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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 
град ДОБРИЧ

Председателят на Добрички об-
щински съвет, гр.Добрич на основание  

чл.23, ал.4 т.1 и чл.45, ал.7 от Закона за местно-
то самоуправление и местната администрация, 
чл.30, ал.3 от ПОДОбСНКВОбА свиква общин-
ските съветници на  извънредно заседание, което 
ще се проведе на 19.10.2020г. /понеделник/ от 15.30   
часа в заседателната зала на Община Добричка, 
гр. Добрич.

Ïðåäè îáÿä â ìíîãî ðà-
éîíè ùå îñòàíå ìúãëèâî, 
íî ïî-êúñíî ïðåç äåíÿ ìúã-
ëàòà ùå ñå ðàçñåéâà è íàä 
ñòðàíàòà ùå ïðåîáëàäàâà 
ñëúí÷åâî âðåìå ñ ðàçêúñàíà 
ñðåäíà è âèñîêà îáëà÷íîñò. 
Ùå äóõà ñëàá äî óìåðåí 
âÿòúð îò þã-þãîçàïàä, ñ 
íåãî òåìïåðàòóðèòå ùå ñå 
ïîâèøàò è äíåâíèòå ùå ñà 
ïðåäèìíî ìåæäó 19° è 24°, 
ïî-íèñêè â ðàéîíèòå ñ ïî-
òðàéíà ìúãëà.

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

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР:ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР:
ПОЧИТАМЕ НЕБЕСНИЯ ПОКРОВИТЕЛ ПОЧИТАМЕ НЕБЕСНИЯ ПОКРОВИТЕЛ 
НА БЪЛГАРИЯ СВ. ПРЕПОДОБНИ НА БЪЛГАРИЯ СВ. ПРЕПОДОБНИ 
ЙОАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

На стр. 3

На стр.  4На стр.  4

На стр.  3На стр.  3

На стр.  3На стр.  3

ОБЩИНА ДОБРИЧ Е ОБЩИНА ДОБРИЧ Е 
УДОСТОЕНА С ЕТИКЕТ УДОСТОЕНА С ЕТИКЕТ 
ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО 
УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО 

На стр. 3

 ПЪРВАТА  ПЪРВАТА 
ФОТОВОЛТАИЧНА ФОТОВОЛТАИЧНА 
ЦЕНТРАЛА НА БИТОВ ЦЕНТРАЛА НА БИТОВ 
КЛИЕНТ Е В ДОБРУДЖАКЛИЕНТ Е В ДОБРУДЖА

 ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ  ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ 
С НАГРАДА ОТ С НАГРАДА ОТ 
ФОНДАЦИЯ "АМЕРИКА ФОНДАЦИЯ "АМЕРИКА 
ЗА БЪЛГАРИЯ"ЗА БЪЛГАРИЯ"
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АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК ОДОБРИ ПРОЕКТ НА
БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г.

ТРИ КОЛИ
ПЛАМНАХА
В "БАЛИК"

На 13 октомври, около
21:35 часа, е получено съ-
общение за възникнал по-
жар на лек автомобил "Фол-
ксваген", паркиран в райо-
на на ж.к. "Балик" в град
Добрич, съобщават от поли-
цията. Вследствие на пожа-
ра е обгоряла предната част
на МПС. Пожарът се е раз-
раснал и е засегнал други
два автомобила, паркирани
в близост. Напълно изгорял
е друг лек автомобил "Фол-
ксваген" и с обгорена пред-
на част е лек автомобил "Ау-
ди". За случая е уведомена
ОП Добрич. Причините за
произшествието се изясня-
ват. НДТ

НАКАЗАНИЕ "ЛИШАВАНЕ ОТ
СВОБОДА" ЗА МЛАДЕЖ, ИЗВЪРШИЛ
КРАЖБА И ПОЛЗВАЛ БАНКОВА КАРТА
БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА ТИТУЛЯРА

Окръжният съд в Добрич
одобри споразумение, пос-
тигнато между прокуратура-
та и 21-годишен младеж, по
силата на което последни-
ят е осъден на една годи-
на и три месеца лишаване
от свобода за кражба и
ползване на платежен ин-
струмент без съгласието
на титуляра.

Съгласно споразумение-
то страните приемат за

безспорно установено, че
на 4 и 5 февруари 2019 г.,
в Добрич, при условията
на продължавано престъп-
ление,  подсъдимият Г.Й.
използвал три пъти чужда
дебитна карта без съгласи-
ето на титуляра, като изтег-
лил общо 200 лева. Младе-
жът взел платежния инстру-
мент от дома на жена, къ-
дето бил ангажиран да из-
върши ремонт, използвал го

На 13 октомври, около 21:30 часа, в с. Българево е
спрян за проверка лек автомобил "Ауди", управля-
ван от 27-годишен мъж. При последвалата провер-
ка за употреба на алкохол с техническо средство,
цифровата индикация отчита наличието на 2,09 про-
мила в издишания от водача въздух. Задържан е за
срок от 24 часа.

На 13 октомври, около 09:30 часа, по ул. "Черно
море" в град Балчик е спрян за проверка лек автомо-
бил "Хонда", управляван от 31-годишен мъж. При из-
вършената проверка на водача на автомобила за упот-
реба на наркотични и упойващи вещества, тестът от-
чита положителен резултат за употребата на кана-
бис. При последвалите ОИМ и ПСД е установена су-
ха тревна маса с тегло 6,4 грама, реагираща на кана-
бис. Шофьорът е задържан за срок от 24 часа. НДТ

ЖЕНА ПОСТРАДА ПРИ
МАНЕВРА НА ВОДАЧ

На 12 октомври, около
10:45 часа, е получено съ-
общение за възникнало
ПТП в междублоково прос-
транство по бул. "Трети
Март" в град Добрич. Ус-
тановено е, че лек автомо-
бил "Форд", управляван от
75-годишен мъж,  при ма-

Вчера се проведе извън-
редно Общо събрание на
Асоциация по ВиК на обо-
собена територия област
Добрич. На заседанието,
председателствано от об-
ластния управител Краси-
мир Кирилов, не присъства-
ха представители на Общи-
на Тервел и "ВиК - Добрич"
АД. Съгласно първа точка
от дневния ред на заседа-
нието членовете на АВиК
бяха запознати с проекто-
бюджета за предстоящата
2021 г. Финансовият експерт
Мими Атанасова представи
пред членовете предложе-
нието, в което се предвиж-
да бюджетът на Асоциация-
та за 2021 г. да бъде в раз-
мер на 63 326,98 лв., от кои-
то 22 164,44 лв. вноска на
държавата - 35 %, а остана-
лите 65 %, осигурени от
вноски на общините общо в
размер на 41 162,54 лв., раз-
пределени в съотвествие на
процентното им участие
както следва - Община Бал-

чик - 4 407,56 лв; Община Ге-
нерал Тошево - 3 274 лв.;
Община град Добрич - 19
758,02 лв.; Община Добрич-
ка - 4 793,86 лв.; Община Ка-
варна - 3 331 лв.; Община
Крушари - 987,90 лв.; Общи-
на Тервел - 3 508,31 лв.; и
Община Шабла - 1 101,89 лв.

По втора точка от
дневния ред бяха обсъдени
проблеми с изграждането
на водопроводни и канали-
зационни мрежи в населе-
ните места. Кметът на Об-
щина Генерал Тошево спо-
дели, че местната власт в
следващия програмен пери-
од - 2021-2027 г., няма да бъ-
де бенефициент по опера-
тивни програми за изграж-
дане на ВиК и канализация
в населените места, като
финансиране ще се отпуска
за проекти на ВиК асоциа-
циите чрез избрания воден
оператор. Това, според не-
го, до голяма степен ще бъ-
де пречка поради факта, че
операторът "ВиК - Добрич"

Фирма АлексОК ЕООД -
гр.Велико Търново

набира шофьори с категория Е,  за курсове
от България до Европа и обратно.

Високо възнаграждение. Тел.0893068537
www.alexok.com

112 НОВИНИ

ШЕСТ МЕСЕЦА ЗАТВОР
ЗА ДРОГИРАН ШОФЬОР

Наказание лишаване
от свобода за срок от 6
месеца при първонача-
лен общ затворнически
режим ще изтърпи 26-го-
дишен мъж, след като
Окръжният съд в Добрич
одобри сключеното меж-
ду него и прокуратурата
споразумение. Подсъди-
мият В.Б. е лишен и от
право да управлява мо-
торно превозно средст-
во за срок от 1 година.

Той се признава за ви-
новен в това, че на 10 ав-
густ 2020 г., в Добрич, е
управлявал лек автомо-
бил след употреба на три

вида наркотични вещества,
като престъплението било из-
вършено повторно, след като
мъжът вече е бил осъждан ус-
ловно за идентично деяние -
шофиране под въздействието
на метамфетамин.

На следващия ден в оби-
таваното от него жилище би-
ли открити 37.70 грама ма-
рихуана, на стойност 226.20
лева. Подсъдимият призна-
ва, че е държал високорис-
ковото наркотично вещество
с цел разпространение.

Одобреното от Окръжния
съд споразумение е оконча-
телно и има последиците на
влязла в сила присъда.

Водолазно оборудва-
не е откраднато от бун-
гало в района на Кра-
пец, съобщават от поли-
цията. Съобщението е
получено на 12 октомв-
ри, около 07:30 часа.
Установено е, че за
времето от 16:00 часа
на 11 октомври до 07:30
часа на 12 октомври,
неизвестен извършител
е проникнал в имота и
е извършил кражбата.

На 12 октомври, око-
ло 16:30 часа, е получе-
но съобщение за извър-
шена взломна кражба
от частен имот на тери-
торията на град Генерал
Тошево. По данни на тъ-
жителя е извършена
кражба на преносим
компютър и телевизор.
НДТ

НАГЛИ
КРАЖБИ

и после го върнал обратно.
Той признава, че в периода
от края на януари до 5 фев-
руари 2019 година, в усло-
вията на повторност, след
като вече е бил осъждан за
кражба, е отнел два златни
пръстена, на обща стойност
576 лева, от  владението на
същата жена.

Подсъдимият заяви пред
съда, че е подписал добро-
волно споразумението и е
наясно, че то е окончателно
и има последиците на вляз-
ла в сила присъда. Младе-
жът има предходни осъжда-
ния и в момента изтърпява
наказание лишаване от сво-
бода в затвора във Варна.

невра удря 78-годишна же-
на. Вследствие на инциден-
та, пострадалата е с фрак-
тура на нос и охлузвания,
освободена за домашно
лечение, без опасност за
живота. ПТП е обслужено
по административен ред.

         НДТ

ОКРЪЖНИЯТ СЪД В
ДОБРИЧ НАЛОЖИ
МЯРКА ЗАДЪРЖАНЕ
ПОД СТРАЖА НА
ОБВИНЕН ЗА УБИЙСТВО

Мярка за неотклонение
"задържане под стража" оп-
редели Окръжният съд в
Добрич по отношение на
Д.К., привлечен като обви-
няем за извършено убийст-
во. Срещу него се води до-
съдебно производство за
това, че за времето от 20.00
ч. на 10 октомври 2020 г. до
08.00 ч. на 11 октомври
2020г., в с. Изворово, обл.
Добрич, умишлено е умърт-
вил мъж от същото село.

След анализ на събрани-
те до момента доказателст-
ва Окръжният съд счете, че
е налице обосновано подоз-
рение за съпричастност на
задържания към деянието,
предмет на разследване по
досъдебното производст-

во, както и че съществу-
ва реална опасност при
по-лека мярка той да се
укрие или да извърши
друго престъпление.

Определението на Ок-
ръжния съд подлежи на
обжалване и протест пред
Апелативен съд - Варна в
тридневен срок. В съдеб-
на зала обвиняемият зая-
ви, че иска да остане в
ареста, съжалява за пос-
тъпката си и няма да об-
жалва постановения съде-
бен акт.

АД има натрупани задълже-
ния. Становището му бе под-
крепено и от представители-
те на общините Балчик и
Шабла. За нерешени проб-
леми с водния оператор
сподели и представителя на
Община град Добрич, който
настоя на следващи заседа-
ния на Асоциацията да при-
съства представител на вод-
ното дружество. В тази
връзка председателят на
АВиК - Добрич, Кр. Кирилов
припомни, че държавата - в
лицето на новосъздадения
холдинг във водния сектор,
само преди дни изплати за-
дълженията за електроенер-
гия на водното дружество. В
хода на дискусията се стиг-
на до решение всички общи-
ни на територията на област
Добрич да посочат пробле-

ми, свързани с дейността
на оператора и налични за
решаване на територията
си, които да бъдат поставе-
ни на вниманието на Ми-
нистерски съвет и Минис-
терствата на регионалното
развитие и благоустройст-
вото и Министерство на
околната среда и водите, с
цел обединение на усилия-
та на местна и изпълнител-
на власт за намирането на
решения и прилагането им
за подобряване на услуги-
те по доставка, пречиства-
не и отвеждане на вода за
жителите на област Добрич.

Кметовете на общини взеха реше-
ние, обобщени проблеми, свързани с
дейността на оператора  ВиК Доб-
рич“ АД, да бъдат поставени на
вниманието на Министерски съ-
вет, Министерство на регионално-
то развитие и благоустройството
и Министерство на околната сре-
да и водите

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА
ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА
ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР

До 20 октомври 2020 г.
16:30 ч. е крайния срок за
подаване на проектни
предложения по процеду-
ра BG16RFOP002-2.092
"Подкрепа на предприя-
тия, регистрирани по За-
кона за туризма като ту-
роператор или туристи-
чески агент, за преодоля-
ване на икономическите
последствия от пандеми-
ята COVID-19", финанси-
рана от Оперативна прог-
рама "Иновации и конку-
рентоспособност" 2014-
2020.  Бюджетът е 10 млн.
лв. и ще бъде разпреде-
лен пропорционално
спрямо броя одобрени
проекти и реализирания
оборот на всяко едно
предприятие за 2019 г.

Целта на процедурата
е осигуряването на опе-
ративен капитал за спра-
вяне с последиците от
пандемията COVID-19 на
българските микро-, мал-
ки и средни предприятия,
извършващи туропера-
торска и/или туристичес-

ка агентска дейност по За-
кона за туризма.

Проектни предложения мо-
гат да подават юридически
лица или еднолични търгов-
ци, регистрирани преди
01.01.2019 г. съгласно Зако-
на за туризма, като извърш-
ващи туроператорска и/или
туристическа агентска дей-
ност. Кандидатите трябва да
отговарят на изискванията
за микро-, малко или сред-
но предприятие съгласно За-
кона за малките и средни
предприятия и да са осъщес-
твявали стопанска дейност
през 2018 г. и 2019 г.

Туроператорите и туристи-
ческите агенти могат да зая-
вяват безвъзмездна финан-
сова подкрепа в размер до
10% от оборота за 2019 г., но
не повече от 391 166 лв.
Одобреното финансиране
може да бъде използвано за
покриване на текущите нуж-
ди на кандидатите и извър-
шване на разходи за опера-
тивен капитал, чиято стой-
ност се калкулира в стой-
ността на предоставяната ту-
роператорска/турагентска
услуга. За да са допустими
по процедурата, разходите
трябва да са за реално дос-
тавени продукти и извърше-
ни услуги и да са извършени
след 01.02.2020 г. до крайна-
та дата на изпълнение на
проекта. Продължителността
на един проекта е  3 месе-
ца, считано от датата на вли-
зане в сила на администра-
тивния договор за предоста-
вяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ.

Подаването на проектни
предложения се извършва
по електронен път чрез Ин-
формационната система за
управление на Структурните
инструменти на ЕС в Бълга-
рия (ИСУН 2020) на следния
линк: https://
eumis2020.government.bg/

Екипът на Областен инфор-
мационен център-Добрич е на
разположение за предоставя-
не на допълнителна безплат-
на информация на място в
офиса (в сградата на Община
град Добрич, ет.1, с. 114), на
тел. 058 602-758, електронна
поща oic_dobrich@abv.bg и на
страницата на центъра във
фейсбук.
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ОБЩИНА ДОБРИЧ Е УДОСТОЕНА С ОБЩИНА ДОБРИЧ Е УДОСТОЕНА С 
ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО 
УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО 

 НОВА ДЕТСКА И СПОРТНА 
ПЛОЩАДКА В ЖК "БАЛИК - ЙОВКОВ"

Ïðèçúò áå âðú÷åí íà 
êìåòà íà Äîáðè÷ Éîðäàí 
Éîðäàíîâ îò Ìèíèñòúðà 

íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå 
è áëàãîóñòðîéñòâîòî Ïåòÿ 
Àâðàìîâà  íà òúðæåñòâåíà 

öåðåìîíèÿ â ðàìêèòå íà 
Ãîäèøíèòå íàãðàäè íà Íà-
öèîíàëíîòî ñäðóæåíèå íà 
îáùèíèòå.  Ïðèñúæäàíåòî 
íà Åòèêåòà çà èíîâàöèè è 
äîáðî óïðàâëåíèå óäîñòî-
âåðÿâà, ÷å óïðàâëåíèåòî íà 
äàäåíà îáùèíà îòãîâàðÿ 
íà îïðåäåëåíè èçèñêâàíèÿ 
çà êà÷åñòâåíî ïðåäîñòà-
âÿíå íà àäìèíèñòðàòèâíè 
óñëóãè. Ïðåñòèæíîòî îòëè-
÷èå íà Ñúâåòà íà Åâðîïà å 
äîêàçàòåëñòâî, ÷å Îáùèíà 
Äîáðè÷ ïðèëàãà óñïåøíî 
12–òå ïðèíöèïà çà äîáðî 
äåìîêðàòè÷íî óïðàâëåíèå è 
èìà âèñîêî êà÷åñòâî íà ïðå-
äîñòàâÿíèòå ïóáëè÷íè óñëó-
ãè. Íàãðàäàòà å è ïðèçíàíèå 
çà ðåàëèçèðàíå íà äîáðè 
ïðàêòèêè ïðè èçïúëíåíèå 
íà ïóáëè÷íèòå ïîëèòèêè â 
îáùèíàòà.  

Êìåòúò íà Äîáðè÷ Éîðäàí 
Éîðäàíîâ è ïðåäñòàâèòåë íà 
ôèðìàòà èçïúëíèòåë ïðåðÿçà-
õà ëåíòàòà è îòêðèõà îôèöèàë-
íî ðåíîâèðàíà äåòñêà è ñïîðò-

íà ïëîùàäêà â ÆÊ „Áàëèê 
– Éîâêîâ“. Îáåêòèòå ñà ÷àñò îò 
ïðîåêò �BG16RFOP001-1.011-
0006-C01 „Ðåêîíñòðóêöèÿ è 
áëàãîóñòðîÿâàíå íà ãðàäñêàòà 
ñðåäà â Äîáðè÷“, ðåàëèçèðàí 
ñ ôèíàíñîâàòà ïîäêðåïà íà 
Îïåðàòèâíà ïðîãðàìà „Ðå-
ãèîíè â ðàñòåæ“2014 – 2020. 
Äîãîâîðúò çà áåçâúçìåçäíà 

ôèíàíñîâà ïîìîù å ïîäïè-
ñàí íà 19.11.2018 ã. Îáùàòà 
ñòîéíîñò íà äîãîâîðà å 6 529 
990,09 ëåâà ñ ÄÄÑ, îò êîèòî: 5 
550 491.58 ëåâà îò Åâðîïåéñêè 

ôîíä çà ðåãèîíàëíî ðàçâèòèå è 
979 478,51 ëåâà ñúôèíàíñèðàíå 
îò íàöèîíàëíèÿ áþäæåò.

6 óëèöè ñ íàòîâàðåí òðàôèê 
ñà èçöÿëî ðåìîíòèðàíè è å 
îáëàãîðîäåíà ïðèëåæàùàòà 
èì ÷àñò. Èçâúðøåí å îñíî-
âåí ðåìîíò íà àñôàëòîâèòå 
íàñòèëêè íà óëèöèòå, êàêòî 
è òðîòîàðíèòå. Èçãðàäåíè ñà 
íîâè ïåøåõîäíè àëåè â ìåæ-
äóáëîêîâè ïðîñòðàíñòâà; íîâè 
äåòñêè è ñïîðòíè ïëîùàäêè; 
îçåëåíÿâàíå íà ìåæäóáëîêîâè 

ïðîñòðàíñòâà. Èçãðàäåíî å 
íîâî óëè÷íî è ïàðêîâî îñ-
âåòëåíèå. Ñ èçïúëíåíèåòî íà 
ñòðîèòåëíî-ìîíòàæíèòå ðàáî-
òè íà 6-òå îáåêòà ñà èçïúëíåíè 
âñè÷êè ìåðêè, ñâúðçàíè ñ ïîäî-
áðÿâàíå íà äîñòúïà çà ëèöà ñ 
óâðåæäàíèÿ.  

Ðåàëèçèðàíèòå îáåêòè ïî 
ïðîåêòà ñà: óë. „Òåìåíóãà“ ñ 
äúëæèíà 1328 ì; óë. „Ñâ. Ñâ. 
Êèðèë è Ìåòîäèé“ (îò áóë. 
“Äîáðè÷êà åïîïåÿ” äî ïàðêèí-
ãà íà õîòåë “Áúëãàðèÿ”); óë. 
„Äåòåëèíà“ (îò óëèöà “Òðàêèÿ” 
äî óëèöà “Ðîçà”; óë. „Ãåîðãè 
Êèðêîâ“ (îò óë. “Öàð Ïåòúð” äî 
áóë. “25-òè ñåïòåìâðè”); óëèöà 
„Ìàêñèì Ãîðêè“ (îò óë. “Íåçà-
âèñèìîñò” äî áóë. “3-òè ìàðò”); 
óëèöà „Ñòîÿí Ìèõàéëîâñêè“ .

Èçïúëíåíèåòî íà ïðîåêòà 
äîâåäå äî ïîäîáðåíà æèçíåíà 
ñðåäà ÷ðåç ðåêîíñòðóêöèÿ, 
èçãðàæäàíå è âúçñòàíîâÿâàíå 
íà óëèöè è ïðîñòðàíñòâà çà 
îáùåñòâåí îòäèõ è ñïîðò â 
ãðàäñêèòå çîíè. Êðàéíèÿò ðå-
çóëòàò îñèãóðÿâà ïî-óñòîé÷èâî 
ðàçâèòèå ñ ïî-âèñîêî êà÷åñòâî 
íà æèâîò, ïî-äîáðè åêîëîãè÷íè 
óñëîâèÿ, îòêðèòè íîâè âúç-
ìîæíîñòè çà èêîíîìè÷åñêî è 
ñîöèàëíî ðàçâèòèå. 

ÍÄÒ

52 äóøè îò îáùèíà Òåðâåë 
ñà ïîä êàðàíòèíà – ñòàâà 
ÿñíî îò ñàéòà íà îáùèíàòà. 
Åäèíàäåñåò îò òÿõ ñà äèàã-
íîñòèöèðàíè ñ âèðóñà è ñà ñ 
ïðåäïèñàíî äîìàøíî ëå÷å-
íèå. Îò 11-òå âèðóñîíîñèòåëè 
ñåäåì æèâåÿò â Òåðâåë, 1 - â 
ñ. Îðëÿê , 2-ìà - â ñ.Çúðíåâî 
è 1 ÷îâåê å îò ñ.Æåãëàðöè.

Îò êàðàíòèíèðàíèòå 41 
ëèöà èìà 22-ìà ñà ó÷åíèöè. 

Íà 13 îêòîìâðè ñà ïîñëåä-
íèòå êàðàíòèíèðàíè. Òå ñà 
äâàìà äóøè, â ò.÷. 10-ãî-
äèøíî äåòå îò ñåìåéñòâî â 
ñ.Êàáëåøêîâî.

Èçêëþ÷èòåëíî íåáëàãîïðè-
ÿòíî çà íàñ å îáñòîÿòåëñòâî-
òî, ÷å äâàìà ëåêàðè îò ìåäè-
öèíñêèÿ öåíòúð â Òåðâåë ñà 
ñ ïîëîæèòåëíè ïðîáè, èìàò 
îïëàêâàíèÿ è ñå ëåêóâàò ïðè 
äîìàøíè óñëîâèÿ – êàçâàò îò 
ðúêîâîäñòâîòî íà îáùèíàòà. 
Äâàìàòà ìåäèöè æèâåÿò â 
ãðàä Äîáðè÷. Äíåñ /15 îê-
òîìâðè/ îêòîìâðè ùå áúäàò 
òåñòâàíè âñè÷êè ðàáîòåùè 
â ìåäèöèíñêèÿ öåíòúð. Êúì 
ìîìåíòà ðàáîòàòà å îðãàíè-
çèðàíà òàêà, ÷å äà ðàáîòÿò 
îñíîâíèòå çâåíà íà öåíòúðà 
è ïàöèåíòèòå äà ìîãàò äà 
ïîëçâàò ëàáîðàòîðèÿ, ðåíò-
ãåí, ôèçèîòåðàïèÿ è ÷àñò îò 
ïðåãëåäèòå îò ñïåöèàëèñòè. 
Ñëåä ïîëó÷àâàíåòî íà ðåçóë-
òàòèòå îò òåñòîâåòå íà ïåð-
ñîíàëà è ïðè íåîáõîäèìîñò , 
ùå ñå ïðåäïðèåìàò äåéñòâèÿ 
çà ðåîðãàíèçàöèÿ â ðàáîòàòà 
íà ëå÷åáíîòî çàâåäåíèå.

„Îáðúùàìå âíèìàíèå íà 
ãðàæäàíèòå äà íå ñå äîâåðÿ-
âàò íà èçîáèëèåòî îò ôàëøè-
âè íîâèíè è ìíåíèÿ â ñîöèàë-
íèòå ìðåæè ïî îòíîøåíèå íà 

êîðîíàâèðóñà – àïåëèðàò îò 
îáùèíàòà. - Ïðè ãîëÿìà ÷àñò 
îò õîðàòà íà ñðåäíà è ïî-
íàïðåäíàëà âúçðàñò çàáîëÿ-
âàíåòî ïðîòè÷à òåæêî. Âå÷å 
çíàåì òîâà íå îò ìåäèèòå, à 
îò „ïúðâî ëèöå“, ò.å. îò áëèç-
êè è ïîçíàòè, êîèòî ñà èëè 
ñà áèëè çàðàçåíè. Âñå îùå 
íå ìîãàò äà ñå ïðåäâèäÿò 
è ïîñëåäèöèòå çà çäðàâåòî 
íà ïðåáîëåäóâàëèòå, êîèòî 

ìîãàò äà ñå ïðîÿâÿò è â ïî-
êúñåí ïåðèîä, ñëåä êàòî å 
èìàëî ïîäîáðåíèå èëè ïúê 
ëèöåòî ñå ñ÷èòà çà èçëåêó-
âàíî.“ 

Îò â÷åðà â îáùèíà Òåðâåë 
ñà ïîäíîâåíè ìåðêèòå çà 
ïðîïóñêàòåëåí ðåæèì íà 
äâåòå àïòåêè â ãðàäà, êîèòî 
ðàáîòÿò ñúñ çäðàâíà êàñà. 
Ïðåä âñÿêà îò òÿõ ùå èìà 
îáùèíñêè ñëóæèòåë, êîéòî 
ñëåäè çà äåçèíôåêöèðàíå 
íà ðúöåòå íà âëèçàùèòå, çà 
ïîñòàâåíà ìàñêà è çà áðîÿ 
íà ãðàæäàíèòå, êîèòî ñà âú-
òðå â ïîìåùåíèåòî íà âñÿêà 
îò àïòåêèòå. Íå å ñïèðàíî è 
ïúëíåíåòî ñ äåçèíôåêòàíò íà 
äèñïåíñúðèòå íà áàíêîìà-
òèòå è âåíäèíã àâòîìàòèòå. 
„Ïðàâè âïå÷àòëåíèå, îáà÷å, 
÷å äåçèíôåêòàíòúò â òÿõ ñå 
èç÷åðïâà áàâíî, îò êîåòî 
çàêëþ÷àâàìå, ÷å ãðàæäàíèòå 
íå ãè ïîëçâàò òîëêîâà èíòåí-
çèâíî, êîëêîòî ïðåäè ìåñå-
öè. Èìà è ÷åñòî ÷óïåíå íà 
äèñïåíñúðè. Ìîëÿ, âúçïîëç-
âàéòå ñå îò äåçèíôåêòàíòà 
ïî áàíêîìàòèòå è âåíäèíã ìà-
øèíèòå, íàé-ñèãóðíàòà ìÿðêà 
çà îãðàíè÷àâàíå íà çàðàçàòà 
îñòàâàò ÷èñòèòå ðúöå, êàêòî 
è äèñòàíöèÿòà“ – íàñòîÿâàò 
îò îáùèíñêîòî ðúêîâîäñòâî.

Ïðè ñåãàøíàòà ñèòóàöèÿ 
â Òåðâåë íå ñå èçâúðøâà 
äåçèíôåêöèÿ íà îáùåñò-
âåíè ìåñòà, òúé êàòî íÿìà 
îãðàíè÷àâàíå íà äâèæåíèåòî 
íà ãðàæäàíè è àâòîìîáèëè 
, âñè÷êè òúðãîâñêè îáåê-
òè è èíñòèòóöèè ðàáîòÿò è 
òîâà ïðàâè èçïúëíåíèåòî 

íà ìÿðêàòà áåçìèñëåíî. Íî 
ïðîäúëæàâà ïðîïóñêàòåë-
íèÿò ðåæèì ñ äåçèíôåêöèÿ 
çà âõîäà çà îáñëóæâàíå íà 
ãðàæäàíè â îáùèíàòà è äúð-
æàâíèòå ñëóæáè. Ñïàçâàò 
ñå óñòàíîâåíèòå ïðàâèëà çà 
ðàáîòà â äåòñêèòå è ó÷åáíèòå 
çàâåäåíèÿ.

Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ èíè-
öèèðà Àêöèÿ çà áåçâúçìåçäíî 
ñúáèðàíå íà èçëÿçëî îò óïîòðå-
áà åëåêòðîííî è åëåêòðè÷åñêî 
îáîðóäâàíå, êàêòî è íåãîäíè 
áàòåðèè è àêóìóëàòîðè. 

Àêöèÿòà ùå ñå ïðîâåäå íà 24 
îêòîìâðè (ñúáîòà)  îò 10.00 äî 
14.00 ÷àñà.  Ïóíêòúò çà ñúáèðà-
íå  ùå áúäå ìîáèëåí è ñòàðèòå 
åë. óðåäè ùå ñå âçèìàò îò äî-
ìîâåòå íà ãðàæäàíèòå. Â äåíÿ 
íà àêöèÿòà îòïàäúöèòå òðÿáâà 
äà áúäàò èçíåñåíè íà óëèöàòà 
ïðåä äîìîâåòå íà ãðàæäàíèòå 
äî 10.00 ÷àñà.  Çà òàçè öåë æå-
ëàåùèòå äà ïðåäàäàò ñòàðîòî 
ñè åëåêòðîííî è åëåêòðè÷åñêî 
îáîðóäâàíå òðÿáâà ïðåäâàðè-
òåëíî äà çàÿâÿò òîâà íà òåë. 
058604573, 058601207 â ðàáîò-
íèòå äíè, êàòî ïîñî÷àò òî÷íèÿ 
àäðåñ.

Æåëàåùèòå ìîãàò äà èçíåñàò 
ñëåäíèòå èçëåçëè îò óïîòðåáà 
åëåêòðîííè è åëåêòðè÷åñêè 
óðåäè: êîìïþòðè è ïåðèôåðíè 
óñòðîéñòâà, ìîíèòîðè, åëåê-
òðè÷åñêè ïå÷êè, õëàäèëíèöè, 
ïåðàëíè, ñóøèëíè áîéëåðè, 
òåëåâèçîðè, ïðèíòåðè, òåëåôî-
íè, ïðàõîñìóêà÷êè, ñåøîàðè, 
ìèêñåðè, òîñòåðè, ðàäèîóðåäáè 
è äð. åëåêòðîóðåäè.

Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ ïðè-
êàíâà âñè÷êè äà ñå âêëþ÷àò â 
àêöèÿòà çà ðàçäåëíî ñúáèðàíå 
è ïðåäàâàíå íà ïîñî÷åíèòå 
îòïàäúöè.

Èíèöèàòèâàòà ñå îðãàíèçèðà 
ñ öåë îïàçâàíå íà îêîëíàòà 
ñðåäà è ïðåäîòâðàòÿâàíå èç-
õâúðëÿíåòî íà òîçè âèä ìàñîâî 
ðàçïðîñòðàíåíè îòïàäúöè â 
êîíòåéíåðèòå çà òâúðäè áèòîâè 
îòïàäúöè.

Ïúðâàòà ðàáîòåùà ôîòî-
âîëòàè÷íà öåíòðàëà íà áèòîâ 
êëèåíò ñå íàìèðà â äîáðó-
äæàíñêîòî ñåëî Ðàâíåö, îá-

ùèíà Ãåíåðàë Òîøåâî, 
ñúîáùàâàò îò ÅÍÅÐÃÎ-
ÏÐÎ. Ñúîðúæåíèåòî å 
ñîáñòâåíîñò íà Èâàí 
Ñòîÿíîâ. Íà ïëîù îò 
176 êâ. ì ñà ìîíòèðà-
íè 108 ïàíåëà ñ îáùà 
èíñòàëèðàíà ìîùíîñò 
29,7 kWp. Ïðîãíîçèòå 
ñà â ãîäèøåí ïëàí îò 
öåíòðàëàòà äà ñå äî-
áèâà îêîëî 34,6 MWh 
åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ, 
êîÿòî ïðåäñòîè äà áúäå 
èçêóïóâàíà ïî ïðåôå-

ðåíöèàëíè öåíè îò åëåêòðî-
ñíàáäèòåëíîòî äðóæåñòâî, îá-
ñëóæâàùî Ñåâåðîèçòî÷íà Áúë-

Äåâåòîêëàñíèöè îò Åçèêîâà 
ãèìíàçèÿ „Ãåî Ìèëåâ“ áÿõà îò-
ëè÷åíè îò ôîíäàöèÿ „Àìåðèêà 
çà Áúëãàðèÿ“, â êàòåãîðèÿòà 
„Ñîöèàëíî äèñòàíöèðàíè, íî 
ïî-ñâúðçàíè îò âñÿêîãà“. Åäèí 
äåâåòè êëàñ îò Äîáðè÷ äàäå 
íîâî îïðåäåëåíèå íà ïîíÿòèå-
òî ïàòðèîò äíåñ. Ó÷åíèöèòå èç-
ïîëçâàõà òðèìåñå÷íèÿ êàðàí-
òèíåí ïåðèîä, çà äà ïðåïèøàò 
è ïðåèçäàäàò Þáèëååí ëèñò 
îò 1935 ãîäèíà, ïîñâåòåí íà 
æèâîòà è äåëîòî íà Ñòåôàí Êà-
ðàäæà. Åäèíñòâåíîòî íàëè÷íî 
êîïèå áèëî â ëîøî ñúñòîÿíèå, 
ñúîáùàâàò îò ôîíäàöèÿòà.

Â êîíêóðñà ó÷àñòâàõà 226 
òâîðáè îò 114 àâòîðè, âñåêè îò 
êîèòî ïðåäñòàâè ñâîåòî âèæ-
äàíå çà ïàíäåìèÿòà è íåéíèòå 

В ТЕРВЕЛ ЗАТЯГАТ МЕРКИТЕ 
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
Двама лекари от медицинския център в общината са с положителни проби

ïîñëåäñòâèÿ çà ãðàæäàíñêèòå 
ïðàâà è ñâîáîäè. Ïîëó÷èëàòà 
ïî÷åòíî îòëè÷èå â êàòåãîðèÿ 
„Òåêñò“ Äîðîòåÿ Éîðäàíîâà 
ïðåäñòàâè ìèñèÿòà íà äåâå-
òîêëàñíèöè îò Äîáðè÷ äà ñúõ-
ðàíÿò èçäàíèå îò 1935 ãîäèíà 
çà ãîëåìèÿ áúëãàðñêè íàöèî-
íàëåí ãåðîé Ñòåôàí Êàðàäæà. 
Ó÷åíèöèòå íå ñàìî íàó÷àâàò 
èíòåðåñíè ïîäðîáíîñòè çà 
æèâîòà è ðåâîëþöèîííàòà 
äåéíîñò íà Êàðàäæàòà, íî è 
çàïàçâàò âàæåí èñòîðè÷åñêè 
äîêóìåíò çà áúäåùèòå ïîêî-
ëåíèÿ. Òåêñòúò íà Äîðîòåÿ 
Éîðäàíîâà çàâúðøâà ñ äóìèòå: 
„Ïàòðèîòèçìúò íå ñå äåìîí-
ñòðèðà ÷ðåç òàòóèðîâêèòå ñ 
ëèêà íà Ëåâñêè è Áîòåâ, íèòî 
ñ ðàçìåðà íà áúëãàðñêîòî 
çíàìå âúðõó êàïàêà íà êîëàòà. 
Òîé ñå êðèå â ìàëêèòå íåùà, â 
åæåäíåâíèòå íè óñèëèÿ äà ñìå 
îòãîâîðíè è ñïëîòåíè â òðóäíè-
òå ìîìåíòè, äà ñè ñúçäàâàìå 
ñìèñëåíè êàóçè è äà òúðñèì 
îñíîâàíèÿòà çà íàöèîíàëíà 
ãîðäîñò íå â ìèíàëîòî, à â 
íàñòîÿùåòî. Òîâà íàïðàâèõà 
ìîèòå ñúó÷åíèöè. Òå íå ñàìî 
íè ïðåíåñîõà â äðóãà ðåàë-
íîñò, íî è íè ïðèïîìíèõà çà 
åäèí ÷îâåê, ÷èÿòî áèîãðàôèÿ 
ñúïðåæèâÿõìå, çà äà ìîæå 
íåãîâàòà êàóçà äà íè ïîñëóæè 
êàòî ìîäåë íà ïîâåäåíèå, êîé-
òî äà ñëåäâàìå!“

Îòëè÷åíèòå òâîðöè áÿõà íà-
ãðàäåíè íà öåðåìîíèÿ â Ñîôèÿ 
íà 28 ñåïòåìâðè ñ ó÷àñòèåòî 
íà òàíöîâà òðóïà Atom Theatre 
è âîäåùèòå îò Triple E.Y.E 
Project Èâà Äîé÷èíîâà, Åëåíà 
Ðîçáåðã è Åâåëèíà Ïàâëîâà. 
Íà ñúáèòèåòî áå îòêðèòà è èç-
ëîæáàòà ñ ïðåìèðàíèòå òâîð-
áè „Ñúáóæäàíå: ïðàâàòà ïðåç 
ïîãëåäà íà èçêóñòâîòî“. ÍÄÒ

ãàðèÿ – ÅÍÅÐÃÎ-ÏÐÎ. Îñâåí 
ìîäåðåí õàðäóåð, ñîëàðíèÿò 
ïàðê ïðèòåæàâà è ïúðâîêëàñíà 
ñèñòåìà çà äèñòàíöèîíåí ìî-
íèòîðèíã, îñèãóðÿâàùà ïîñòî-
ÿííî íàáëþäåíèå íàä ðàáîò-
íèòå ïðîöåñè è ïðåäîñòàâÿùà 
àêòóàëíà èíôîðìàöèÿ çà ñúñ-
òîÿíèåòî íà âñåêè êîìïîíåíò 
â ðåàëíî âðåìå.

„Òîâà å åäèí ñèãóðåí è ïî-
ñòîÿíåí äîõîä çà ïðåäñòîÿùè-
òå ãîäèíè“, êîìåíòèðà Èâàí 
Ñòîÿíîâ ðåíòàáèëíîñòòà íà íà-
ïðàâåíàòà îò íåãî èíâåñòèöèÿ. 
„Îò ÔÅÖ, êîÿòî àç ñè ïîðú÷àõ 
îò ÅÍÅÐÃÎ-ÏÐÎ Åíåðãèéíè óñ-
ëóãè è òå ìè ïðåäàäîõà ïîñòðî-
åí „äî êëþ÷“, äîïúëâà òîé. ÍÄÒ
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УНИКАЛНИЯТ ТЕАТЪР 
"ДЕЯ" ПРЕДСТАВЯ "СЕДЕМ" 
НА ДОБРИЧКА СЦЕНА

Òàíöîâèÿò ñïåêòàêúë 
„Ñåäåì“ íà äåòñêèÿ ìó-
çèêàëåí è òàíöîâ òåàòúð 
„Äåÿ“ ùå áúäå ïðåäñòàâåí 
ïðåä äîáðè÷êà ïóáëèêà íà 
16 è 21 îêòîìâðè. Ïîñòà-
íîâêèòå è â äâàòà äíè ñà 
îò 19.00 ÷àñà, íà ãîëÿìàòà 
ñöåíà íà ÄÒ „Éîðäàí Éîâ-
êîâ“ 

Ïîñòàíîâêàòà å íà òà-
ëàíòëèâàòà Ëàíà Àíöàðè-
äçå – ñúçäàòåë è ðúêîâî-
äèòåë íà òåàòúð „Äåÿ“. 
Ïðåìèåðàòà íà „Ñåäåì“ 
ïðåìèíà ïðè îãðîìåí èí-
òåðåñ íà ñöåíàòà íà „Äâî-
ðåöà“ â Áàë÷èê, à çðèòåëè, 
èìàëè óäîâîëñòâèåòî äà ñå íàñàäÿò íà òàëàíòà íà ìëà-

äåæèòå, òâúðäÿò, ÷å Ëàíà 
Àíöàðèäçå îòíîâî å ñúçäà-
ëà íåçàáðàâèì ñïåêòàêúë,  
êîéòî çàäúëæèòåëíî òðÿá-
âà äå ñå âèäè. Ñúùíîñòòà 
íà ñåäåìòå ñìúðòíè ãðÿ-
õà ðàçêðèâà ñïåêòàêúëúò 
„Ñåäåì“, à ÷ðåç ìàãèÿòà 
íà òàíöà è ìóçèêàòà ïðå-
êðàñíèòå èçïúëíèòåëè íà 
„Äåÿ“ îòïðàâÿò ïîñëàíèå 
çà èçáîðà, êîéòî âñåêè 
ïðàâè â æèâîòà ñè.

Çà èíôîðìàöèÿ è áèëå-
òè: Áèëåòåí öåíòúð íà ÄÒ 
„Éîðäàí Éîâêîâ“  /îò 9.00 
äî 18.00 ÷àñà / è íà òåë: 
058/ 605 573. Çàëàòà ùå ñå 

çàïúëâà íà 50 %.

ÎÁÙÈÍÀ ÒÅÐÂÅË
è æèòåëèòå íà ñ.Êîëàðöè

ê àíÿò âñè÷êè, 
êîèòî æåëàÿò äà 
ñå ïðèñúåäèíÿò 
êúì òÿõ ïðè îñâå-
ùàâàíåòî íà íî-
âîïîñòðîåí ïàðàê-
ëèñ „Ñâåòà Çëàòà 
Ìúãëåíñêà“ .

Ï ð à ç í è ÷ í à ò à 
ëèòóðãèÿ çà îñâå-
ùàâàíåòî ùå ñå 
ñúñòîè â ñúáîòà, 
17 îêòîìâðè 2020 
ã., ïðè ïàðàêëèñà.

Ïàðàêëèñúò å 
ïîñòðîåí è îáçà-
âåäåí  îò Îáùèíà 
Òåðâåë, ñúñ ñðåä-
ñòâà îò îáùèíñêèÿ 
áþäæåò è ñ ïîìî-
ùòà íà äàðèòåëè .

Ñëåä îñâåùàâàíåòî, ïàðàêëèñúò ùå áúäå äàðåí îò Îáùèíà Òåðâåë íà Äîðîñ-
òîëñêà ìèòðîïîëèÿ, ïîä ÷èÿòî ãðèæà è áëàãîñëîâèÿ íà÷èíàíèåòî ñòèãíà äî ñâîÿ 
óñïåøåí êðàé.

Íà 19 îêòîìâðè Öúðêâàòà 
ïðàçíóâà ñêðîìíèÿ îòøåë-
íèê îò Ðèëà ïëàíèíà Ñâ. 
ïðåïîäîáíè Éîàí Ðèëñêè 
÷óäîòâîðåö, êîãîòî îùå 
ïðèæèâå íàðè÷àëè çåìåí 
àíãåë è íåáåñåí æèòåë.

Íàé-âåëèêèÿò ñâåòåö íà 
áúëãàðñêàòà çåìÿ, ïðåïî-
äîáíè Èâàí Ðèëñêè ñå ðî-
äèë îêîëî 876 ã. â Ñêðèíî, 
ðàçïîëîæåíî â ãúíêèòå íà 
Îñîãîâñêàòà ïëàíèíà êðàé 
ð. Ñòðóìà (êðàé ãðàä Äóï-
íèöà). Áèë ñúâðåìåííèê 
íà êíÿç Áîðèñ (852-889) è 
íà íåãîâèÿ ñèí Âëàäèìèð, 
íà öàð Ñèìåîí Âåëèêè è 
íà Ñèìåîíîâèÿ ñèí öàð 
Ïåòúð. Äî 25-ãîäèøíàòà 
ñè âúçðàñò áèë ïàñòèð. Îò 
êðåõêà âúçðàñò â äóøàòà 
íà Èâàí çàïî÷íàëà äà ñå 
ðàçâèâà è êðåïíå ðåëèãè-
îçíàòà âÿðà. Ïî òîâà âðåìå 
èç öÿëà Áúëãàðèÿ çàïî÷íà-
ëè äà ñå ñòðîÿò öúðêâè è 
ìàíàñòèðè.

Íîâîîñíîâàíèòå îáèòå-
ëè ñòàâàëè íå ñàìî îãíè-
ùà íà õðèñòèÿíñòâîòî, íî 
è êíèæîâíè è ïðîñâåòíè 
ñðåäèùà. Æåëàíèåòî íà 
þíîøàòà áèëî äà ñå ïîñ-
âåòè íàïúëíî â ñëóæåíèå 
íà Áîãà è â íÿêîÿ ñâåòà 
îáèòåë äà ñå îòäàäå íà ìî-
íàøåñêè æèâîò. Îòíà÷àëî 
Èâàí ïîñòúïèë â áëèçêèÿ 
ìàíàñòèð „Ñâ. Äèìèòðèé“ 
ïîä ñàìèÿ âðúõ Ðóåí. Òóê 
òîé íå ñàìî ðàçâèë ñâîè-
òå çàëîæáè êúì äóõîâíî 
ñúçåðöàíèå, íî è ïîëó÷èë 
îáðàçîâàíèå è ïðèäîáèë 
çíàíèÿ îò ñâåùåíèòå, áî-
ãîñëóæåáíè è ðåëèãèîçíè 
êíèãè. Ïðèåë ìîíàøåñòâî-
òî, íî íå îñòàíàë çàäúëãî 
â îáèòåëòà, à ñå îòäàë íà 
æèâîò â ïúëíà ñàìîòà, ìî-
ëèòâè, ïîñò è ëèøåíèÿ.

Ïðåïîäîáíè Èâàí Ðèëñêè 
ñå ïîäâèçàâàë íà ìíîãî 
ìåñòà, äîêàòî íàé-ïîñëå 
ñå óñòàíîâèë â ïðåêðàñíàòà 
ðèëñêà ïëàíèíñêà ïóñòèíÿ, 
êúäåòî îñòàíàë äî êðàÿ íà 
æèâîòà ñè. Òàì òîé îñíîâàë 
ìàíàñòèð, êîéòî ñúùåñòâó-
âà âå÷å õèëÿäà ãîäèíè. Èç-
âúðøèë ìíîãî ÷óäåñà ïðåç 
æèâîòà ñè è ïîäèð ñìúðòòà 

ñè: íàõðàíèë îâ÷àðè, èç-
ëåêóâàë ñ ìîëèòâàòà ñè 
åäèí ïîáúðêàí, èçöåðèë è 
èçöåðÿâà îò ðàçíè áîëåñòè 

áëàãî÷åñòèâè ëþäå, îïàçâà 
ìàíàñòèðà ñè ÷ðåç ñâîÿòà 
áëàãîäàòíà ñèëà.

Ñëàâàòà íà îòøåëíèêà 
ïîñòåïåííî ñå ðàçïðîñ-
òðàíèëà ïî öÿëàòà ñòðà-
íà è äîñòèãíàëà ÷àê äî 
ñòîëèöàòà. Èçïîëçâàéêè 
åäíî ñâîå ïúòóâàíå äî Ñî-
ôèÿ, öàð Ïåòúð I èçìèíàë 
îêîëî 120-êèëîìåòðîâîòî 
ðàçñòîÿíèå äî ïëàíèíàòà, 
çà äà ñå âèäè ñ áëàãî÷åñ-
òèâèÿ ñòàðåö. Ïðàâåäíèÿò 
Èâàí îáà÷å íå ãî äîïóñíàë 
äî ñåáå ñè, à ñàìî ìó ñå 
ïîêëîíèë îòäàëå÷, êàòî 
ìîíàðõúò îòãîâîðèë ñúñ 
ñúùîòî. Îòøåëíèêúò, åñ-
òåñòâåíî, âúðíàë îáðàòíî 
è èçïðàòåíîòî ìó îò öàð 
Ïåòúð çëàòî. Òîâà îùå 
ïîâå÷å óâåëè÷èëî ñëàâàòà 
ìó è êúì íåãî çàïî÷íàëè 

äà ñå ïðèñúåäèíÿâàò ó÷å-
íèöè, êîèòî ñòðîåëè çà 
ñåáå ñè êîëèáè íàîêîëî. 
Òàêîâà áèëî íà÷àëîòî íà 

íàé-èçâåñòíèÿ áúëãàðñêè 
ìàíàñòèð.

Ïðåäè ñìúðòòà ñè ïðå-
ïîäîáíè Èâàí îòèøúë íà 
ïúëíî óåäèíåíèå, òàì ñúñ-
òàâèë ñâîåòî „çàâåùàíèå“ 
(Çàâåò íà Ñâ. Èâàí Ðèëñêè 
×óäîòâîðåö). Ïî÷èíàë íà 
18 àâãóñò 946 ãîäèíà, íà 
îêîëî 70-ãîäèøíà âúçðàñò 
è áèë ïîãðåáàí â ïðèòâîðà 
íà öúðêâèöàòà, â êàìåííà 
ãðîáíèöà, êîÿòî å çàïà-
çåíà è äî äíåñ. Íåãîâîòî 
óñïåíèå Öúðêâàòà âúçñïî-
ìåíàâà âñÿêà ãîäèíà íà 
ñúùàòà äàòà.

Ïðåïîäîáíèÿò Èâàí Ðèë-
ñêè å îáÿâåí çà èçêëþ÷è-
òåëåí íåáåñåí ïîêðîâèòåë 
íà áúëãàðñêèÿ íàðîä è ñå 
ïîëçâà ñ íàðîäíàòà áëàãî-
âåéíà ïî÷èò.

 Ìèíàëàòà ñåäìèöà ó÷å-
íèöèòå îò 7 „á“ êëàñ ïðè 
×àñòíî îñíîâíî ó÷èëèùå 
„Ìàðèÿ Ìîíòåñîðè“ â  Äî-
áðè÷ ãîñòóâàõà íà âåñòíèê 
„Íîâà äîáðóäæàíñêà òðè-
áóíà“. Öåëòà íà ïîñåùå-
íèåòî èì áå èíôîðìàòèâíà 
- äà íàó÷àò êàê ñå ïðàâÿò 
âåñòíèöè, ïîíåæå ñà ðå-
øèëè äà èçðàáîòâàò ñâîé 
âåñòíèê. Èäåÿòà å çàìè-
ñëåíà êàòî åêèïíà ðàáîòà 
– âñåêè äà ðàáîòè ïî íÿêîÿ 
îò ðóáðèêèòå.

  Ó÷åíèöèòå ñå äîïèòàõà 
êàêâà å ðîëÿòà íà ðåïîð-
òåðà, íà ãëàâíèÿ ðåäàêòîð, 
íà êîðåêòîðà, êîé ñòðà-
íèöèðà âåñòíèêà, êîëêî 
âðåìå å íåîáõîäèìî, êàê 
ñå ðàçïðîñòðàíÿâà, êàê 
êîðåñïîíäåíòèòå ñòèãàò 

äî íîâèíàòà, êîëêî äóøè 
ñïèñâàò âåñòíèêà è äð.

  Íà ðàçäÿëà ñåäìîêëàñ-
íèöèòå îáåùàõà äà ñúòðóä-

ПОЧИТАМЕ НЕБЕСНИЯ ПОКРОВИТЕЛ 
НА БЪЛГАРИЯ СВ. ПРЕПОДОБНИ 
ЙОАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

СЕДМОКЛАСНИЦИ ГОСТУВАХА НА 
"НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА"

íè÷àò íà ðåäàêöèÿòà è â 
ñêîðî âðåìå äà ïðåäñòàâÿò 
ñâîÿ ïðúâ æóðíàëèñòè÷å-
ñêè ïðîäóêò. 
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В добричката зала "Добротица" днес започва един
от четирите турнира, които ще определят Първата и Вто-
рата осмица в новия шампионат на Суперлигата. Други-
те три турнира са в Бургас, Пазарджик и Монтана.

Мачовете в Добрич ще продължат до събота, 17 ок-
томври, а съперници на нашите волейболисти ще са
съставите на Пирин (Разлог), Арда (Кърджали) и Бе-
рое (Стара Загора).

В първия ден на турнира момчетата на треньора Ми-
рослав Живков ще премерят сили с тима на Берое, като
срещата е от 17,30 часа. Утре от 20.30 часа е двубоят им
с Пирин, а в събота от 20.00 часа е мачът с Арда.

ВОЛЕЙБОЛИСТИТЕ
НА ДОБРУДЖА 07
ИЗЛИЗАТ ДНЕС
СРЕЩУ БЕРОЕ

Футболистите на Черноморец (Балчик) постигнаха уве-
рена победа при гостуването си на Устрем (Дончево) в
регионалното дерби от деветия кръг на Североизточната
трета лига. Гостите от Балчик още в първата част на мача
поведоха с два гола на Ивайло Русев и Даниел Георгиев.
През втората част надмощието на гостите беше материа-
лизирано с нови две попадения на Ивайло Русев и Вла-
дислав Георгиев. Играчите на Устрем вкараха едно попа-
дение чрез Ивайло Минчев, но след това като че ли ня-
маха сили за нещо повече. Победата на чужд терен пра-
ти тима от град Балчик на пето място в класирането.

В следващия кръг Устрем (Дончево) гостува на До-
ростол (Силистра), докато Черноморец (Балчик) прие-
ма у дома Шумен 2007.

"Доволен съм от представянето на момчетата, тотал-
но ги надиграхме и съвсем заслужено победихме в ма-
ча. Поздравявам домакините за коректната игра. За
първи път гостуваме на Дончево и сме приятно изнена-
дани от коректното гостоприемство. За първи път гос-
туваме тук и нямаше нищо нередно, каквото е при дру-
гите гостувания. Доволен съм от представянето на мом-
четата, от това, че влизат в ритъм и резултатите ни
тепърва предстоят. Те влизат в ритъм, а успехите ни
няма как да станат за месец-два, да изградиш изцяло
нов отбор. Стремим се да надграждаме и да радваме
верните си фенове", коментира треньорът на Черномо-
рец Бойко Каменов пред sportal.bg.

Футболистите на Спортист (Генерал Тошево) постиг-
наха втората си победа от началото на първенството в
Трета лига. В мач от 9-ия кръг те приеха у дома Ботев
(Нови пазар) и го победиха с 2:1. Още в 16-ата минута
гостите поведоха в резултата, но домакините веднага из-
равниха с гол на Петър Радев. В 33-ата минута отново
Петър Радев вкара попадение във вратата на Добромир
Дочков, което се оказа и победно за Спортист.

Победата прати отбора на Спортист на 11-о място във
временното класиране. В следващия кръг Спортист почи-
ва, докато Ботев (Нови пазар) приема у дома лидера в
групата Спартак (Варна).

СПОРТИСТ (ГЕН. ТОШЕВО) С
НОВ ДОМАКИНСКИ УСПЕХ

ПРОГРАМА НА ТУРНИРА В ДОБРИЧ
15 октомври
17,30 часа   Добруджа 07 - Берое 2016
20,00 часа   Пирин - Арда
16 октомври
17,30 часа   Берое 2016 - Арда
20,30 часа  Добруджа 07 - Пирин -  Diema Sport 2
17 октомври
17,30 часа  Пирин - Берое 2016
20,00 часа  Арда - Добруджа 07

СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА

ПРОГРАМА ЗА X КРЪГ
17 октомври 2020 г., събота, 16:00 ч.
Черноморец (Балчик) - Шумен 2007 (Шумен)
Доростол (Силистра) - Устрем (Дончево)
18 октомври 2020 г., неделя, 16:00 ч.
Дунав (Русе) - Черноломец (Попово)
Тополи 2010 (Тополи) - Светкавица (Търговище)
Лудогорец III (Разград) - Септември (Тервел)
Ботев (Нови пазар) - Спартак 1918 (Варна)
Кубрат 2016 (Кубрат) - Интер (Добрич)
Спортист 2011 (Ген. Тошево) - почива

 РЕЗУЛТАТИ - IX КРЪГ
Доростол-Светкавица (Силистра) - Дунав (Русе) 2:4
Шумен 2007 (Шумен) - Кубрат 2016 (Кубрат)  . . 7:1
Спортист 2011 (Г. Тошево) - Ботев (Нови пазар) 2:1
Септември 98 (Тервел) - Тополи 2010 (Тополи) 2:0
Светкавица (Търговище) - Черноломец (Попово) 3:1
Устрем (Дончево) - Черноморец (Балчик)  . . . 1:4
Спартак (Варна) - Лудогорец III (Разград)отложен
Интер (Добрич) - почива

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
1. Спартак (Вн) 8 6 1 1 21:5 19
 2. Светкавица 9 6 0 3 19:9 18
 3. Септември 9 5 1 3 15:13 16
 4. Шумен 2007 8 5 1 2 23:11 16
 5. Черноморец 7 4 2 1 12:4 14
 6. Дунав (Рс) 8 4 2 2 14:10 14
 7. Устрем (Дон) 8 4 1 3 14:12 13
 8. Черноломец 9 4 1 4 21:12 13
 9. Лудогорец III 6 4 1 1 19:5 13
10. Ботев (НП) 8 3 2 3 10:14 11
11. Спортист 9 2 1 6 11:26 7
12. Доростол 8 2 1 5 8:17 7
13. Тополи 9 2 1 6 8:18 7
14. Кубрат 8 1 2 5 6:16 5
15. Интер 8 0 1 7 8:37 1

ТРИТЕ ТОЧКИ В ДОНЧЕВО
ЧЕРНОМОРЕЦ СПЕЧЕЛИ
ТРИТЕ ТОЧКИ В ДОНЧЕВО

Има много голяма веро-
ятност суперзвездата на
Ювентус Кристиано Ронал-
до да пропусне първия
сблъсък срещу Барселона
от групите на Шампионска-
та лига, който е насрочен
за 28 октомври. Както е из-
вестно, португалецът даде
положителна проба за ко-
ронавирус и трябваше да
бъде поставен под каранти-
на. Според протокола на
УЕФА, ако даден играч ис-
ка да участва в мач от Шам-
пионската лига или Лига Ев-
ропа, той трябва да е дал
отрицателен тест за COVID-

РОНАЛДО НАЙ-ВЕРОЯТНО
ЩЕ ПРОПУСНЕ ПЪРВИЯ
СБЛЪСЪК С БАРСЕЛОНА

На 2 юни Наско Сираков
придоби марожитарния па-
кет акции на ПФК Левски
АД. Оттогава голмайстор
№1 в историята на Левски
се е заел със задачата за
спасението на клуба от фа-
лит. Легендата на "сините"
коментра пред "Хоризонт"
каква е ситуацията в отбо-
ра. "Ситуацията в клуба е
тежка с една дума. Много е
тежка от финансова гледна
точка. Генерират се доста
собствени приходи през те-
зи четири месеца, но те в
крайна сметка се оказват
недостатъчни. Страдаме
все още от липсата на ге-
нерален спонсор, втори
спонсор, рекламодатели.
Във всеки един момент Лев-
ски може да обяви фалит.
Такава е ситуацията, но ня-
ма да го направи. Продължа-
ваме да се борим. Водим
разговори с доста сериозни
фирми, някои от тях са в дос-
та напреднала фаза и се на-
дявам скоро да бъдат фина-
лизирани. Очаквам в близ-
ките две-три седмици да се
появи първата светлинка в
тунела... Най-голямата свет-
лина в тунела са нашите при-
върженици, които продължа-
ват да правят чудеса. Пос-

НАСКО СИРАКОВ: ВЪВ
ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ
ЛЕВСКИ МОЖЕ ДА
ОБЯВИ ФАЛИТ

ледният пример е как се
развива продажбата на
членските карти. Наши слу-
жители ми казваха, че ще
са доволни на 15 хиляди
продадени карти. Аз под 50
хиляди продадени членски
карти ще съм крайно недо-
волен. Имаме огромен по-
тенциал, който не сме раз-
гърнали. Предстои втора
вълна от продажбата на те-
зи карти и ще пътувам до
всяка точка на България,
където да имам възмож-
ност да се срещна с пове-
че привърженици на Левс-
ки. Надявам се до седми-
ца-две да направим първи-
те пътувания  Купуването
на членски карти не е свър-
зано с победите и загубите
на Левски. Хората съзнават
проблемите на Левски. Ре-
зултатите ще дойдат. Там,
където е текло, пак ще те-
че. Виждам Левски сред
първите шест отбора в края
на сезона. Няма да бъда
разочаровам и да сме сед-
ми. Дали Левски е четвър-
ти, трети, пети, шести, сед-
ми или осми, няма никак-
во значение, след като не
е първи", сподели леген-
дарният нападател пред
sportal.bg.

19 най-малко 7 дни преди
въпросния двубой. Така
Роналдо ще трябва да се
възстанови преди 21 ок-
томври, за да се изправи
срещу големия си съпер-
ник Лионел Меси. Най-но-
вият протокол в Италия пък
гласи, че всеки заразен с
коронавирус е необходимо
да премине през период от
поне 10-дневна самоизола-
ция. Така освен срещата с
Барселона той няма да е на
разположение и за мачове-
те срещу Кротоне и Дина-
мо (Киев), а може би и за
този срещу Верона.

34-годишният Рафаел На-
дал постави няколко ре-
корда с триумфа си на "Ро-
лан Гарос" в неделя. Испа-
нецът срази на финала с
6:0, 6:2, 7:5 сърбина Новак
Джокович и грабна рекор-
ден 13-и трофей от турни-
ра от "Големия шлем" в Па-
риж, а в добавка към това
изравни и едно от най-ве-
ликите постижения в исто-
рията на тениса. Левичарят
от Манакор вече има 20
титли от "Големия шлем",
колкото притежава и по-
възрастният с 5 години от
него швейцарец Роджър
Федерер.

С това обаче рекордите,
които постави Надал, да-
леч не се изчерпват. Ибе-
риецът вече е рекордьор
по най-много титли от "Го-
лемия шлем" в "Оупън ера-
та", спечелени на 30 или
повече години (6). С 5 ос-
тава Джокович, а Федерер
(4) дели третата позиция с
Род Лейвър и Кен Розуел.
Освен това Надал стана
първият играч в "Оупън
ерата", който печели титла
от "Големия шлем" 15 годи-

РЕКОРДИТЕ НА РАФА
СЛЕД ТРИУМФА В ПАРИЖ

ни след първия си
мейджър триумф ("Ролан
Гарос 2005"). Рафа има по-
не една титла от "Шлем"-а
в 14 от последните си 16
години в Тура (единстве-
но през 2015 и 2016 г. ис-
панецът не успява да спе-
чели мейджър титла).

Краля на клея постави
и още един любопитен ре-
корд в неделя. Той вече
държи еднолично върхово-
то постижение за най-мно-
го титли от "Големия
шлем", спечелени без за-
губен сет (4). И четирите
въпросни титли са на "Ро-
лан Гарос" (2008, 2010,
2017, 2020). С 3 е шведът
Бьорн Борг, а с 2 е Феде-
рер (Australian Open 2007
и "Уимбълдън 2017").

Не на последно място
победата срещу Джокович
е под №100 за Надал на
"Ролан Гарос" в кариера-
та му и под №999 в ATP
тура. Повече победи на
един турнир от "Големия
шлем" има единствено Ро-
джър Федерер (102 на Aus-
tralian Open и 101 на "Уим-
бълдън").
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Този ден отбелязват хо-
рата, чиято участ е да се
справят в живота без зре-
ние или с лошо такова.
Дългият бял бастун  идва
на помощ  на хората, за
да предусетят  неравнос-
тите по пътя. Това помощ-
но средство е използвано
за първи път през  1921 г.
от Джеймс  Бигс - фотог-
раф от Бристол, Великоб-
ритания, претърпял злопо-
лука и ослепял. В района,
в който живеел, имало
силно пътно движение.
Той решил да боядиса в
бяло бастуна, който изпол-
звал за подпомагане на
придвижването си и така

15 ОКТОМВРИ-
МЕЖДУНАРОДЕН
ДЕН НА БЕЛИЯ
БАСТУН

КУЛТУРНИ  АКЦЕНТИ

15 октомври, 19.00 ч., Драматичен театър "Йордан
Йовков". Премиера на спектакъла "Арсеник и стари
дантели" - комедия от Джоузеф Кесълринг. Режисьор
Стефан Спасов. Сценография Димитър Митев. Участ-
ват: Татяна Христова, Любов Николова, Валентин Ан-
дреев - Рафе, Димитър Петров, Велизара Петкова, Сте-
фан Сърчаджиев, Красимир Демиров, Владимир Трен-
дафилов, Филип Янев. Организатор: Драматичен теа-
тър "Йордан Йовков".

16 октомври, 15.00 ч., Младежки център - Добрич,
Зала 3. Неформално обучение "Световен ден на хра-
ната  2020" с гост Иво Деспов. Организатор: Младеж-
ки център - Добрич.

16 октомври, 19.00 ч., Драматичен театър "Йордан
Йовков". Спектакъл "Седем" на Танцов театър "Дея" с
хореограф Лана Анцаридзе. Организатор: Драмати-
чен театър "Йордан Йовков".

17 октомври, 11.30 ч., Център за защита на приро-
дата и животните - Добрич. Куклен спектакъл "Глупа-
вият вълк" на Държавен куклен театър "Дора Габе".
По едноименната приказка на Елин Пелин. Драмати-
зация и режисура  Румен Куртев. Сценография и кук-
ли Елисавета Качулева. Музика Стоимен Стоянов. В
ролите: Мира Демирева, Мила Боянова, Росен Радев.
Организатор: Държавен куклен театър "Дора Габе".

18 октомври, 10.30 ч., Държавен куклен театър "До-
ра Габе". Куклен спектакъл "Корабът на мечтите" на
Държавен куклен театър "Дора Габе". Автор Георги
Джилянов. Режисьор Веселин Анев. Сценография и
кукли Адриана Анева. Музика Стоимен Стоилов. Учас-
тват: Мира Демирева, Росен Радев, Иван Иванов.

11.30 ч., Център за защита на природата и животни-
те - Добрич. Куклен спектакъл "Лека нощ, съкровище"
на Държавен куклен театър "Дора Габе". Текст на Тео-
дора Попова - Лазарова. Режисьор Румен Куртев. Сце-
нография и кукли Елисавета Качулева. Музика Пла-
мен  Мирчев - Мирона. Участват: Ренета Николова,
Мила Боянова, Росен Радев. Организатор: Държавен
куклен театър "Дора Габе". НДТ

белият цвят го направил
по-забележим. През 1930 г.
графинята от френски про-
изход Жили Хербемонд
предлага на кмета в Париж
белия цвят на бастуна да
се дари само на слепите
хора. Този бял цвят на бас-
туна се използва и до днес.

На хората с тази участ
пожелавам здраве, сили и
преодоляване трудностите
на нелеките ситуации, кои-
то им предоставя живота!
А на всички с добро сър-
це, които са подали и про-
дължават да подават ръка,
едно огромно БЛАГОДАРЯ!

Иван ТОДОРОВ -
ХобиСклуб - Добрич

МИНИСТЪРЪТ НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ ИЗДАДЕ
ЗАПОВЕД ЗА
КОМПЕНСИРАНЕ НА ЩЕТИ
ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ
КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ

Държавен фонд "Земеде-
лие" организира конкурс за
детска рисунка под наслов
"Защо да хапвам плод, мля-
ко и мед". Инициативата е
част от информационната
кампания за популяризира-
не на "Училищните схеми",
които се прилагат в учеб-
ните заведения и детските
градини.

Европейските схеми за
предоставяне на плодове,
зеленчуци, мляко и млеч-
ни продукти се прилага ус-
пешно за единадесета по-
редна година. По тях и
през настоящата учебната
година документи за учас-
тие са подали над 90% от
училищата и детските гра-
дини в страната. Право да
получават продукти по схе-
мите имат всички деца от I
до подготвителна група в
детските градини, както и
учениците от H до IV клас.
Основна цел на схемите е
повишаване на информи-
раността на децата, учени-
ците и на техните родите-
ли, както и на учителите за
принципите за здравослов-
но хранене.

Рисунки ще се приемат
от 19 до 30 октомври. По-
бедителите ще бъдат обя-
вени на 10 ноември. Учас-
тниците ще бъдат разделе-
ни в 2 възрастови групи:

o 1-ва възрастова
група - деца от H-ва до под-
готвителна група в детски-

те градини, училищата и
центровете за специална
образователна подкрепа;

o  2-ра възрастова
група  - ученици от 1-ви до
4-ти клас в училищата и
центровете за специална
образователна подкрепа;

Специално сформирана
комисия ще оцени и кла-
сира трите най-добри
творби. Победителите в
конкурса ще получат таб-
лети, с помощта на които
ще продължат да развиват
своя талант в областта на
изкуството. Най-добрите
13 рисунки ще влязат в ка-
лендара на ДФ "Земеде-
лие" - РА за 2021 г.

Малките художници мо-
гат да изпращат творбите
си за конкурса на адрес:
София 1618, бул. "Цар Бо-
рис III" № 136, ДФ "Земе-
делие", за конкурса "Защо
да хапвам плод, мляко и
мед". Ще се приемат и ди-
гитални рисунки - нарису-
вани и сканирани, както и
създадени на таблет или
компютър. Те ще могат да
бъдат изпращани на спе-
циално създадения имейл
за конкурса -
konkurs@dfz.bg.

Повече информация за
конкурса, както и за учи-
лищните схеми,  можете
да намерите на сайта на
Държавен фонд "Земеде-
лие".

ДФ "Земеделие" - РА

ДФЗ ОРГАНИЗИРА
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА
РИСУНКА "ЗАЩО ДА
ХАПВАМ ПЛОД,
МЛЯКО И МЕД"

Със Заповед №РД - 09-792 от 06.10.20 г., министърът
на земеделието храните и горите Десислава Танева
обяви неблагоприятни настъпили климатични събития
в различни области на страната за редица култури, за
които стопаните ще бъдат компенсирани. Сред обяви-
нети области с настъпили неблагоприятни климатични
обстоятелства е и област Добрич.

В документа се посочва, че земеделските произво-
дители с напълно пропаднали площи от посочените об-
ласти и земеделски култури имат право на държавна
помощ, съгласно условията на Решение С (2015) 6493
от 17.09.2015 г. на Европейската комисия за одобрява-
не на държавна помощ SA. 42510 (2015/N) за компен-
сиране на щетите по земеделските култури, причинени
от неблагоприятни климатични събития, които могат да
бъдат приравнени на природно бедствие.

С пълния текст на Заповед № РД - 09-792/06.10.20 г.
можете да се запознаете на следния адрес:

https://www.mzh.government.bg

"Промени ли ни изолацията към по-добро?!"

IV ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ

Очакваме да споделите преживяванията си по
време на изолацията.

Как това се отрази на вашият живот и
семейство, на живота на другите - приятелите,
съучениците, хората с увреждания?

Условия за участие:
1. В конкурса могат да вземат участие млади хора

на възраст 11 - 19 години, разпределени в две
възрастови групи: 11- 14 години, 15 - 19 години;

Участниците  трябва да представят есе на тема :
"Промени ли ни изолацията към по-добро?!" с обем

до три стандартни печатни страници.
2. Към всяко есе трябва да е изписана следната

контактна информация:
- Трите имена
- Възраст
- Точен адрес,
- телефон, електронна поща
- Учебно заведение
3. Крайният срок за изпращане на есета за участие

в конкурса е 09.11.2020г. на адрес: гр.Добрич 9300,
Общински младежки център "Захари Стоянов" П.К.№
15, или на  електронна поща: info@ycd.bg

Награден фонд:
Първа възрастова група - /11 - 14 години/

   Втора възрастова група - /15 - 19 години/
Първа награда - 200 лв.
Втора награда - 100 лв.
Трета награда - 50 лв.
Оценяване:
Оценяването ще се извърши от компетентно жури.
При участие в конкурса, кандидатите приемат

условието, техните творби да останат във фонда и
да бъдат използвани и разпространявани от
Младежки център - Добрич и Lumos Bulgaria.

За информация :
Младежки център - Добрич,
тел.: 0884 311 428; 058 6026 91;

Младежки център - Добрич и
Фондация "Лумос", България

организират

Р Е Г Л А М Е Н Т

В понеделник стартира
CodeWeek - "Седмица на
програмирането в Евро-
пейския съюз", където
всички училища и органи-
зации споделят какви дей-
ности ще извършат в пери-
ода 10.10.2020 - 25.10.2020.
Иновативното училище от
Добрич СУ "Любен Караве-
лов" има най-много дейнос-
ти в сравнение с всички
училища от България. Уче-
ниците - зарадвани от но-
вината, споделиха, че на-
мират това първенство за
нормално "тъй кто сме
иновативно училище, на-
сочено към технологиите",

но - изпълнени със зас-
лужена гордост, все пак
са решили да потвърдят
информацията и са изп-
ратили официално запит-
ване до модераторите на
Сodeweek, откъдето е
потвърдено, че "Любен
Каравелов е училището с
най-много дейности в сед-
мицата на кодирането
CodeWeek.

Сайта codeweek.eu пре-
доставя възможност сами
да се уверите във факта,
че няма друго такова учи-
лище в България като из-
ползвате картата, бутон
"Activities" -> "Map" .

СУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"
- ЕДИНСТВЕНОТО
УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ
С 21 ДЕЙНОСТИ ПО
КОДИРАНЕ В
CODEWEEK.EU

0888874988
ПРОДАВА  ВОЛВО  V40 - 2.0,

140 конски сили, 1998 год.
ГАЗ/БЕНЗИН; цена: 1400 лв.
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ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК 7ndt@dobrich.net

Брой 109 (6385)
http://www.ndt1.com/

15 октомври 2020 г.

ВиК УСЛУГИ - ГАРАНЦИЯ. Тел.: 0885/187 183.  
СЧЕ ТО ВОД НА КЪ ЩА "ПА МИР": фир ме но ре гис т ри ра не, 

пъл но ад ми нис т ра тив но и сче то вод но об с луж ва не. Ана лиз и 
ек с пер ти зи, обос нов ки по кре ди ти. Го диш ни да нъч ни дек ла ра-
ции, ДДС, НОИ. Тел.: 0888/699 441, 058/824856. 

ÏÐÅÂÎÄ îò è íà êèòàéñêè åçèê, 0887/377887 Ïðåâîäè îò è 
íà àíãëèéñêè åçèê, 0899/116291

  УСЛУГИ

ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

ПРЕВОДИ

ÌÖ "ÂÈÂÀ ÔÅÍÈÊÑ". Òåë. 058 580 111; 058 
580 222. 
Ä-ð ÏËÀÌÅÍ ÊÈÐÈËÎÂ – ÓÐÎËÎÃ
ïðåãëåæäà ïàöèåíòè ñàìî â êàáèíåòà ñè íà 

óë. „Çàõàðè Ñòîÿíîâ“ 14
â ïîíåäåëíèê, âòîðíèê, ÷åòâúðòúê îò 15.30 

äî 18.30 ÷. - ñ íàïðàâëåíèå;- ñâîáîäåí ïðèåì. 
Òåë.: 0889 736101

Äî öåíò ä-ð Òà øåâ, ñïå öè à ëèñò âúò ðåø íè è áúá-
ðå÷ íè áî ëåñ òè, îò ðà âÿ íèÿ, àëåð ãèè - òåë. 62-53-41, 
0889/040 584, êîì ï ëåêñ "Ëå áåä" âõ. "Â" /çàä ïàð-
êèí ãà íà Áàí êà "Áè î õèì" 

ÑÒÎ ÌÀ ÒÎ ËÎÃ - ä-ð Ìåã ëå íà ÏÎ ÏÎ ÂÀ, - óë. "Õð. 
Ñìèð íåí ñ êè" № 4,  òåë. 84-17-03, âñå êè äåí îò 14 
äî 19 ÷à ñà. 

ÍÅÂ ÐÎ ËÎÃ: ä-ð Í. Áå êÿ ðîâ, òåë. 0886/236951, 
ïðåã ëå äè è ïî äî ìî âå òå. Íåâðîëîãè÷íî îòäåëåíèå 
ÌÁÀË - Äîáðè÷ è Ìåäèöèíñêè öåíòúð "Âèâà 
Ôåíèêñ"

ÏÐÎÔ. ÅÍ ×Î ÊÀË ×ÅÂ - ÕÈ ÐÓÐÃ - ïî íå äåë íèê 
14-17,30 ÷.; Î÷åí êà áè íåò - ä-ð Ì. Êàë ÷å âà - GSM 
0888502176; Ä-ð Àíà íè å âà - GSM 0888380756; ïî-
íå äåë íèê 9-17, ÷åò âúð òúê 14-17, ïå òúê 9-16 ÷.; ãð. 
Äîá ðè÷, óë. "Ë. Êà ðà âå ëîâ" N 8, âõ. Á, åò. 1, òåë. 
058/4-76-34

АВТОСЕРВИЗ "ДОКТОР МОТОРС" ще намерите на ул. 
"ПОП БОГОМИЛ" 14 

 /старата Бирена фабрика/

Тук се лекуват всички "болежки" на вашия автомобил! 

Àêî èìàòå ïðîáëåìè ñ 
êîëàòà, ðåøåíèåòî èì å 

в АВТОСЕРВИЗ
"ДОКТОР МОТОРС"! 

 Тук се извършва ремонт на двигатели, ходова част, 
скоростни кутии; смяна на масла, филтри, ремъци.  

При нужда или спешен случай - 
0899/62 92 76 или 0899/75 93 63. 

 Тук се извършва също монтаж и ремонт на газови уредби и 

монтаж на метан-уредби на  лизинг - 0898421941 

"ÂàëèÄàíñ" - èçâúðøâà âñè÷êè âèäîâå áî-
ÿäæèéñêè óñëóãè /ïðúñêàíà ìàçèëêà "Âàëåí-
òèíî", øïàêëîâêà, ëàòåêñ, ôàñàãåí, áëàæíà 
áîÿ/, ìîñòðåíà êúùà - óë. "Îòåö Ïàèñèé" 3, 

0888/917986, òåë. 058/603 876

СПЕШЕН 
ТЕЛЕФОН

ЛАЗЕРНА ДЕНТАЛНА КЛИНИКА
ул. "Райко Цончев" №7

раб. вр. 8.30-12.00 ч., 14.30-18.00 ч.
събота   9.00-15.00 ч.

тел. 058 60 56 60, 0897 62 94 93
www.laserdent.bg

д-р Галина БОДИЧЕВА  

* СЕМЕЕН ЛЕКАР 
* СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
* СЕМЕЙНА ОБЩА МЕДИЦИНА
*  ХОМЕОПАТИЯ

КАБИНЕТ: ул. "България" 8, тел.: 0889/95 19 91,
сл. тел.: 590 320

ЗАПОВЕД 
№ РД-04-244 /13.10.2020 г.

На основание чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, чл. 47ж, ал. 1, чл. 103 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 земе-
делието, 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 
Н А Р Е Ж Д А М:
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 сто-
панска 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 спи-
сък, който е неразделна част от тази заповед.

 3. Условия за участие. В търга могат да участват физически 
лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани 
по Търговския закон, които отговарят на условията, посочени 
в чл. 47в от ППЗСПЗЗ, а именно:

3.1. са регистрирани като земеделски стопани;
3.2. не са лишени от правото да упражняват търговска 

дейност. /отнася се за управителите или за членове на упра-
вителните органи на юридическото лице - кандидат/

3.3. не са обявени и не се намират в производство за обявя-
ване в несъстоятелност;

3.4. не се намират в ликвидация;
3.5. нямат парични задължения към държавата, включител-

но неизплатени суми по чл. 34, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ, неизплатени 
суми за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, или към осигу-
рителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал 
разсрочване или отсрочване на задължението;

3.6. нямат прекратени договори за ползване на земи от ДПФ 
поради неиздължаване на паричните задължения по тях и ня-
мат просрочени задължения към Държавен фонд “Земеделие”;

3.7. нямат качество на “свързани лица” по смисъла на 
Търговския закон с лице, което не отговаря на изискванията 
по т.3.5 и 3.6.

3.8. сами или чрез свързани лица по смисъла на Търговския 
закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малки-
те и средните предприятия, извършващи стопанска дейност, 
обработват не повече от 10 000 дка земеделска земя, незави-
симо от формата на стопанисване или вида собственост;

3.9. нямат парични задължения към държавата.
Обстоятелствата по т. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 се удостоверя-

ват служебно чрез справка в съответния публичен регистър, 
а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и 
получава по служебен път от компетентната администрация, 
като в случаите по чл. 34, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ информацията се 
събира служебно от областната дирекция “Земеделие”, а об-
стоятелствата по т.3.2, 3.7, 3.8 и 3.9 – с декларация по образец.

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 бор-
деро 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 ВНЕ-
СЕН 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, опре-
делени в проекта на договора.

6. Място и срок за получаване на документите за участие в 
търга. Документите за участие в търга се получават в Област-
на дирекция “Земеделие”, гр. Добрич, ул.”Независимост” № 
5, стая № 102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., в срок 
от 16.10.2020 г. до 16.11.2020 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 № 102, 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 16.10.2020 
г. до 16.11.2020 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 съответ-
ната община. 

9. Търгът ще се проведе в сградата на Областна дирекция 
”Земеделие ” гр. Добрич, ул.”Независимост” № 5 със задъл-
жително присъствие на кандидатите или нотариално упълно-
мощени от тях лица,  на 19.11.2020 г.

10. В случаите по чл. 47л от ППЗСПЗЗ, когато от няколко 
участници е предложена една и съща цена за даден имот, 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
за провеждане на Първа тръжна сесия по реда на чл. 37и, 

ал. 14 ЗСПЗЗ за отдаване под наем на свободните пасища, 
мери и ливади от ДПФ в Област Добрич за стопанската 
2020/2021 г., одобрени със одобрени със Заповед № РД-
04-244/13.10.2020 г. на Директора на ОД ”Земеделие”, гр. 
Добрич, 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 ори-
гинал– за всеки имот поотделно, цената в цели левове 
на декар;

2. Банково бордеро за внесен депозит в оригинал, за-
верено 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 оригинал;
4. Копие от нотариално заверено пълномощно, ако 

лицето участва в търга чрез пълномощник, заверено 
от пълномощника.
Оригиналът на пълномощното се представя на коми-

сията в деня на провеждането 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 поот-
делно.
Документът по т. 4 се представя на комисията в деня на 

провеждането на търга (тръжната сесия).
5.  В един плик могат да се поставят оферти само за 

едно землище.
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”. 
Не се разглеждат предложения при отсъствие на кан-

дидата или на упълномощено от него лице.
инж. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА /п/

Директор ОД “Земеделие“

О Б Я В А
на 23-ти Октомври 2020 г. /петък/ от 15.00 

часа в залата на Община Тервел ще се проведе 

Публично обсъждане на промени 
на бюджет 2020 г.

На основание чл.124, ал.1 от Закона за публичните фи-
нанси и чл.37 от Наредба за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следва-
щите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Тервел. 
Кмета на Община Тервел - инж. Симеон Симеонов, кани 

жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО, 
общински съветници, кметове и кметски наместници, ръко-
водителите на звена от бюджетната сфера, второстепенните  
разпоредители с бюджет, директорите на училища, чита-
лищните настоятелства, представителите на спорта и цяла-
та общественост да вземат участие в обсъждане на проме-
ните в капиталовата програма на Община Тервел, приета с 
решение № 1-09/ 31.01.2020 г. на Общински съвет Тервел, 
в последствие изменена с решение № 2-19/20.02.2020 г. и 
решение № 8-104/27.08.2020 г.
Информация за публичното обсъждане е публикувана 

на интернет страницата на Община Тервел - www.tervel.
bg в раздел „Документи“, подраздел „Бюджет“ - публично 
обсъждане бюджет 2020.

 Предложения  във връзка с публичното обсъждане се 
приемат в центъра за информационно обслужване на 
Община  Тервел и на e-mail: tervеl2007@abv.bg в срок до 
15:00 на 23.10.2020 г.

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 инфор-
мационното 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“



ndt@dobrich.net
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ОВЕН – Отнасяйте се сериозно към 
намеренията, които ви хрумват днес и 
насочете усилията си в осъществяването 
им. Ще има от какво да сте доволни.

ТЕЛЕЦ - Обвързвате се с много проекти 
наведнъж и това създава предпоставки за 
несправяне с работата. Дайте си сметка, 
че за да сте ефективни е нужно и време 
за почивка, както и пълноценно хранене. 

БЛИЗНАЦИ - Повечето ви желания днес 
ще се предугаждат от партньора и ще се 
радвате на вниманието и обичта му, и не 
само на неговото.

РАК - Чувствате в себе си желание за 
промяна и това от известно време доста 
ви вълнува. Неудовлетворението не е 
добър съветник и в никакъв случай не 
трябва да се поддавате на влиянието му.

ЛЪВ - Настроението ви ще се подобри 
от хубавите новини, които ще дойдат. За 
много от вас те са свързани със семей-
ството и дома. За други с бизнеса, пъту-
ванията и образованието. 

ДЕВА – Едно предложение ще ви на-
кара да се замислите. Перспективите са 
обещаващи, пък и вие сте от хората, кои-
то обичат разнообразието,но паралелно с 
това се страхувате пред неизвестността. 

ВЕЗНИ - Възможно е да срещнете труд-
ности днес, но не позволявайте нещо по-
добно да провали изявите ви в определен 
момент. Имате добри възможности, от 
които навреме можете да се възползвате

СКОРПИОН - Не отхвърляйте добро 
предложение за почивните дни отправено 
ви от ваши близки. Времето е много под-
ходящо за разходки сред природата, а по-
зитивния ефект от тях, отдавна е доказан. 

СТРЕЛЕЦ - Съобразявайте се със 
собствените си решения и не разчитайте 
на другите. Не споделяйте идеите си и ще 
постигнете добри резултати. 

КОЗИРОГ – Природата ще ви дари с 
чист въздух, добра енергия и спокой-
ствие, какво повече ви е нужно сега. Ако 
кажете – пари, и те ще дойдат, но преди 
това обновете мисленето и приоритетите 
си. 

ВОДОЛЕЙ - Днешният ден не е подхо-
дящ за предприемане на пътувания. Не 
поемайте излишни отговорности, ограни-
чете се единствено със собствените си 
ангажименти.

РИБИ - Постепенно възстановявате 
самоувереността си и се чувствате все 
по-добре. Близките ви обгръщат с вни-
мание и около вас цари изключително 
благотворна атмосфера.

ХОРОСКОП НА НДТХОРОСКОП НА НДТ

- Досега не ме е лъгало единствено чувството ми за глад! - Ана от Из-
ворово, но не тази, за която си мислите.

ïîðàñíàëè âå÷å äåöà 
îùå ïîìíÿò – çàðà-
äè âñåîòäàéíîñòòà 
è ñåáåðàçäàâàíåòî. 
Äà ñè çäðàâà, Çîé÷å 
– êàçâàìå ñ óòðåøíà 
äàòà âñè÷êè íèå îò 
ÍÄÒ, îùå äúëãè ãî-
äèíè äà ñå ðàäâàø íà 
îáè÷òà íà Ñàéêàòà è 
íà óñïåõèòå íà óíè-
êàëíàòà ñè äúùåðÿ 
Ðàäèíà, äà òå ïðàâÿò 
ùàñòëèâà âíóöèòå… 
È äà ñè îñòàíåø âñå 
òàêúâ ÷îâåê – ñúñ 
ñúðöå – øèðîêîòî 
îòâîðåíî çà Äîáðî-
òî. È äàíî ñòîðåíîòî 
Äîáðî òè ñå âðúùà 
ñòîêðàòíî! 

Â ÀÂÀÍÑ êàçâàìå 
×åñòèò ðîæäåí äåí! 
íà êìåòñêèÿ íàìåñò-
íèê íà ñåëî Ìåäîâî 
Ñíåæàíêà Ñèìåîíî-
âà, êîÿòî ïðàçíóâà 
íà 17 îêòîìâðè. Íåêà 
å çäðàâà, íåêà ñå 
ðàäâà íà ñáúäíàòè 
ìå÷òè, à õîðàòà îò 
ïîâåðåíîòî é íàñå-
ëåíî ìÿñòî ñå ðàäâàò 
íà íåéíàòà åæåäíåâ-
íà ãðèæà äà ïî-äî-
áðèÿ èì äåëíèê!

×ÅÑÒÈÒ ÏÐÀÇÍÈÊ 
â àâàíñ êàçâàìå íà 
ñåêðåòàðÿ íà îáùè-
íà Ãåíåðàë Òîøåâî 
Âÿðà Äÿíêîâà, êîÿòî 
ïðàçíóâà â íåäåëÿ, ñ 
ïîæåëàíèÿ çà çäðàâå 
è ìíîãî óñïåõè â äî-
áðèòå é íà÷èíàíèÿ!

Â ÀÂÀÍÑ ÷åñòè-
òèì ðîæäåíèÿ äåí 
íà Ðàéíà Òàøåâà, 
êîÿòî ïðàçíóâà íà 
18 îêòîìâðè Çäðà-
âå, ìíîãî ïîâîäè çà 
óñìèâêà, ìíîãî ïðè-
ÿòåëè è ìíîãî ñáúä-
íàòè ìå÷òè æåëàåì 
íà ñòèëíàòà äàìà íèå 
îò ÍÄÒ!

×ÅÑÒÈÒ ÐÎÆÄÅÍ 
ÄÅÍ îò ñúðöå êàçâà-
ìå íà Äàðèíêà Ñòîé-
÷åâà -  äúëãîãîäèøåí 
ñïåöèàëèñò â ÐÇÈ, 
êîÿòî ùå ÷åðïè íà 18 
îêòîìâðè. À íàøèòå 
íàé-èñêðåíè ïîæå-
ëàíèÿ ñà çà çäðà-
âå, ìíîãî ïîâîäè çà 
ðàäîñò è ãîðäîñò ñ 
äâåòå é ïîðàñíàëè 
äåöà Êðèñè è Áîÿí 
è çà ìíîãî äîáðî, ñ 
êîåòî äà ñå ñðåùà 
åæåäíåâíî! 

ÐÎÆÄÅÍÈÊ â íåäå-
ëÿ å Ãåíàäè Ãàí÷åâ. 
Çà çäðàâå è  óñïåõè 
â áèçíåñà  ñà ïî-
æåëàíèÿòà íà åêèïà 
íà ÍÄÒ, ïîäíåñåíè â 
àâàíñ!  

ÈÌÅÍ ÄÅÍ ïðàçíó-
âàò íà 18 îêòîìâðè 
õîðàòà ñ èìåíà Çëà-
òà è Çëàòèìèðà. Íåêà 
ñà çäðàâè è íåêà 
âñè÷êî äîáðî, êîåòî 
ñè íàóìÿò, ïîëó÷àâà 
íåáåñíà ïîäêðåïà!

ÊÌÅÒÚÒ íà îáùè-
íà Øàáëà Ìàðèÿí 
Æå÷åâ å ðîæäåíèê 
íà 19 îêòîìâðè íåêà 
å çäðàâ è íåêà ðàáî-
òè ñ åíòóñèàçúì çà 
áëàãîòî íà õîðàòà 
îò êðàéìîðñêàòà îá-
ùèíà!        

БИЛ ГЕЙТС: ДВЕ УСЛОВИЯ ЗА НОРМАЛЕН ЖИВОТ -
ВАКСИНА И ЧИСТА ОТ ВИРУСА ПЛАНЕТА

СВЕТСКА КЛЮКА
â áëàãîðîäíàòà äåé-
íîñò ñà ïîæåëàíèÿòà 
íà åêèïà íà ÍÄÒ! 

×ÅÑÒÈÒ ÏÐÀÇÍÈÊ â 
àâàíñ êàçâàìå íà Âå-
ñåëèí Ñèäåðîâ, êîé-
òî óòðå å ðîæäåíèê. 
Çà çäðàâå, óñïåõè â 
áèçíåñà, îáè÷ ó äîìà 
è ñáúäíàòè äîáðè íà-
÷èíàíèÿ ñà ïîæåëà-
íèÿòà êúì íåãî!

ÍÀ ÖÅËÈ 3 ãîäèíêè 
ñòàâà óòðå âíó÷êàòà 
íà íàøàòà êîëåæêà 
Èâàëèíà Êîñòàäèíîâà 
Êðèñòèÿíà. Íà ìàëêà-
òà ïðèíöåñà æåëàåì 
äà å çäðàâà, óìíà, 
óñìèõíàòà è ïàëàâà – 
çà ðàäîñò íà âñè÷êè, 
êîèòî ìíîãî-ìíîãî ÿ 
îáè÷àò! 

Ñ ÎÁÈ× ÷åñòèòèì 
ðîæäåíèÿ äåí íà åäíà 
ñòðàõîòíà æåíà - Çîÿ 
Èâàíîâà – åäíà îò 
îñíîâàòåëêèòå íà äî-
áðîòâîð÷åñêèÿ êëóá 
„Ìàé÷èíà ãðèæà“, 
äúëãîãîäèøåí ïåäà-
ãîã, êîãîòî îòäàâíà 

ñâåòà", êàêòî è àãðåñèâíèòå 
èíâåñòèöèè â ðàçðàáîòâàíå 
íà âàêñèíàòà. Òîé çàÿâè, ÷å 
ðåçóëòàòèòå îò òåñòîâåòå 
÷åñòî íå ïðèñòèãàò â ðàìêèòå 
íà 24 ÷àñà, êîåòî ãè ïðàâè 
íàïúëíî áåçñìèñëåíè. Ìèëè-
àðäåðúò êàçà îùå, ÷å àìåðè-
êàíñêàòà ñèñòåìà çà òåñòâàíå 
å „åäíà îò íàé-ëîøèòå â ñâåòà 
ïî îòíîøåíèå íà òîâà êîé 
òðÿáâà äà áúäå òåñòâàí“.

Êðèòèêàòà íà Ãåéòñ èäâà â 
ìîìåíò, êîãàòî àìåðèêàíñêè-
ÿò ïðåçèäåíò Äîíàëä Òðúìï 
íàðå÷å ðåàêöèÿòà íà ÑÀÙ íà 
ïàíäåìèÿòà "ôåíîìåíàëíà" è 
çàÿâè, ÷å "ñà ñïàñèëè æèâî-
òèòå íà ïîòåíöèàëíè ìèëèîíè 
æåðòâè". Òðúìï äàäå ïîëîæè-
òåëåí òåñò çà êîðîíàâèðóñ 
íà 1 îêòîìâðè, à ñëåä òîâà 
çàÿâè, ÷å å „èçëåêóâàí ÷ðåç 
åêñïåðèìåíòàëíî ëå÷åíèå ñ 
ìîíîêëîíàëíè àíòèòåëà“.

Ìèíàëàòà ïðîëåò Ôîíäàöèÿ 
"Áèë è Ìåëèíäà Ãåéòñ" ñêëþ÷è 
ïàðòíüîðñòâî ñ êîìïàíèÿòà 
"Eli Lily", êîÿòî ðàçðàáîòâà 
òåðàïèÿ ñ ìîíîêëîíàëíè àí-
òèòåëà. 

×ÅÑÒÈÒ ÐÎÆÄÅÍ 
ÄÅÍ êàçâàìå äíåñ íà 
åêñäåïóòàòà ä-ð Ñâå-
òîìèð Ìèõàéëîâ – ñ 
ïîæåëàíèÿ çà çäðàâå 
è ìíîãî óñïåõè âúâ 
âñè÷êèòå ìó äîáðè 
íà÷èíàíèÿ!

ÅÄÍÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ 
ìëàäà äàìà ïðàçíóâà 
óòðå ðîæäåí äåí – 
Âèêòîðèÿ, äúùåðÿ íà 
„ãëàñà íà Îáëàñòíà 
óïðàâà“ Âèðæèíèÿ Ãå-
îðãèåâà. Íà ïî÷òè çà-
âúðøèëàòà óìíà ñòó-
äåíòêà æåëàåì ìíîãî 
ùàñòèå â æèâîòà, æå-
ëàåì îáè÷, æåëàåì äà 
ñå ñáúäíàò âñè÷êèòå 
é ìå÷òè, à íà ìàìà 
Âåðæè, òàòêî Êðàñè è 
áàòêî Êàëîÿí – ìíîãî 
ïîâîäè çà ðàäîñò è 
ãîðäîñò ñ ïðåêðàñíî-
òî ìîìè÷å! 

ÐÎÆÄÅÍÈÊ óòðå 
å ïðåäñåäàòåëÿò íà 
Îáëàñòíèÿ ñúâåò íà 
Á×Ê – Äîáðè÷, Äîáðè 
Äðàãíåâ. Çà çäðàâå 
è ìíîãî åíòóñèàçúì 

Æèâîòúò ùå ñå íîðìàëè-
çèðà ñëåä ïàíäåìèÿòà îò 
êîðîíàâèðóñ, ñàìî êîãàòî ñà 
èçïúëíåíè äâå óñëîâèÿ - êîãà-
òî ñå ïîÿâè íîâî ïîêîëåíèå 
âàêñèíè è êîãàòî âèðóñúò èç-
÷åçíå íà öÿëàòà ïëàíåòà, ñìÿ-
íòà ìèëèàðäåðúò Áèë Ãåéòñ.

"Åäèíñòâåíèÿò íà÷èí äà ñå 
âúðíåì êúì íîðìàëíîòî å äà 
èìàìå íå ïúðâî ïîêîëåíèå 
âàêñèíè, à âòîðî, êîåòî áè 

ìîãëî äà áúäå ñóïåðå-
ôåêòèâíî è ãîëÿì áðîé 
õîðà äà ãî ïîëó÷àò. Ïî 
òîçè íà÷èí ùå ïðåìàõ-
íåì áîëåñòòà â ñâåòîâåí 
ìàùàá", êàçà Ãåéòñ, öè-
òèðàí îò ÐÒ.

Òîé äîáàâè, ÷å ñàìî 
òàêà „ùå ìîæåì äà ðàç-
ðåøèì âñè÷êè âúçíèê-
íàëè ïðîáëåìè â îáðà-
çîâàíèåòî, ïñèõè÷íîòî 
çäðàâå è äà ïðîäúëæèì 
äà ãè èçãðàæäàìå ïî ïî-
ëîæèòåëåí íà÷èí“.

Ñïîðåä Ãåéòñ, íà àìå-
ðèêàíöèòå ìîæå äà ñå 
íàëîæè äà æèâåÿò ãîäè-
íè, à ìíîãî îò òÿõ è öÿë 

æèâîò, ñ ôèçè÷åñêà äèñòàí-
öèÿ è äðóãè ìåðêè, âúâåäåíè 
çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà.

Ñàìî ïðåäè ìåñåö Ãåéòñ 
îáÿâè, ÷å íÿêîëêî âàêñèíè 
îò ïúðâî ïîêîëåíèå ìîãàò äà 
áúäàò îäîáðåíè çà óïîòðåáà 
â íà÷àëîòî íà ñëåäâàùàòà ãî-
äèíà. Òîé îòíîâî ðàçêðèòèêó-
âà àìåðèêàíñêèÿ ïîäõîä êúì 
áîðáàòà ñ ïàíäåìèÿòà, êàòî ÿ 
íàðå÷å "åäíà îò íàé-ëîøèòå â 


