð 
íà 10 ìëí. åâðî, ùå ñà îðãàíè-
çèðàíè â òðè Ðåçóëòàòà (ïðè-
îðèòåòè), â ðàìêèòå íà êîèòî 
ïðåäñòîè äà áúäàò îáÿâÿâàíè 
ïåò ïîêàíè çà ïîäàâàíå íà 
ïðîåêòíè ïðåäëîæåíèÿ. Äîïóñ-
òèìè êàíäèäàòè ñà ïóáëè÷íè 
è ìåñòíè âëàñòè, äúðæàâíè 
ìóçåè, ãàëåðèè, áèáëèîòåêè, 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПОМОЩ 
НА КУЛТУРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ТЕРВЕЛ И КРУШАРИ

Â Ðîäèëíî îòäåëåíèå íà Äî-
áðè÷êàòà áîëíèöà, ïî îïåðàòè-
âåí ïúò ÷ðåç ñåêöèî, ìèíàëèÿ 
÷åòâúðòúê ïðîïëàêàõà òðè ìî-
ìè÷åíöà. Ìàëêèòå ïðèíöåñè 
ñà ñ òåãëî – 1800 ãð, 1700 ãð è 
1450 ãð è ñ ðàçìåðè - 44 ñì, 42 
ñì è 45 ñì. 

Ìàéêàòà å 36-ãîäèøíà äî-
áðè÷ëèéêà, çà÷åíàëà ïî åñ-
òåñòâåí ïúò. Òðèòå ãîñïîæèöè 
èìàò áàòêî íà 10 ãîäèíè.

Áðåìåííîñòòà å ïðîòåêëà 
ïîä íàáëþäåíèåòî íà ä-ð Ïå-
òåâ. Òåðìèíúò íà ðàæäàíå å 
áèë îïðåäåëåí çà 22 àâãóñò. 
Åêèï â ñúñòàâ  ãèíåêîëîçè ä-ð 
Õàäæèëàðñêè è ä-ð Äÿíêîâà, 

àíåñòåçèîëîçè ä-ð Äîí÷åâ è 
ä-ð Âàñèëåâ, íåîíàòîëîã ä-ð 
Òèõîíîâà ñå ãðèæèõà çà ðàæ-
äàíåòî.

Äåöàòà ñà ðîäåíè â êðàÿ íà  
33-òà ñåäìèöà è ñà â äîáðî 
îáùî ñúñòîÿíèå, íî ñå íóæ-
äàÿò îò ñïåöèàëíèòå ãðèæè íà 
íåîíàòîëîçèòå â áîëíèöàòà. 

ÍÄÒ æåëàå íà ñåìåéñòâîòî 
ñêîðî äà ñå ïðèáåðà ó äîìà 
ñ òðè çäðàâè, óñìèõíàòè ìú-
íè÷åòà!

Îò íà÷àëîòî íà ãîäèíàòà 
âòîðî ñåìåéñòâî îò íàøèÿ 
ãðàä  ñå ðàäâà íà òðèçíàöè, çà-
÷åíàòè ïî åñòåñòâåí ïúò, êîèòî 
ñå ðàæäàò â ÌÁÀË – Äîáðè÷.

Çàìåñòíèê-ìèíèñòúðúò íà 
îòáðàíàòà ãåíåðàë-ëåéòåíàíò 
îò ðåçåðâà Àòàíàñ Çàïðÿíîâ 
ãîñòóâà â÷åðà /13 þëè/ â îá-
ùèíà Äîáðè÷êà. Ïîâîäúò çà 
ðàáîòíîòî ìó ïîñåùåíèå å 
ñâúðçàí ñ ðåàëèçàöèÿòà íà 
ôèëìîâàòà ïîðåäèöà „Ïîìíè 
âîéíàòà!“. Òîé áåøå ïðèäðó-
æåí îò Ðàäîñëàâ Ñèìåîíîâ 
- ãëàâåí åêñïåðò „Âîåííè ïà-
ìåòíèöè“ â Äèðåêöèÿ “Ñî-
öèàëíà ïîëèòèêà è ïîëèòèêà 
ïî âîåííî-ïàòðèîòè÷íî âúç-
ïèòàíèå“ â ÌÎ, êîéòî å è 
ñöåíàðèñò íà äâà îò ïðåäâèäå-
íèòå äåñåò åïèçîäà íà „Ïîìíè 
âîéíàòà!“. Ïðåäè ïîñåùåíèå-
òî â ñåëî Ñìîëíèöà, êúäåòî 
ùå ðàáîòè ñíèìà÷íèÿò åêèï, 
âîäåí îò ðåæèñüîðà Ìàðèÿ 
Öâåòêîâà, çàìåñòíèê-ìèíèñ-
òúð Àòàíàñ Çàïðÿíîâ áåøå 
ïðèåò îò êìåòà íà Îáùèíà 
Äîáðè÷êà Ñîíÿ Ãåîðãèåâà. Íà 
ñðåùàòà ïðèñúñòâàõà äåïóòà-
òúò îò ÃÅÐÁ âèöåàäìèðàë î.ð. 
Ïëàìåí Ìàíóøåâ è äåïóòàòúò 
îò „Îáåäèíåíè ïàòðèîòè“ Ìà-
ðèÿ Öâåòêîâà.

Òîâà å âòîðàòà âèçèòà íà 
çàìåñòíèê-ìèíèñòúð Àòàíàñ 
Çàïðÿíîâ â îáùèíà Äîáðè-
÷êà ñëåä ïîñåùåíèåòî ìó â 
ñåëî Ñìîëíèöà íà 9 ÿíóàðè. 
Ïðåç ÿíóàðè áÿõà ïîñåòåíè 
ãðîáúò è ëîáíîòî ìÿñòî íà 
åôðåéòîð Çàïðÿí Àíãîâ îò 

Øåñòè êîíåí ïîëê, ðîäîì îò 
ñåëî Äðàãîéíîâî, êîéòî çà-
ãèâà êðàé ñåëî Ñìîëíèöà íà 
5 ñåïòåìâðè 1916 ãîäèíà – â 
ïúðâèÿ äåí íà Äîáðè÷êàòà 
åïîïåÿ. ßíóàðñêàòà âèçèòà 
áå ñâúðçàíà ñ ðåàëèçèðàíåòî 
íà èäåÿòà â ñåëî Äðàãîéíîâî 
â îáùèíà Ïúðâîìàé äà ñå èç-
äèãíå ìåìîðèàë íà çàãèíàëèòå 
âúâ âîéíèòå çà íàöèîíàëíî 
îáåäèíåíèå /1912-1918 ã./ è 
âúâ Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà. 
Ùå áúäå ïî÷åòåíà ïàìåòòà 
íà îêîëî 70 ìúæå îò Äðàãîé-
íîâî, çàãóáèëè æèâîòà ñè ïî 
âðåìå íà âîéíèòå. Ðîäîëþáè-
âàòà èíèöèàòèâà ïðåäâèæäà 
çà ïàìåòíèÿ çíàê, ñ àâòîð 
- ñêóëïòîðúò Õðèñòî Èëèåâ, â 
Äðàãîéíîâî äà áúäå äîíåñåíà 
ïðúñò îò ëîáíèòå ìåñòà íà 
ãåðîèòå, ñðåä êîèòî å è åô-
ðåéòîð Çàïðÿí Àíãîâ.

Â÷åðà çàìåñòíèê-ìèíèñòúð 
Çàïðÿíîâ  áåøå àíãàæèðàí 
ñúñ ñíèìêè â ñåëî Ñìîëíèöà 
çà åïèçîäà „Äîáðè÷êàòà åïî-
ïåÿ“, êîéòî å ïåòèÿò â ïîðå-
äèöàòà „Ïîìíè âîéíàòà!“, ñú-
îáùè ñöåíàðèñòúò Ðàäîñëàâ 
Ñèìåîíîâ.

Ôèëìîâàòà ïîðåäèöà „Ïîì-
íè âîéíàòà!“ ñå ðåàëèçèðà ïîä 
ïàòðîíàæà íà ìèíèñòúðà íà 
îòáðàíàòà Êðàñèìèð Êàðà-
êà÷àíîâ.

Êðàñèìèðà ÍÈÊÎËÎÂÀ 

ОТВОРЕНА Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА 
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДКРЕПА 
ЗА СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 
ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ COVID-19

ТРИ МОМИЧЕНЦА ПРОПЛАКАХА 
В ДОБРИЧКАТА БОЛНИЦА

ЗАМ.-МИНИСТЪРЪТ НА ОТБРАНАТА 
АТАНАС ЗАПРЯНОВ - НА 
ПОСЕЩЕНИЕ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА 



ndt@dobrich.net
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ОВЕН - Ще ви притеснява темпото, с 
което си отиват парите ви и това ще ви 
кара да търсите начини за изкарване на 
допълнителни доходи. Мислете и за при-
чината, която води до липсите.

ТЕЛЕЦ - Въпреки административните 
спънки, ще приключите проекта, по който 
работите в необходимия срок. И без да 
рискувате, ще постигнете изцяло първо-
началните си намерения. 

БЛИЗНАЦИ - Безпаричието понижава 
настроението, а от там и конфликтите с 
околните нарастват. Притесненията ви ще 
отстъпят място на по-добра възможност 
за повишаване на доходите. 

РАК - Ще се мобилизирате и ще напра-
вите всичко възможно да успеете днес. С 
търпение и желание ще разрешите голя-
ма част от проблемите си, мотивирани от 
близостта на любимия ви човек.

ЛЪВ - Изчакайте да научите становище-
то на опонентите си и тогава действайте. 
Не си позволявайте да коментирате нечии 
недостатъци, дори и да имате пълно ос-
нование да го направите сега. 

ДЕВА - Ще се чувствате по-добре, ако 
сте на почивка и се грижите единствено 
за развлеченията си. Проявено разбиране 
към любимия човек ще укрепи връзката 
ви и ще затопли доста отношенията ви.

ВЕЗНИ - Началото на деня ви ще е 
усмихнато и с перспектива да се реали-
зирате в намеренията си. Бъдете съобра-
зителни и последователни в действията 
си и ще постигнете значителен напредък. 

СКОРПИОН - Нечие нежно присъст-
вие ще ви даде увереност и ще добиете 
способност да творите чудеса. Други ще 
пожелаят да пътуват за развлечение, без 
това да им се налага точно сега.

СТРЕЛЕЦ - Отворени сте за новостите и 
смело ще се посветите на експерименти и 
неочаквани предизвикателства. В крайна 
сметка няма да съжалявате, ще получите 
богат материал за размисъл. 

КОЗИРОГ - Привързаността ви към ня-
кого е налице и основателно няма да се 
забавят предложенията ви. С действията 
си ще спечелите популярност и ще заси-
лите доверието в себе си.

ВОДОЛЕЙ - Увереността ви ще ви 
направи фаворити в едно състезание. 
Успешно ще се справите със задачите, 
които стоят пред вас. В личните си взаи-
моотношения бъдете по-големи реалисти. 

РИБИ - Не всички от обкръжението ви 
са искрени към вас, някой може да ви 
разочарова. Но и да загубите, ще спече-
лите мъдрост и добър опит за бъдещето. 
Приемете нещата философски.

ХОРОСКОП НА НДТХОРОСКОП НА НДТ

- Какви хубави огледала имаше 
едно време. Погледнеш се- мла-
да и хубава. Сега едни смотани 
ги произвеждат...  - Катя от 
Преселенци, но не тази, за коя-
то си мислите.

×ÅÑÒÈÒ ÈÌÅÍ ÄÅÍ 
êàçâàìå äíåñ íà õî-
ðàòà ñ èìåòî Îðëèí. 
Çäðàâå è óñïåõ âúâ 
âñè÷êî äîáðî, ñ êîåòî 
ñå çàåìàò æåëàåì íèå 
îò ÍÄÒ!

ÐÎÆÄÅÍÈÊ óòðå å 
êîëåãàòà íè Ðóñëàí 
Éîðäàíîâ.  Çäðàâå, 
îáè÷, óâàæåíèå è ìíî-
ãî óñïåõè ìó æåëàåì 
íèå – íåãîâèòå ïðèÿ-
òåëè Ïî-äîáðèÿ âåñò-
íèê! È îùå – ñàéòà ìó 
ÁÃòóðèçúì, êîéòî âå÷å 
å ôàêòîð â ðîäèíàòà 
íè, äà ñå ïðåâúðíå â 
ñâåòîâåí áàðîìåòúð íà 
ïðåäëàãàíèòå òóðèñòè-
÷åñêè óñëóãè!  

Â ÀÂÀÍÑ ÷åñòèòèì 
ðîæäåíèÿ äåí íà êìåò-
ñêèÿ íàìåñòíèê íà ñ. 
Âëàäèìèðîâî Æèâêî 
Ñòîÿíîâ. Çäðàâå è ìíî-
ãî åíòóñèàçúì â ðàáî-
òàòà çà õîðàòà îò ïî-
âåðåíîòî ìó íàñåëåíî 
ìÿñòî æåëàåì íèå îò 
ÍÄÒ!

ÈÌÅÍ ÄÅÍ ïðàçíóâàò 
óòðå õîðàòà ñ èìåíà 
Âëàäèìèð, Âëàäèìèðà 
è Ãîñïîäèí. Íåêà ñà 
çäðàâè è íåêà äîáðèòå 
èì íà÷èíàíèÿ ñå ðàä-
âàò íà íåáåñíà ïîä-
êðåïà!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ПАПАГАЛ ПОБЕДИ 21 СТУДЕНТИ 
В ХАРВАРД В ИГРА ЗА ПАМЕТ

Ñèâèÿò ïà-
ïàãàë Ãðèôèí 
ï î á å ä è  2 1 
õ à ð â à ð ä ñ ê è 
ñ ò ó ä å í ò è  â 
èãðà, â êîÿòî 
òðÿáâàøå äà 
ïðîñëåäè ïîä 
êîÿ îò ïðèä-
âèæâàíèòå íà 
ìàñàòà ÷àøêè 
å îïðåäåëåí 
öâåòåí æåòîí, 
ñúîáùè Ëàéâ 

ñàéúíñ.
Ãðèôèí ñå ïðåäñòàâè ïî-

äîáðå îò ñòóäåíòèòå â 12 
îò 14-òå îïèòà ñ îáùî 120 
ðóíäà.

Ïðåäè òîâà ñîáñòâå-
íè÷êàòà ìó ïñèõîëîæêàòà 
Àéðèí Ïåïúð ñàìî ìó å 
äåìîíñòðèðàëà èãðàòà, áåç 
äà ãî îáó÷àâà ñïåöèàëíî. 
Òàêà å ïîñòúïèëà è ñúñ 
ñòóäåíòèòå.

Ïúðâîíà÷àëíî æåòîíèòå 
ñà áèëè äâà ïîä äâå ÷àøêè, 

à ñëåä òîâà ñà áèëè óâåëè-
÷åíè íà ÷åòèðè. Ñòóäåíòèòå 
ñà ñå ñïðàâÿëè ñ äâàòà 
æåòîíà, íî ÷åòèðèòå â ðàç-
ëè÷åí öâÿò ñà ñå îêàçàëè 
ïðåêàëåíî ìíîãî çà òÿõ.

Íà ñúùàòà èãðà ïàïàãà-
ëúò å ïîáåäèë è 21 äåöà íà 
âúçðàñò îò 6 äî 8 ãîäèíè.

Åêñïåðèìåíòúò å çà èç-
ñëåäâàíå íà êîãíèòèâíèòå 
ñïîñîáíîñòè è ïî-òî÷íî 
çà ò.íàð. ìàíèïóëàòèâíîñò 
íà ðàáîòíàòà ïàìåò. Òîé å 
èçèñêâàë íå ñàìî ó÷àñòíè-
öèòå äà çàïîìíÿò êîé öâÿò 
æåòîí ïîä êîÿ ÷àøêà å, íî 
è ñëåä òîâà äà ïðîñëåäÿò 
äâèæåíèåòî èì ïî ìàñàòà. 
Ôàêòúò, ÷å ïàïàãàëúò ñå å 
ïðåäñòàâèë íå ïî-çëå îò õî-
ðàòà ïîêàçâà, ÷å òàçè ÷åð-
òà å äðåâíà îò åâîëþöèîí-
íà ãëåäíà òî÷êà è âåðîÿòíî 
å ñúùåñòâóâàëà ó îáùèòå 
íè ïðåäøåñòâåíèöè ïðåäè 
ìèëèîíè ãîäèíè.

Ãðèôèí, êîéòî å íà 22 
ãîäèíè, íå å îáèêíîâåí ïà-
ïàãàë. Òîé çíàå è âúçïðî-
èçâåæäà 30 àíãëèéñêè äóìè 
è ðàçáèðà 40, âêëþ÷èòåëíî 
èìåíàòà íà öâåòîâå.

Èñêàòå äà ñè êóïèòå êúùà 
â Èòàëèÿ, ñ êðàñèâà ãëåäêà, 
â êðàéáðåæíèÿ èòàëèàíñêè 
ãðàä Òàðàíòî, â þæíèÿ ðåãèîí 
Ïóëèÿ? Å, èìàòå òàçè âúçìîæ-
íîñò, çàùîòî â òîâà ãðàä÷å 

ñå  ïðåäëàãàò æèëèùà íà ñèì-
âîëè÷íà öåíà îò 1 åâðî, ïèøå 
pariteni.bg.

Ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè â 
Èòàëèÿ ðåäèöà îïóñòÿâàùè 
ñåëà ïðèëîæèõà ïðèìàìëèâ 
ìàðêåòèíãîâ òðèê - ïðîäàæáà 
íà èìîòè íà ñèìâîëè÷íà öåíà, 
îáèêíîâåíî çà 1 åâðî.

Êàêâî å åäèíñòâåíîòî âàæíî 
óñëîâèå, çà äà ñå ñäîáèåòå ñ 
êúùà çà 1 åâðî? 

Òðÿáâà äà ñå àíãàæèðàòå 

çà îïðåäåëåí ñðîê äà ðåñòàâ-
ðèðàòå ïðèäîáèòèòå èìîòè, 
êàòî ïðîåêòúò çà òîâà êàê ùå 
èçãëåæäà ñãðàäàòà òðÿáâà äà 
áúäå îäîáðåí îò ñúîòâåòíàòà 
îáùèíà.

Êîíñóëúò ïî êóëòóðíî 
íàñëåäñòâî íà Òàðàíòî 
Ôðàí÷åñêà Âèäæèàíî 
îáÿâè, ÷å íà èçêóøà-
âàùî íèñêàòà öåíà ñå 
ïðåäëàãàò îáùèíñêè 
èìîòè â ñòàðàòà ÷àñò íà 
íàñåëåíîòî ìÿñòî.

Òàêúâ å ñëó÷àÿò ñ 
îôåðòà â äðóã ãðàä - 
Ñàìáóêà, êúäåòî äîì ñå 
ïðåäëàãàøå íà öåíà îò 
1 åâðî.

Öåëòà íà ìåñòíîòî óï-
ðàâëåíèå å äà ðåøè ïðî-
áëåìà ñ îáåçëþäÿâàíåòî 
íà ðåãèîíà. Ìåñòíîñò-
òà ñå íàìèðà â þæíàòà 
÷àñò íà îñòðîâ Ñèöèëèÿ 

è å íàðè÷àíà "çåìåí ðàé", íî 
òîâà íå å áèëî äîñòàòú÷íî, çà 
äà ñïðå ìíîãî õîðà äà èçáåðàò 
ãîëåìèòå ãðàäîâå. Ïðåäïðèå-
òàòà ïîëèòèêà öåëè äà ïðèâëå-
÷e æèòåëè â Ñàìáóêà.

Óñëîâèåòî å íîâèòå ñîáñòâå-
íèöè äà èíâåñòèðàò â èìîòà 15 
000 åâðî. Ñ òàçè ñóìà òðÿáâà 
äà îñúùåñòâÿò íàëîæèòåëíè 
ðåìîíòè â ðàìêèòå íà òðè ãî-
äèíè, òúé êàòî íÿêîè èçîñòàâå-
íè êúùè ñå ñàìîðàçðóøàâàò. 
Ñåãà òîçè ïîäõîä çà ïúðâè 
ïúò ñå ïðåäëàãà â ïî-ãîëÿìî 
íàñåëåíî ìÿñòî. Öåëòà íà 
èíèöèàòèâàòà â Òàðàíòî å 
ñãðàäèòå äà áúäàò ïîääúðæàíè 
è æèâîòúò äà áúäå âúðíàò â 
ñòàðèÿ ãðàä.

Ïúðâîíà÷àëíî çà ïðîäàæáà 
ñà îáÿâåíè 15 ñãðàäè â Òàðàí-
òî íà öåíà îò åäíî åâðî. Íà 
ïî-êúñåí åòàï ïîâå÷å èìîòè 
ìîæå äà áúäàò ïðåäëîæåíè íà 
ñúùàòà öåíà.

Þæíèÿò èòàëèàíñêè ðåãèîí 
Ïóëèÿ ñå ñëàâè ñ êóëèíàðíèòå 
ñè äåëèêàòåñè, êàìåííàòà àð-
õèòåêòóðà è æèâîïèñíè êðàé-
áðåæíè ãðàä÷åòà. Îáëàñòòà 
îáà÷å å äîñòà áåäíà, â ñðàâíå-
íèå ñ äðóãè ðåãèîíè â Èòàëèÿ. 
Îôåðòèòå çà åäíî åâðî ñà 
ñàìî ÷àñò îò ïëàíîâåòå íà 
ãðàäà çà âúçñòàíîâÿâàíå.

КЪЩА ЗА 1 ЕВРО В 
ИТАЛИЯ, НО ИМА УСЛОВИЕ


