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по-добрия 
вестник!

Îáëà÷íîñòòà ùå å çíà÷èòåë-
íà, íà ìåñòà ñ ïðåâàëÿâàíèÿ îò 
äúæä, äîêàòî íàä Þæíà ùå áúäå 
ïðåäèìíî ñëúí÷åâî, íî íà ìåñòà 
ùå èìà ïî-çíà÷èòåëíè âðåìåííè 
óâåëè÷åíèÿ íà îáëà÷íîñòòà. Ùå 
äóõà äî óìåðåí, â Äóíàâñêà-
òà ðàâíèíà âñå îùå âðåìåííî 
ñèëåí çàïàäåí âÿòúð, êîéòî 
êúì êðàÿ íà äåíÿ ùå îòñëàáíå 
çíà÷èòåëíî è ùå ñå îðèåíòèðà 
îò þãîçàïàä. Ìèíèìàëíèòå òåì-
ïåðàòóðè ùå ñà ìåæäó 9 è 14, à 
ìàêñèìàëíèòå - ìåæäó 19 è 24, 
â Ñåâåðíà Áúëãàðèÿ ìàëêî ïî-
íèñêè – ìåæäó 16 è 19.

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
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 РАЗКРИХА ЧАСТНА  РАЗКРИХА ЧАСТНА 
ОРАНЖЕРИЯ ЗА 
КАНАБИС И ХАШИШ

Îáùèíà Äîáðè÷ ïðèêëþ÷è 
ðåìîíòà íà ÷àñîâíèêîâàòà 
êóëà â ÀÅÌÎ „Ñòàðèÿ Äîáðè÷“. 
Çàïàçåíè ñà ñòàðèÿò ìåõàíè-
çúì è àðõèòåêòóðíèÿò îáëèê 
íà êóëàòà. Âñè÷êè ãðàæäàíè 
è ãîñòèòå íà Äîáðè÷, êîèòî 
ïîñåùàâàò „Ñòàðèÿ Äîáðè÷“, 
ùå ìîãàò äà ñâåðÿâàò ñâîèòå 
÷àñîâíèöè ñ òî÷íîòî âðåìå. 
Ïîääðúæêàòà íà ÷àñîâíèêà 

ùå ñå èçâúðøâà îò Îáùèíà 
Äîáðè÷. 

Èñòîðèÿ: 
×àñîâíèêîâàòà êóëà â íàøè 

äíè å åäèí îò ñèìâîëèòå íà 
Äîáðè÷, çàïàçèëà âúçðîæäåí-
ñêèÿ ìó äóõ. Ïúðâèòå ñâåäåíèÿ 
çà íåÿ ñà îò 1762 ã. Ïðåç 1965 
ã. ñòàðàòà ÷àñîâíèêîâà êóëà 
ñå ñúáàðÿ. Ñåãàøíàòà êóëà å 
âúçñòàíîâåíà ïî ñêèöè, ñïîìå-
íè è ñíèìêîâ ìàòåðèàë, êîéòî 
ñå ñúõðàíÿâà â èñòîðè÷åñêèÿ 
ìóçåé. Òÿ å ïîñòðîåíà îò 
ìàéñòîð Äÿíêî Ïåòêîâ îò ñ. 
Êëàäíèöà, Ïåðíèøêî,  è ìåñò-
íè ìàéñòîðè îò ñ. Áúëãàðåâî. 
Íåèí ïðîåêòàíò å àðõ. Âèòëå-
åì ×àëúêîâ. Äíåøíàòà ÷àñîâ-
íèêîâà êóëà å ñ âèñî÷èíà 21 ì. 
×àñîâíèêîâèÿò ìåõàíèçúì å 
èçðàáîòåí îò ìàéñòîðà-êîâà÷ 
Èëèÿ Êîâà÷åâ îò Ãàáðîâî è å 
íàïðàâåí ïî ñõåìàòà íà ñòà-
ðèòå âúçðîæäåíñêè ÷àñîâíèöè 
îò Åëåíà, Äðÿíîâî è Òðÿâíà. 
Ìåõàíèçìúò ìó òåæè 250 êã. 
Çàäâèæâà ñå îò äâå òåæåñòè, 
êîèòî ïðåäñòàâëÿâàò ðå÷íè 
êàìúíè ñ ðàçëè÷íà òåæèíà. 
Êóëàòà èìà è êàìáàíà, êîÿòî 
òåæè 320 êã è å îòëÿòà â öåõà 
çà êàìáàíè êúì Ñâ. Ñèíîä â 
Ñîôèÿ. Ïúðâèÿò é êàìáàíåí 
çâúí ïðîçâúíÿâà íà 28 þíè 
1985 ã.

ЧАСОВНИКОВАТА КУЛА В АЕМО 
"СТАРИЯ ДОБРИЧ" ОТНОВО 
ОТБРОЯВА ТОЧНОТО ВРЕМЕ

СЕВДАЛИНА МАВРОДИЕВА 
НЕЙКОВА - В НОВО АМПЛОА - 
НА СЛАДКОДУМЕН РАЗКАЗВАЧ
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Те обявиха това, след ка-
то не успяха да влязат в
състава на новия Национа-
лен съвет. И двамата бяха
конкуренти на Корнелия Ни-
нова за лидерския пост, но
взеха съответно 1118 и 759
гласа. А след гласуването,
проведено сред делегатите
на 50-ия конгрес на партия-
та, и двамата не влязоха в
Националния съвет.

Красимир Янков хвърля и
партийния си билет!

Заедно с тях от парла-
ментарната група на леви-
цата си тръгват Лало Кири-
лов, Димитър Стоянов и Ге-
орги Андреев.

СПУСНАТИЯТ С ПАРАШУТ ДОБРИЧКИ ДЕПУТАТ
КРАСИМИР ЯНКОВ НАПУСНА ПАРЛАМЕНТАРНАТА
ГРУПА НА СОЦИАЛИСТИТЕ И ДОРИ ХВЪРЛИ
ПАРТИЙНИЯ СИ БИЛЕТ

"Оставаме социалисти",
заяви Янков, въпреки че той
хвърля и партийния билет.
Той уточни, че напускащите
ще доизкарат мандата си
като независими народни
представители.

Красимир Янков обяви, че
мандатът на Корнелия Нино-
ва е пълен провал.

Партията на Нинова се
движи в обратната посока,
неразпознаваема за истин-
ските социалисти, добави и
Жаблянов.

Бившият зам.-председател
на Народното събрание нап-
рави уточнението, че той ос-
тава член на БСП.

Каварна представител
на РЗИ в Добрич връчил
предписанието за 14-
дневна карантина на Кра-
симир Кр., като то било
подписано от подсъдимия.
52-годишният мъж бил
предупреден за наказа-
телната отговорност, коя-
то носи при неспазването
на противоепидемиоло-
гичните мерки. Обяснено
му било, че като водач на
товарен автомобил има
право да пребивава в ка-
бината на камиона или на
посочения от него адрес за
изолация. Разяснено му
било също, че може да се
придвижва свободно до
адреса, където е паркирал
товарния автомобил при
пътуване извън страната.

На 7 май при проверка
на домашния адрес, посо-
чен в предписанието от
Красимир Кр. за изолация,
подсъдимият не бил наме-
рен. Бил открит в офиса на
фирмата си. Мъжът обяс-
нил на служителите на ре-
да, че по-късно същия ден
ще пътува отново за Румъ-
ния във връзка с дейност-
та на фирмата си.

На изхода на град Шабла
късно вечерта за проверка
бил спрян автомобил "Ауди",
управляван от Красимир Кр.
Той заявил, че е върнат от
ГКПП- Дуранкулак, като не му
било позволено да напусне
страната. Обяснено му било,
че може да пътува за Румъ-
ния  само като водач на то-
варен камион.

На 11 май в РУ на МВР в
Каварна бил получен сигнал,
че Красимир Кр. е посетил
сградата на община Каварна.
Поводът бил свързан с рабо-
тата му като общински съвет-
ник. Искал да уведоми, че ня-
ма да участва в работата на
комисия. Отново бил прове-
рен адреса, на който трябва-
ло да бъде карантиниран, и
отново той не бил открит.

По телефона съобщил, че е
излязъл от дома си, за да оти-
де до аптека и че извършил
това с разрешение на здрав-
ните власти. Извършената
проверка не потвърдила ду-
мите на общинския съветник.

Предстои делото срещу
Красимир Кр. да бъде насро-
чено за разглеждане в Район-
ния съд в Каварна.

ОБВИНЕН ЗА УБИЙСТВО В
ДОБРИЧ ОСТАВА В АРЕСТА

Апелативен съд - Варна
потвърди като законосъоб-
разен ареста на обвинен в
убийство, извършено на 9
август тази година в Доб-
рич, съобщиха от съдебна-
та институция. Въззивната
инстанция се произнася за
втори път по искания на
Динчер А. за по-лека мярка
за неотклонение, които са
били отхвърлени от Добрич-
кия окръжен съд.

Пресслужбата припомня
възникналия на улицата
скандал между обвиняемия
и пострадалия Спас С. 23-
годишният Динчер нанесъл
побой над 43-годишния си
опонент, който по-късно по-
чинал в болница. На задър-
жания е повдигнато обвине-
ние за умишлено убийство,
извършено по особено мъ-
чителен за жертвата начин.
За това най-тежко според
Наказателния кодекс прес-
тъпление се предвижда на-
казание лишаване от свобо-
да от 15 до 20 години, до-
животен затвор или дожи-
вотен затвор без замяна.

Защитата на Динчер про-
дължава да оспорва пра-
вилността на така възведе-
ното обвинение, с мотива,
че инцидентът е бил предиз-
викан от пострадалия, кой-
то отправял обиди към близ-
ките на Динчер. Това дове-
ло до силен афект у запо-
дозрения. В подкрепа на ис-
кането за по-лека мярка за
неотклонение е здравослов-

НЯМА ОПАСНОСТ ОТ
СПИРАНЕ НА ВОДАТА НА
ЖИТЕЛИТЕ НА ДОБРИЧ И
ШУМЕН

Според Жаблянов, "БСП
завивава надясно под бла-
гия поглед на българската
олигархия".

"Напускането на парла-
мента за три месеца нанесе
непоправим удар върху пар-
ламентарната дейност на
БСП. Нашето отделяне от ПГ
на БСП е мотивирано от не-
съвместимостта на нашите
политически убеждения и
политиката, която провежда

ното състояние на обвиняе-
мия. В условията на ареста
има опасност негово хронич-
но заболяване - алергия към
насекоми - да се обостри и
да доведе до летален изход.

Апелативният съд заключи,
че жалбата на Динчер А.
срещу задържането му е не-
основателна. Два месеца
след ареста тази мярка за
процесуална принуда остава
адекватна, е изводът на въз-
зивната инстанция. Рискът
младият мъж да се укрие или
наруши закона все още не е
оборен, особено предвид те-
жестта на обвинението. Ос-
вен това, през юли тази го-
дина Добричкият районен
съд е постановил присъда
спрямо него по друго дело
и към момента на настоя-
щото престъпление е била
в сила пробационна мярка.
По отношение здравето на
обвиняемия, съдът устано-
ви, че той е получил меди-
цинска помощ, а прокура-
турата е разпоредила про-
верка на хигиената в след-
ствения арест в Добрич. Ня-
ма данни, че здравословно-
то състояние на 23-годиш-
ния мъж не му позволява да
пребивава в местата за ли-
шаване от свобода.

Определението, с което
Апелативен съд - Варна пот-
върди задържането под
стража на обвинения в
убийство по особено мъчи-
телен начин Динчер А., е
окончателно. НДТ

ДЕЛОТО СРЕЩУ ДОБИВА
НА ГАЗ В ДОБРУДЖА
ПРОДЪЛЖАВА ДОГОДИНА

Следващото заседание по
делото за добив на газ в
Добруджа ще бъде на 15
януари 2021 година. Тогава
ще бъде изслушано вещото
лице по назначената здрав-
но-екологична експертиза.

Според експертизата на
вещото лице, геофизикът
проф. д-р Бойко  Рангелов,
"не съществуват хипотези,
при които е възможно ра-
диоактивно замърсяване
на повърхности или под-
земни води, при прилага-
ната технология на сонди-
ране и добив, поради лип-
сата на повишена и опас-
на радиоактивност в разг-
леждания пласт".

Иванка Казакова, една от
тримата заинтересовани,
конституирани по делото,
заяви, че оспорва тази екс-
пертиза. След настояване
на Казакова и другите за-
интересовани лица, съдът
постанови да се изискат от
Министерство на енергети-
ката протоколите от сонда-

жите, за да се види дали
има запазени ядкови про-
би, като веществен матери-
ал от тези сондажи. Според
Иванка Казакова, "Самият
инвеститор съобщава, че
радиоактивността в някои
скали, през които са пре-
минали, е аномално висо-
ка. Вещото лице обаче каз-
ва, че това не е така. В съ-
щото време вещото лице
призна, че не разполага с
уред, с който да измери на-
личието на уран, чрез за-
сичане на алфа-активност".

Припомняме, че делото е
образувано през 2018 годи-
на, по жалба от "Русгеоком"
ЕАД -София срещу Решение
на Директора на Регионал-
ната инспекция по околна-
та среда и водите във Вар-
на. С него екоинспекцията
е отказала да одобри осъ-
ществяването на инвестици-
онно предложение за про-
учване и добив на приро-
ден газ на територията на
област Добрич. НДТ

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

Красимир Янков, Валери Жабля-
нов и още четирима напускат гру-
пата на левицата в парламента и
остават независими депутати. 

ПГ на БСП, политика под-
ченена изцяло на попули-
зъм", заяви Жаблянов.

Партията на Нинова е не-
разпознаваема за автен-
тичните членове на българ-
ската левица, каза той.

По този път БСП не може
да убеди българското общес-
тво, че е е гарант за левите
идеи. Тези обстоятелства ни
принудиха да взмем тази
стъпка, подчерта Жаблянов.

"Българският
ВиК Холдинг"
ЕАД и "Енерго -
Про Варна" ЕАД
п о с т и г н а х а
споразумение
за погасяване
на задължения-
та на двете
ВиК дружества
до 9 октомври

112 НОВИНИ

На 28 септември, около 14:30 часа, в района на
ж.к. "Балик" в град Добрич е извършена проверка на
26-годишен мъж. В хода на проверката е установена
суха тревна маса с тегло 0,35 грама, реагираща на
канабис. Мъжът е задържан за срок от 24 часа.

На 28 септември, около 09:40 часа, е получено
съобщение за възникнало ПТП по ул. "Тунджа" в град
Добрич. Установено е, че лек автомобил "Дачия",
управляван от 61-годишен мъж при маневра на заден
ход блъска пресичащата улицата жена на 36 години.
Вследствие на инцидента, жената е с диагноза
контузия на долни крайници, освободена за домашно
лечение, без опасност за живота. ПТП е обслужено
по административен ред.

На 29 септември, около 17:50 часа, по ул. "Христо
Ботев" в град Добрич е извършена проверка на 37-
годишен мъж. В хода на проверката е установена суха
тревна маса с тегло 5,42 грама, реагираща на
наркотичното вещество канабис. Мъжът е задържан
за срок от 24 часа. НДТ

РАЗКРИХА ОРАНЖЕРИЯ
ЗА КАНАБИС И ХАШИШ

Специализираната по-
лицейска операция срещу
разпространението на
наркотични вещества е
проведена на 28 септемв-
ри, съобщават от МВР. В
хода на действията, реа-
лизирани от служители на
ОДМВР - Добрич, е из-
вършена проверка на
частен имот в село Сър-
нино, обитаван от 52-го-
дишен мъж. Там полица-
ите установили специал-
но оборудвана оранже-
рия, в която били отглеж-
дани шест култивирани ка-
набисови растения с тег-

ло на листната маса 10,9 ки-
лограма. При последвалите
процесуални действия в жили-
щето към имота, криминалис-
тите открили и иззели 2,831 кг
суха тревна маса, реагираща
на канабис, и контейнери, съ-
държащи общо 3,88 кг смолис-
та кафява маса, дала положи-
телна реакция на хашиш.

Обитателят на имота е за-
държан за срок до 24 часа.
По случая е образувано до-
съдебно производство и дейс-
твията по разследването про-
дължават под ръководството
на Районна прокуратура - Ге-
нерал Тошево. НДТ

ОСЪДЕН ЗА НАРКОТИЦИ
26-годишен мъж е осъден на 1 година и 6 месеца ли-

шаване от свобода - условно, с тригодишен изпитателен
срок, за държане с цел  разпространение на наркотици,
след като Окръжният съд в Добрич одобри споразуме-
нието, сключено между него и прокуратурата.

По силата на постигнатото споразумение страните при-
емат за безспорно установено, че подсъдимият А. А. е
извършил деянията на 30 и 31 август 2018 г. в Каварна,
при условията на продължавано престъпление.

Мъжът се признава за виновен в това, че на 30 август
2018 г., в двора на училище в Каварна, е разпространил
0.97 грама амфетамин на стойност 29.10 лева, като дал
високорисковото вещество на свой познат. Подсъдими-
ят признава, че на следващия ден е държал с цел разп-
ространение три вида наркотични вещества на обща
стойност 351.36 лв., които били открити при претърсване
на обитавано от него жилище.

26-годишният, който досега не е осъждан, ще плати и
направените по делото разноски в размер на 564.42 лева.

Одобреното от Окръжния съд споразумение е оконча-
телно и има последиците на влязла в сила присъда.
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ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ 
НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ 
ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ

ОБЯВА
 На основание чл.15, ал. 1 и 2 чл. 80 и чл.20 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество в община Тервел, в изпълнение на 
Решение № 8-116 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – Тервел и 
във връзка с моя заповед № 513/28.09.2020 г.                                                                           

ОБЯВЯВАМ
На 03.11.2020 година от 14,00 ч. да се проведе публично опо-

вестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общин-
ска собственост за срок от 5 (пет) години. 1.Наименование на 
обекта на конкурса:ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ в СУ“Йордан Йовков“ 
ПИ 72271.501.1479 по кадастралната карта и кадастралните регис-
три на гр. Тервел, одобрени със Заповед № РД – 18 – 91 от 
19.12.2009 г. на ИД на АГКК. Площта на обекта е 102,08 кв.м. 
Имотът е с местонахождение: гр. Тервел, ЕКАТТЕ 72271, общ. 
Тервел, обл. Добрич, ул. „Климент Охридски“ № 32 А, кв. 104 
УПИ I по ЗРП на гр. Тервел, съгласно Акт № 1685 за публична 
общинска собственост от 13.06.2011 г., вписан под № 163, том IV, 
вх. Регистър № 1433 от 20.07.2011 г.; 2. Начална дневна наемна 
цена:12,00 (дванадесет лева) лева без ДДС, или 14,40 (четирина-
десет лева и четиридесет стотинки ) лева с ДДС, определена за 
един присъствен учебен ден.3.Място, където се закупува кон-
курсната документация и цената й:Конкурсната  документация 
се получава от Гише „Деловодство“ на първи етаж в сградата на 
общинска администрация – Тервел, заплаща се на гише „Деловод-
ство“ на същия етаж в сградата или по банков път по следната 
банкова сметка: BG42UNCR96608497526814, код 447000;Цената 
на конкурсната документация е: 10,00 (десет) лева без ДДС,12,00 
(дванадесет) лева с ДДС.4.Срок за закупуване на конкурсна 
документация:до 16,00 ч. на 02.11.2020 г.5.Изисквания към 
участниците в конкурса:общи изисквания:Право на участие в 
конкурса има всяко българско или чуждестранно физическо или 
юридическо лице, както и техни обединения, което:Не е обявено в 
несъстоятелност или не е в производство за обявяване на 
несъстоятелност;Не е в ликвидация;Не е осъдено с влязла в сила 
присъда за престъпление против собствеността или против сто-
панството, освен ако не е реабилитирано, което обстоятелството се 
удостоверява от участника чрез представяне валидно издадено 
свидетелство за съдимост (оригинал или заверено от участника 
копие). За участници – юридически лица, свидетелството за съди-
мост се представя от лицата управляващи и представляващи юри-
дическото лице, съгласно техния устав/дружествен договор;Няма 
парични задължения към държавата или общината по смисъла на 
чл. 162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
(ДОПК), установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, ос-
вен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, 
или парични задължения, свързани с плащането на вноски за со-
циалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на 
държавата, в която участникът е установен;Няма парични задъл-
жения по частни вземания към община Тервел;Не е лишено от 
правото да упражнява търговска дейност;Когато участник в кон-
курса е обединение, трябва да се представи заверено от участни-
ците в обединението копие от договора за учредяване; изискуеми-
те документи да се представят за всяко физическо или юридическо 
лице, което е участник в обединението.За чуждестранните физи-
чески или юридически лица се представя съответен документ съ-
гласно законодателството на страната, в която осъществява/т или е 
осъществявал/и дейността си.Специални изисквания: 1) Наема-
телят да предлага в  търговския обект  храни, подходящи за деца с 
нарушение на обмяната – диабет, непоносимост към глутен, непо-
носимост към лактоза.2)  Наемателят да извършва регулярно 
текущи ремонти и поддръжка на всички елементи на обекта ;.Да се 
съхранява, охранява и опазва целогодишно наетия имот и да се 
съобщава незабавно на наемодателя за повреди или посегателства 
върху него. В 7-дневен срок след прекратяването на настоящия до-
говор, да се върне имота на наемодателя в добро състояние, като се 
отчете нормалното му изхабяване. За предаването на имота се със-
тавя приемо-предавателен протокол, който се подписва от пред-
ставители на наемодателя и наемателя. При отказ за подписване на 
предавателен протокол от страна на наемателя, такъв се съставя от 
страна на назначена комисия на наемодателя, като се счита за вали-
ден относно доказването на състоянието, в което имота е бил оста-
вен;6.Време и начин за оглед на обекта:всеки ден от оповестява-
не на обявата до 16,00 часа на 02.11.2020 г., вкл.Участващите в 
конкурса следва да посетят и проучат обявения обект и неговите 
характеристики.Неизпълнението на това изискване не освобожда-
ва участниците от задълженията им, произтичащи от участието им 
в конкурса.7.Срок и място, в които лицата, закупили конкурс-
на документация, могат да отправят искане за разяснения по 
процедурата за провеждане на конкурса:до 16,00 часа на 
02.11.2020 г., в стая № 209 на общинската администрация или на 
електронна поща tervel2000@yahoo.com;8.Размер и вид на депо-
зита за участие и място за внасяне:10% от началната конкурсна  
наемна цена за един месец с включен ДДС (последната се прирав-
нява от дневна такава към 302,40 лв. с ДДС на месечна база), вне-
сен в касата на общинска администрация или по банковата сметка 
на Община Тервел:БАНКА - „Уникредит Булбанк“ АД, Тервел, 
BIC код – UNCRBGSF,IBAN – BG44UNCR96603327005216  (в 
лева).Възстановяването на внесения депозит на лице, участвало, 
но  НЕСПЕЧЕЛИЛО конкурса, става по негова молба. В случай че 
участникът желае сумата да му се възстанови по банкова смет-
ка, представя удостоверение от банка за № на банкова сметка, 
по която да му се възстанови депозитът.Краен срок за постъпва-
не на  депозита в/по сметка на Община Тервел:17:00 часа на 
02.11.2020 година.9.Срок и място за подаване на документите 
за участие в конкурса:до 17,00 часа на 02.11.2020 година,в дело-
водството на общинска администрация или по пощата/с куриер на 
адрес:9450 гр.Тервел, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ 8;10.място, 
дата и час за провеждане на конкурса:място: заседателната 
зала в сградата на общинска администрация , гр. Тервел 9450, ул. 
„Св.Св. Кирил и Методий” № 8, първи етаж;дата: 03.11.2020 годи-
на; час: 14,00 часа;11.Необходими документи, които следва да 

бъдат представени от участниците в конкурса:Заявление за 
участие – Образец № 1;Административни сведения – Образец № 2, 
с точно допълнена т. 4 – депозит за участие се възстановява само по 
банков път;Декларация за произход на средствата – Образец № 
3;Декларации - Образец № 3-7;Копия от документи, доказващи 
изискванията за участие;Презентация - концепция за равитие на 
обекта – Образец № 9 от кандидата за дейността, която ще се осъ-
ществява посредством имота за целия срок на договора. Удостове-
рение за липса на задължения към държавата, издадено от съответ-
ната ТД на НАП през последните 30 дни, преди провеждане на 
конкурса или еквивалентен документ;Платежен документ или ко-
пие от него за внесен депозит за участие в конкурса;Платежен до-
кумент или копие от него за закупени конкурсни книжа.В малък, 
запечатан от участника плик – предложение за месечна наемна 
цена - Оферта на кандидата – Образец № 8; за участващите в кон-
курса - юридически лица по смисъла на ТЗ – посочват ЕИК. За 
участниците, регистрирани търговци извън територията на Репу-
блика България представят удостоверение за актуална регистрация 
и състояние, както и линк към съответния регистър за извършване 
на проверка.За участващите в конкурса – регистрирани, съгласно 
ЗЮЛНЦ, които не са пререгистрирани в Търговския регистър и ре-
гистъра на ЮЛНЦ: представят Удостоверение за актуално правно 
състояние, удостоверение за липса на производства по несъстоя-
телност и ликвидация, както и заверено копие от БУЛСТАТ кар-
тон, издадени от съответния Окръжен съд по седалището си не 
по- късно от един месец преди започване на работата на комисията 
по оценка на предложенията. Ако участникът е обединение – заве-
рено от участниците в обединението копие от договора за 
учредяване;Съдържание на конкурсната документация, заку-
пена от общинската администрация:Заявление за участие – Об-
разец № 1;Административни сведения – Образец № 2;Декларация 
за произход на средствата – Образец № 3;Декларации - Образец № 
3-7;Оферта - Образец № 8;Презентация - концепция за развитие на 
обекта - Образец № 9;копие от обявата за публично оповестен 
конкурс;проект на договор за наем;копие от Акт за публична об-
щинска собственост на имот;копие от скица на обособения имот, 
обект на конкурса;празен малък плик за поставяне на предложе-
нието за месечна наемна цена (оферта);празен голям плик – за по-
ставяне на запечатания от участника в конкурса малък плик с офер-
тата. Всички останали изискуеми документи се поставят директно 
в големия плик.
КРИТЕРИИ  за оценка на конкурсните предложения: за 

спечелил ще бъде определен участникът, получил най-висока 
комплексна оценка, по следните показатели: 
А)Размер на наемната месечна цена T1– до 70т.
Методика за изчисляване на точките (T1) 
T1  =  предложена от кандидата наемната месечна цена   x  70
най-високата предложена цена
Б)Концепция за развитие на обекта T2 – до 30т.
Оценява се концепцията на участника, представляваща него-

вите виждания за предмета на дейност на обекта и развитието 
му през времето на договора, предвиждани подобрения, както 
следва:

- 30 т. – участникът е предложил визия за предмета на дейност 
на обекта и развитието му през времето на договора, вкл. за оси-
гуряване на охрана и текуща поддръжка; дефинирани са необхо-
димите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отго-
ворния/те за изпълнението й служители и персонал; предвидени 
са подобрения, които съответстват на спецификата на дейността в 
обекта; посочени са и други дейности, извън заложените, за които 
е доказана приложимостта и полезността им при експлоатацията 
на обекта и тяхното включване ще доведе до повишаване на ка-
чеството или ще съдейства на дейността на наемодателя;

- 20 т. - участникът е предложил визия за предмета на дей-
ност на обекта и развитието му през времето на договора; дефи-
нирани са някои от ресурсите за нейното изпълнение и задълже-
нията на отговорния/те за изпълнението й служители и персонал; 
предвидени са някои подобрения, които съответстват на специ-
фиката на дейността в обекта.

- 10 т. - участникът е предложил отделни елементи от визия 
за предмета на дейност на обекта и развитието му през времето на 
договора; предвидени са някои подобрения, които съответстват 
на спецификата на дейността в обекта.
Оценката на комисията е комплексна и представлява общия 

сбор от получените точки по описаните критерии.
Т= Т1+Т2
Класирането се извършва по позиции по низходящ ред, като на 

първо място се класира офертата, получила най-висока оценка по 
посочената методика.

4. Комисията оценява и класира представените оферти, съ-
образно критериите и методиката за оценка.В тридневен срок 
след приключване на конкурса кметът на общината издава за-
повед за утвърждаване класирането и определяне спечелилия 
конкурса кандидат. В заповедта се посочват и не допуснати-
те кандидати. Заповедта се връчва лично срещу подпис или се 
изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка на спечели-
лия участник и на всички участници в конкурса. 
В случай, че класираният на първо място участник е обедине-

ние, в едномесечен срок след влизане в сила на заповедта за кла-
сиране следва да се регистрира по БУЛСТАТ.
Заповедта за класиране на участниците подлежи на обжалване 

по съдебен ред в 14 - дневен срок 
по реда на АПК. 
ИЗИСКВАНИЯ към участниците в конкурса:Участниците 

в конкурса да са били изрядни платци при предишни и настоящи 
договорни отношения с община Тервел и да нямат финансови 
задължения към общината и държавата;Участниците в конкур-
са представят изискуемите документи в запечатан голям плик, в 
който е поставен запечатан малък плик с офертата на кандидата. 
Върху големия плик участниците отбелязват обекта – предмет на 
конкурса, наименованието и адреса си. В деловодството върху за-
печатания плик се поставя входящ номер на документите, дата и 
час на входиране.

инж. Симеон Симеонов - Кмет на община Тервел 

Êàêâî ïðåäñòàâëÿâà òåðîðèçìúò?
Òåðîðèçìúò å ïîâåäåíèå, ïðè êîåòî ñå èçïîëçâàò íàñèëèå èëè çàïëà-

õè çà íàñèëèå, íàñî÷åíî êúì ïîñòèãàíå íà ïîëèòè÷åñêà öåë.
Òåðîðèçìúò ñå îñúùåñòâÿâà ÷ðåç íàñèëñòâåíè äåéñòâèÿ - óáèéñòâà, 

áîìáåíè åêñïëîçèè, âçåìàíå íà çàëîæíèöè,  øàíòàæ. Òåçè ïðåñòúïëå-
íèÿ, çàåäíî èëè ïîîòäåëíî, ñå èçïîëçâàò, çà äà ñå ñúçäàäå àòìîñôåðà 
íà ñòðàõ â îáùåñòâîòî ñ öåë ñèëîâî íàëàãàíå è óòâúðæäàâàíå íà èäåè.

Êàê íàó÷àâàìå çà äåéñòâèÿòà íà òåðîðèñòèòå?
Â ñúâðåìåííèÿ ñâÿò å íåâúçìîæíî òåðîðèñòèòå äà áúäàò îãðàíè÷åíè 

â äîñòúïà èì äî ñðåäñòâàòà çà ìàñîâà êîìóíèêàöèÿ è èíôîðìàöèÿ, êîè-
òî ñå èçïîëçâàò çà ïðåäñòàâÿíå íà òåõíèòå ïëàòôîðìè è èäåîëîãè÷åñêè 
âèæäàíèÿ. Ìåäèèòå çàñèëâàò åôåêòà îò èçâúðøåíèÿ òåðîðèñòè÷åí àêò.

Äåéñòâèÿòà íà òåðîðèñòèòå ñòàâàò âñå ïî-äðúçêè è øîêèðàùè. Íà-
ëàãà ñå íåîáõîäèìîñòòà îò ïðèëàãàíåòî íà íÿêîè îñíîâíè ïðàâèëà íà 
ïîâåäåíèå.

Êàê äà ïîñòúïèòå, êîãàòî íàó÷èòå çà ïðåäñòîÿù òåðîðèñòè÷åí àêò:
1. Âúçìîæíî íàé-áúðçî ñèãíàëèçèðàéòå â íàé-áëèçêîòî ïîäåëåíèå íà 

ÌÂÐ èëè íà òåëåôîí 112 êîãà è êúäå ùå áúäå èçâúðøåí òåðîðèñòè÷íèÿò 
àêò.

2. Íå ñå îïèòâàéòå ñàìè äà ïðåäîòâðàòèòå òåðîðèñòè÷íèÿ àêò. Âúç-
ìîæíî å ñ äåéñòâèÿòà ñè äà ñòàíåòå æåðòâà è äà çàòðóäíèòå ðàáîòàòà 
íà ñïåöèàëèñòèòå.

3. Â ñëó÷àé, ÷å çàáåëåæèòå ñúìíèòåëåí ïðåäìåò – áåçíàäçîðåí, íà 
íåîáè÷àéíî ìÿñòî, èçäàâàù íåõàðàêòåðåí øóì, ñâåòëèíè, íå ïèïàéòå 
è íå ïîçâîëÿâàéòå íà íèêîãî äà ãî äîêîñâà. Íåçàáàâíî ñèãíàëèçèðàéòå 
â íàé-áëèçêîòî ïîäåëåíèå íà ÌÂÐ èëè íà òåëåôîí 112. Íå ñïîäåëÿéòå ñ 
íèêîãî êàêâî ñòå çàáåëÿçàëè, îñâåí ïðåä ïîëèöåéñêèòå îðãàíè. Ïî ñú-
ùèÿ íà÷èí ïîñòúïåòå ïðè ïîëó÷àâàíå íà ñúìíèòåëíà ïîùåíñêà ïðàòêà.

4. Àêî ñòå î÷åâèäåö íà èçâúðøâàùî ñå âúîðúæåíî íàïàäåíèå èëè 
óáèéñòâî è íå ñòå â ñúñòîÿíèå äà ãî ïðåäîòâðàòèòå, íå ñå íàìåñâàéòå. 
Âúçìîæíî å ñ äåéñòâèÿòà ñè íå ñàìî äà óñëîæíèòå îáñòàíîâêàòà, íî è 
äà ñòàíåòå æåðòâà. Îïèòàéòå ñå äà çàïîìíèòå è ïî âúçìîæíîñò äà çà-
ïèøåòå òîâà, êîåòî ñòå âèäåëè. Âåäíàãà ñèãíàëèçèðàéòå â íàé-áëèçêîòî 
ïîäåëåíèå íà ÌÂÐ èëè íà òåë. 112.

Êàê äà ïîñòúïèòå â ñëó÷àé, ÷å ñòå ñòàíàëè æåðòâà íà òåðîðèñòè÷åí 
àêò:

1. Àêî â áëèçîñò äî Âàñ èçáóõíå áîìáà è èìà ïîñòðàäàëè, âåäíàãà 
ñå îáàäåòå íà òåë.112 è ïîèñêàéòå ïîìîù. Ïîìîãíåòå, ñúîáðàçíî âúç-
ìîæíîñòèòå ñè.

2. Îñèãóðåòå âúçìîæíîñò çà áåçïðåïÿòñòâåíî ïðèäâèæâàíå íà ëè-
íåéêè, íà ïîæàðíè àâòîìîáèëè è ïîëèöèÿ.

3. Çàïàçåòå ñàìîîáëàäàíèå, ïîñòàðàéòå ñå äà íå èçïàäàòå â ïàíèêà. 
Íîðìàëíî å äà çàãóáèòå ÷óâñòâî çà êîíòðîë íàä ñúáèòèÿòà ïîðàäè íå-
ïîñðåäñòâåíà çàïëàõà çà æèâîòà Âè.

4. Çà äà èçáåãíåòå ïàíèêàòà, ïîñòàðàéòå ñå äà ñëåäâàòå ñëåäíèòå 
ñòúïêè:

- çàïàçåòå ïîçèòèâíà íàãëàñà;
- ôîêóñèðàéòå âíèìàíèåòî ñè âúðõó íåïîñðåäñòâåíèòå çàäà÷è;
- ïîääúðæàéòå ñëîâåñåí êîíòàêò ñ îêîëíèòå.
5. Îêàæåòå ñúäåéñòâèå íà ñúîòâåòíèòå îðãàíè, êàòî îïèøåòå êàêâî 

ñå å ñëó÷èëî.
6. Ñëåäâàéòå ñòðèêòíî ðàçïîðåæäàíèÿòà íà ïîëèöèÿòà.
Àêî áúäåòå âçåòè çà çàëîæíèöè:
1. Â ñëó÷àé, ÷å áúäåòå âçåòè çà çàëîæíèöè îò âúîðúæåíè ëèöà, íå 

ïðîòèâîðå÷åòå è ñïàçâàéòå óêàçàíèÿòà èì. Íå ñå äðúæòå ïðåäèçâè-
êàòåëíî, òîâà ìîæå äà áúäå êðàéíî îïàñíî çà æèâîòà Âè. Ïîñëåäíîòî 
íåùî, êîåòî áè èñêàë ïîõèòèòåëÿò, å äà ñå íàëîæè äà Âè óáèå. Ìúðòâèÿò 
çàëîæíèê íå ïðåäñòàâëÿâà íèêàêúâ êîç çà âîäåíå íà  ïðåãîâîðè.

2. Ïîèñêàéòå âîäà, õðàíà, äðåõè, ëåêàðñòâà è äðóãè  æèçíåíîâàæíè 
íåùà.

3. Îïèòàéòå ñå äà ñúçäàäåòå êîíòàêò ñ ïîõèòèòåëèòå, áúäåòå àêòèâ-
íè, íî íå àãðåñèâíè è ïðåäèçâèêàòåëíè! Íå çàñÿãàéòå äîñòîéíñòâîòî íà 
ïîõèòèòåëèòå!

4. Áúäåòå òúðïåëèâè! Çàïîìíåòå, ïîõèòèòåëèòå ìîãàò äà áúäàò çàëî-
âåíè, èìóùåñòâîòî äà ñå âúçñòàíîâè, íî ÷îâåøêèÿò æèâîò å íåâúçâðà-
òèì!

Êàê äà ïîñòúïèòå, êîãàòî ïîëó÷èòå çàïëàõà ïî òåëåôîíà:
1. Â ñëó÷àé, ÷å òåëåôîíúò å âêëþ÷åí êúì ñèñòåìà çà çàñè÷àíå, îïè-

òàéòå ñå äà ïðîäúëæèòå ðàçãîâîðà ìàêñèìàëíî äúëãî, êàòî íàêàðàòå 
àíîíèìíîòî ëèöå äà ïîâòîðè èíñòðóêöèÿòà ñè. Ïðåç òîâà âðåìå èçïúë-
íåòå ïðîöåäóðàòà ïî çàñè÷àíåòî íà ðàçãîâîðà, ñúãëàñíî èíñòðóêöèèòå, 
êîèòî ñà Âè äàäåíè. Ìîæå äà çàäàäåòå ñëåäíèòå âúïðîñè: ñ êîãî ãîâîðÿ, 
êàê äà ðàçáåðà, ÷å íå ñå øåãóâàòå, çàùî èçáðàõòå ìåí.

2.Çàïèøåòå òî÷íîòî âðåìå è äàòà, êîãàòî å ïðèåòî îáàæäàíåòî.
3. Çàïèøåòå êàêâî òî÷íî å ïðîèçíåñåíî è îò êîãî, êàêâè çàïëàõè ñà 

îòïðàâåíè è êàêâè èíñòðóêöèè ñà äàäåíè îò èçâúðøèòåëÿ.
4. Îïèòàéòå ñå äà çàïîìíèòå äàëè ëèöåòî, êîåòî ñå îáàæäà, ãîâîðè ñ 

àêöåíò èëè ìåñòåí äèàëåêò, èìà ëè çàòðóäíåíèÿ ñ ãîâîðà.
5. Âåäíàãà ñå îáàäåòå íà òåë.112 èëè â íàé-áëèçêîòî ïîäåëåíèå íà 

ÌÂÐ.
6. Àêî ïîäîçèðàòå íÿêîãî, ðàçêàæåòå çà ïîäîçðåíèÿòà ñè â ïîëèöè-

ÿòà.
Kàê äà ïîñòúïèòå, êîãàòî ïîëó÷èòå çàïëàõà ñ ïèñìî:
1. Âåäíàãà ñå îáàäåòå â íàé-áëèçêîòî ïîäåëåíèå íà ÌÂÐ èëè íà 

òåë.112.
2. Äðúæòå â òàéíà ïèñìîòî è íå ïîçâîëÿâàéòå íà äðóãè ëèöà äà ãî äî-

êîñâàò. Íå ðàçêðèâàéòå ñúäúðæàíèåòî íà ïèñìîòî ïðåä íèêîãî, îñâåí 
ïðåä ïîëèöåéñêèòå îðãàíè.

3. Áúäåòå íåïðèíóäåíè è åñòåñòâåíè â ïîâåäåíèåòî ñè. Àêî ïîäîçèðà-
òå íÿêîãî, ñïîäåëåòå ñ îðãàíèòå íà ïîëèöèÿòà.

ОБЩИНА  ДОБРИЧКА
Общински съвет за сигурност и управление при кризи

Ñ æåëàíèåòî äà îãðàíè÷è ðèñêà çà çäðàâåòî è æèâîòà 
íà æèâååùèòå íà òåðèòîðèÿòà íà îáùèíà Äîáðè÷êà ïðè 
êðèçèñíè ñèòóàöèè è áåäñòâèÿ, Îáùèíñêèÿò ñúâåò çà ñè-
ãóðíîñò è óïðàâëåíèå ïðè êðèçè â Îáùèíà Äîáðè÷êà ïóá-
ëèêóâà ïîðåäèöà ìàòåðèàëè, çà äà èíôîðìèðà æèòåëèòå 
íà îáùèíàòà. 

Îáó÷åíèåòî íà íàñåëåíèåòî çà ïîâåäåíèå è äåéñòâèå, 
è  íåîáõîäèìèòå çàùèòíè ìåðêè ïðè áåäñòâèÿ å ñúãëàñíî 
çàïîâåä íà êìåòà íà Îáùèíà Äîáðè÷êà Ñîíÿ Ãåîðãèåâà.

Ñðåä ïðåäâèäåíèòå òåìè ñà äåéñòâèÿòà è ïðè çåìåòðå-
ñåíèå, ïîæàð, íàâîäíåíèÿ, óðàãàíåí âÿòúð, ðàäèàöèÿ, 
ïðîìèøëåíè àâàðèè, òåðîðèçúì.

ÏÐÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒ ÇÂÚÍÅÒÅ ÍÀ:
 058 /601 415;  0885 756 688
Îáùèíà Äîáðè÷êà, ãðàä  Äîáðè÷, Îïåðàòèâåí äåæóðåí  ïî Îáùèíñêè 

ñúâåò çà ñèãóðíîñò è óïðàâëåíèå ïðè êðèçè
Åäèíåí åâðîïåéñêè òåëåôîí çà ñïåøíè ïîâèêâàíèÿ: òåëåôîí 112
Îáëàñòíà àäìèíèñòðàöèÿ - Äîáðè÷, Îïåðàòèâåí äåæóðåí ïî Îáëàñ-

òåí ñúâåò çà ñèãóðíîñò:
058/601 517
Ðåãèîíàëíà äèðåêöèÿ „Ïîæàðíà áåçîïàñíîñò è çàùèòà íà íàñåëåíèå-

òî” Äîáðè÷ – ÌÂÐ, Îïåðàòèâåí äåæóðåí â Îïåðàòèâåí öåíòúð
058/ 622 112; 058/ 658 100

Îáùèíà Äîáðè÷êà
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Êàêâî âðåìå äà î÷àêâàìå 
ïðåç ìåñåö îêòîìâðè 2020?

Çàïî÷âà ïúðâèÿ åñåíåí 
ìåñåö îò 2020 ãîäèíà, êîé-
òî ùå ñå îòëè÷àâà ñ ãîëÿìà 
äèíàìèêà â òåìïåðàòóðèòå. 
Ïðåç îêòîìâðè íè î÷àêâà äîñ-
òà ñòóäåíî âðåìå, êîåòî ùå 
áúäå ïðèäðóæåíî è îò ñèëíè 
äúæäîâå. Ïúðâàòà ïîëîâèíà 
íà ìåñåöà ùå èìà âèñîêè çà 
òîçè ïåðèîä îò âðåìå òåìïå-

ðàòóðè. Íî è äúæäîâå íÿìà 
äà ëèïñâàò. Î÷àêâàìå ïîñòå-
ïåííî çàõëàæäàíå êúì ñåäìè 
îñìè, êîãàòî ùå ïàäíàò è 
ïúðâèòå ñëàíè.

Òåìïåðàòóðèòå ïðåç ïúðâà-
òà äåñåòäíåâêà ùå ñå äâèæàò 
ìåæäó 19 è 24 ãðàäóñà. Ïðåç 
âòîðàòà ïîëîâèíà îáà÷å äè-
íàìèêàòà â òåìïåðàòóðèòå ùå 
áúäå ãîëÿìà è ùå íàáëþäàâà-
ìå ðÿçêî ñïàäàíå êúì 18-òè 
îêòîìâðè 2020. Ñëåä 20-òè 
îêòîìâðè î÷àêâàìå ñëúí÷å-
âèòå äíè äà ñà 3-4. Òå ùå 
ïîâèøàò òåìïåðàòóðèòå, íî íå 
ïîâå÷å ñ äâà äî òðè ãðàäóñà. 
Ëþáèòåëèòå íà ìîðåòî äà íå 
ñè ïðàâÿò èëþçèè, ÷å ìîãàò 
äà ïðåêàðàò åäíà ïðèÿòíà 
âàêàíöèÿ. Âîäàòà ïî ×åðíîìî-
ðèåòî âå÷å ùå áúäå ñòóäåíà. 
Ïî ïëàíèíèòå ùå èìà äúæäî-
âå. À êúì êðàÿ íà ìåñåöà ïî 
âèñîêèòå âúðõîâå ñå î÷àêâà 

äà ïàäíàò è ïúðâèòå ñíåãîâå.
Êàêúâ ùå áúäå áðîÿ 

íà ñëúí÷åâèòå äíè ïðåç ìå-
ñåö îêòîìâðè 2020?

Ñ òî÷íîñò ìîæå äà çàÿâèì 
÷å ñëúí÷åâèòå äíè ùå áúäàò 
ìíîãî ïî-ìàëêî íà áðîé, îò-
êîëêîòî ïðåç ïðåõîäíèÿ ìåñåö 
ñåïòåìâðè 2020. Îáùèÿ áðîé 
íà Ñëúí÷åâèòå äíè ïðåç ìåñåö 
îêòîìâðè 2020 ùå áúäå ìåæäó 
7 è 12 äíè, äúæäîâíèòå äíè ùå 

ñå äâèæàò ìåæäó 12 è 14. Â 
ïëàíèíèòå áðîÿò íà ñëú÷åâè-
òå ùå áúäå ïî-ðàçëè÷åí è ùå 
ñå äâèæè â ãðàíèöèòå íà 14-16 
äíè. Èíòåíçèâíè âàëåæè î÷àê-
âàìå ïðåç âòîðàòà ïîëîâèíà 
íà ìåñåö îêòîìâðè. Ñðåäíî 
äíåâíèòå òåìïåðàòóðè ïðåç 
âòîðàòà ïîëîâèíà íà ìåñåö 
îêòîìâðè ùå ñå äâèæàò ìåæäó 
11 è 16 ãðàäóñà.

Êàêâî êîëè÷åñòâî âàëåæè 
äà î÷àêâàìå ïðåç îêòîìâðè 
2020?

Î÷àêâàìå êîëè÷åñòâîòî âà-
ëåæè äà íå ñå îòêëîíÿâàò 
îò óñòàíîâåíàòà íîðìà çà 
ìåñåö îêòîìâðè. Òå ùå ñå 
äâèæàò ìåæäó 40 è 70 ëèòðà 
íà êâàäðàòåí ìåòúð â íèñêèòå 
ïîëåòà, íî â ïëàíèíñêèòå ðà-
éîíè î÷àêâàìå ïî âèñîêè êî-
ëè÷åñòâà, òå ùå ñà â ðàìêèòå 
íà 100-110 ëèòðà íà êâàäðàòåí 
ìåòúð, à íà íÿêîè ìåñòà ùå 

äîñòèãíàò äî 120-130 ëèòðà íà 
êâàäðàòåí ìåòúð.

Êàêâè ìèíèìàëíè òåìïå-
ðàòóðè äà î÷àêâàìå ïðåç 
ìåñåö îêòîìâðè 2020?

Òåìïåðàòóðèòå ùå ñå äâè-
æàò îò ìèíóñ 1 äî ïëþñ 5 
ãðàäóñà, à ìàêñèìàëíèòå ùå 
äîñòèãàò äî 23-25 ãðàäóñà. 
Ñðåäíàòà òåìïåðàòóðà ùå ñå 
äâèæè ìåæäó 16 è 18 ãðàäóñà.

Î÷àêâàìå ñðàâíèòåëíî òî-
ïëî âðåìå ïðåç ïúðâàòà ïî-
ëîâèíà íà îêòîìâðè è ðÿçêî 
çàõëàæäàíå ïðåç âòîðàòà ïî-
ëîâèíà â Ñîôèÿ Ìàêñèìàëíàòà 
òåìïåðàòóðà ùå ñå äâèæè 
ìåæäó 21 è 23 ãðàäóñà, à ìè-
íèìàëíèòå ñòîéíîñòè ìåæäó - 
1 è 3 ãðàäóñà.

Êàêâî âðåìå äà î÷àêâàìå 
ïî ×åðíîìîðèåòî ïðåç ìå-
ñåö îêòîìâðè 2020 ãîäèíà?

Ïî þæíîòî ×åðíîìîðèå ùå 
èìà çàñèëåíè ïðåâàëÿâàíèÿ 
îò äúæäîâå, ïðèäðóæåíè ñúñ 
ñèëåí âÿòúð îò ìîðåòî, êîéòî 
ùå ïîíèæè òåìïåðàòóðèòå ñ 
òðè-÷åòèðè ãðàäóñà. Ìàêñè-
ìàëíèòå òåìïåðàòóðè ïî Þæ-
íîòî ×åðíîìîðèå ùå äîñòèãàò 
äî 21 ãðàäóñà, êàòî â Áóðãàñ 
è Âàðíà ùå ñå äâèæàò ìåæäó 
12 è 16 ãðàäóñà. Ïî ñåâåðíîòî 
×åðíîìîðèå ùå èìà ïîâå÷å 
âàëåæè è òåìïåðàòóðèòå ùå 
áúäàò ïî-íèñêè ñ òðè-÷åòèðè 
ãðàäóñà.

Â þæíà Áúëãàðèÿ òåìïåðà-
òóðèòå ùå áúäàò â èíòåðâàëà 6 
è 11 ãðàäóñà, à ìàêñèìàëíèòå 
ùå äîñòèãíàò äî 22-23 ãðà-
äóñà. Â ïëàíèíñêèòå ðàéîíè 
î÷àêâàìå îáëà÷íî âðåìå ñ 
÷åñòè ïðåâàëÿâàíèÿ îò äúæä à 
â ïîñëåäíîòî äåñåòäíåâèå íà 
îêòîìâðè 2020, è îò ñíÿã. Ìè-
íèìàëíèòå òåìïåðàòóðè ùå 
äîñòèãàò äî ìèíóñ 5 ìèíóñ 
8 ãðàäóñà ïî âèñîêèòå âúð-
õîâå íà ïëàíèíèòå. Òîâà å 
ïðîãíîçàòà çà îêòîìâðè 2020 
ãîäèíà.

МЕСЕЧНА ПРОГНОЗА ЗА 
ВРЕМЕТО ПРЕЗ ОКТОМВРИ 

Âñè÷êè ïîçíàâàò Ñåâäàëèíà 
Ìàâðîäèåâà-Íåéêîâà. Êàòî 
áëåñòÿù õîðåîãðàô. Êàòî ðú-
êîâîäèòåë íà ñïîðòåí êëóá 
„Àëåêñèÿ“, ñïå÷åëèë òîëêî-

âà ìíîãî êóïè è íàãðàäè, ÷å 
âå÷å íå èì ñå çíàå áðîÿò. 
Êàòî ÷îâåê, ñúçäàë òðàäèöèÿ 
â ñïîðòíèòå òàíöè, çàïàëèë èñ-
êðèöàòà íà òàëàíòà ó ñòîòèöè 

äîáðóäæàí÷åòà è íà ïðàêòèêà 
óâåêîâå÷èë íàøèÿ ãðàä è Äî-
áðè÷êà îáëàñò íà ñâåòîâíàòà 
êàðòà íà òàíöîâîòî èçêóñòâî.

Äîïðåäè áðîåíè äíè  îáà÷å 

íèêîé äîðè íå ïîäîçèðàøå, 
÷å Ñåâäàëèíà Ìàâðîäèåâà-
Íåéêîâà ïðèòåæàâà îùå åäèí 
áëåñòÿù òàëàíò – òîçè ïúò – â 
ïèñàíîòî ñëîâî. Áóêâàëíî â 

íàâå÷åðèåòî íà Äåíÿ íà Äî-
áðè÷ äàìàòà ïðåäñòàâè íå 
åäíà, à äâå ñâîè êíèãè. Ïðè 
òîâà – â ñúâñåì ðàçëè÷åí 
æàíð. „Ïîñëåäâàé ñúðöåòî 

ñè“ å ñúâðåìåíåí ëþáîâåí 
ðàçêàç“, êîéòî ñå ÷åòå íà åäèí 
äúõ. À „Ëþáèìàòà ìè êíèæêà“ 
å ïðåêðàñåí, áîãàòî èëþñòðè-
ðàí ñáîðíèê îò 10 ðàçêàçà çà 
äåöà, ÷èèòî ãåðîè – ãîðñêèòå 
æèâîòíè, ïðîñòî ãðàáâàò âú-
îáðàæåíèåòî íà ìàë÷óãàíèòå 
è ãè ó÷àò íà óì, äîáðîòà, ÷åñò-
íîñò è óïîðèòîñò.

Äâåòå êíèãè ñå ïîÿâèõà íà 
áÿë ñâÿò áóêâàëíî ñúñ ñêî-
ðîñòòà íà ñâåòëèíàòà. Ñàìàòà 
àâòîðêà êàçâà, ÷å ãè å ïèñàëà 
íà åäèí äúõ, ÷å âäúõíîâåíèåòî 
ÿ îñåíèëî ïî âðåìå íà äúëãîòî 
áåçâðåìèå, ïðåäèçâèêàíî îò 
ïàíäåìèÿòà. È ñ ïðèñúùàòà ñè 
åíåðãèÿ Ñåâäàëèíà äîâåðèëà 
íà áåëèÿ ëèñò ÷àñò îò ñâîÿòà 
äóøåâíîñò. À ïúê ñ ïðèñúùà-
òà ñè åêñïåäèòèâíîñò óñïÿ 
äà  åíòóñèàçèðà àâòîðêàòà 
íà èëþñòðàöèèòå Ëèëèÿ Íèêî-
ëîâà, êîìïþòúðíèÿ äèçàéíåð 
Äèÿíà Ñòåôàíîâà, ïå÷àòíèöà 
„Òåä Àðò“ è åêèïà íà èçäàòåëÿ 
- „Íîâà äîáðóäæàíñêà òðèáó-
íà“ ÎÎÄ, äà ñúòâîðÿò ÷óäîòî 

Äíåñ èçòå÷å ñðîêúò çà ïî-
ïúëâàíå íà ïðåäëîæåíàòà îò 
Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ Àíêåòà 
çà ïðîó÷âàíå íà íàãëàñèòå 
íà æèòåëèòå íà Äîáðè÷ çà 
çäðàâîñëîâåí íà÷èí íà æèâîò. 
Àíêåòàòà áå ÷àñò îò ïðîÿâèòå 

íà îáùèíàòà, îðãàíèçèðàíè 
â ðàìêèòå íà èíèöèàòèâàòà 
„Íåñòëå çà Æèâåé Àêòèâíî! 
2020“. Ðåçóëòàòèòå îò àíêå-
òàòà ïîêàçàõà, ÷å ïîïúëíè-
ëèòå â ñâîåòî áîëøèíñòâî 
ñà çàïîçíàòè äîáðå êàêâî å 
íåîáõîäèìî äà ïðåäïðèåìàò, 
çà äà âîäÿò çäðàâîñëîâåí 
íà÷èí íà æèâîò, íî íå âèíàãè 
ñå ïðèäúðæàò êúì ïðàâèëàòà.  
50 % îò ó÷àñòíèöèòå â àíêå-
òàòà ñå òðåâîæàò çà òåãëîòî 
ñè, íî ñàìî 38 ñà ãîòîâè äà 
ïðèáåãíàò êúì ôèçè÷åñêî 
íàòîâàðâàíå èëè èçïîëçâàíå 

íà äèóðåòèöè çà ñâàëÿíå íà 
èçëèøíèòå êèëîãðàìè. 

Äîáðè÷ëèè, êàêòî ñòàíà 
ÿñíî îò àíêåòàòà, íå ïðåêà-
ëÿâàò ñ âðåäíèòå çà çäðàâåòî 
íàâèöè êàòî óïîòðåáàòà íà àë-
êîõîë è öèãàðè. Ïðåäïî÷èòàò 

áàëàíñèðàíà êîíñóìàöèÿ íà 
õðàíà, äîñòàâÿùà íà îðãàíè-
çìà íåîáõîäèìèòå êîëè÷åñòâà 
õðàíèòåëíè âåùåñòâà è ñå 
ñòàðàÿò äà èçáÿãâàò ïîëóôàá-
ðèêàòè, òåñòåíè è ïúðæåíè 
õðàíè. Íàÿñíî ñà è, ÷å íÿêîè 
âðåäíè õðàíèòåëíè íàâèöè è 
ïðåêîìåðíè äèåòè ìîãàò äà 
ïðåäèçâèêàò áîëåñòè. 

Áëàãîäàðèì íà ó÷àñòíèöèòå 
â àíêåòàòà çà àíãàæèðàíîñò-
òà è ïîæåëàâàìå íà âñè÷êè 
íàøè ñúãðàæäàíè çäðàâå è 
äúëãîëåòèå!

Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷

ПРИКЛЮЧИ АНКЕТАТА НА 
ОБЩИНАТА, ПРОВЕДЕНА В 
РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА 
"НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО 2020"

СЕВДАЛИНА МАВРОДИЕВА НЕЙКОВА - В НОВО 
АМПЛОА - НА СЛАДКОДУМЕН РАЗКАЗВАЧ

äà èçäàäàò öåëè äâå êíèãè çà 
ïî-ìàëêî îò ìåñåö. Ñàìîòî 
ïðåäñòàâÿíå áåøå âúëíóâàùî 
– êðàñèâî  è íåòðàäèöèîííî. Â 
êàìåðíàòà çàëà íà ÄÒ „Éîðäàí 
Éîâêîâ“, ïîä çâóöèòå íà âèð-
òóîçíè êëàâèðíè èçïúëíåíèÿ, 
ñ ïðåêðàñíè òàíöè – ïîäà-
ðúê çà ãîñòèòå îò òàëàíòëèâè 
òàíöüîðêè íà „Àëåêñèÿ“, âî-
äåùèÿò Êðàñèìèð Äåìèðîâ 
„èçòðúãíà“ ñúëçè îò î÷èòå íà 
àâòîðêàòà, êîÿòî îïðåäåëåíî 
áåøå ïîâå÷å îò ðàçâúëíóâàíà. 
Ðàçâúëíóâàíè áÿõà è ãîñòèòå 
– áëèçêè íà ñåìåéñòâîòî íà 
Ñåâäàëèíà Ìàâðîäèåâà-Íåéêî-
âà, êîèòî èìàõà óäîâîëñòâèåòî 
ïúðâè äà ïîäúðæàò â ðúêà íî-
âàòà ïðîÿâà íà íåéíèÿ òàëàíò. 

Ñòðóâà ñè äà ïðî÷åòåòå äâå-
òå êíèæêè. Ùå áúäåòå ïðèÿòíî 
èçíåíàäàíè, îñâåæåíè è ðàç-
âúëíóâàíè. Çàùîòî äóìèòå íà 
Ñåâäàëèíà Ìàâðîäèåâà-Íåé-
êîâà ïðîñòî ñå ëåÿò. À âñåêè 
äåòñêè ðàçêàç èìà ñâîÿòà 
ïîóêà, äî êîÿòî å õóáàâî äà 
ñå äîêîñíàò äíåøíèòå ìîìè-
÷åíöà è ìîì÷åíöà. Õóáàâî å â  
òðóäíèÿ, èçíåðâåí, ïîòîïåí â 
àãðåñèÿ è îò÷óæäåíèå äåí, äà 
ñå äîêîñíåì äî ìàëêî ñâåòëè-
íà, ÷èñòîòà è äîáðîòà. Êîèòî 
ïðîñòî ëúõàò îò äâåòå íà ïðúâ 
ïîãëåä íàïúëíî ðàçëè÷íè è íà-
ïúëíî íåñúïîñòàâèìè êíèæêè. 

À âñè÷êè íèå îò „Íîâà äîá-
ðóäæàíñêà òðèáóíà“ æåëàåì 
íà Ñåâäàëèíà Ìàâðîäèåâà-
Íåéêîâà äà ïðîäúëæè äà ïèøå. 
Çàùîòî îïðåäåëåíî ìîæå äà 
ãî ïðàâè. Çàùîòî èìà êàêâî äà 
íè êàæå ÷ðåç ïèñàíîòî ñëîâî. 
È çàùîòî, î÷åâèäíî – îñâåí 
ñ òàíöè, ìîæå äà âúëíóâà è 
ñ ïðîçà!    
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Футболистите на Спор-
тист 2011 (Генерал Тоше-
во) постигнаха първата си
победа в Североизточната
трета лига. В мач от VII
кръг срещу Тополи 2010
(Тополи) момчетата на
треньора Димчо Филев,
въпреки че получиха гол в
своята врата още във 2-ата
минута от дузпа, намери-
ха сили за пълен обрат в
двубоя, пише sportal.bg. В
35-ата минута Виктор Ди-
митров също от дузпа въз-
станови равенството. Пет

ФУТБОЛИСТИТЕ НА
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО С
ПЪРВА ПОБЕДА В
ПЪРВЕНСТВОТО

С участието на 12 мъжки двойки в основния турнир, 8
смесени двойки и 6 двойки ветерани (50+) в Добрич се
проведе Национален турнир по плажен тенис, който бе
включен в календара на IFBT, информира centersport.
Турнирът за купа "25 септември" бе с международно
участие и беше съвместно организиран от два клуба за
плажен тенис - от Добрич и Бургас.

Ето и медалистите в отделните формати:
ДВОЙКИ МЪЖЕ
1-во място - Почуев/Казаков (Русия)
2-ро място - Димов/Колев (Добрич-Варна)
3-то място - Ангелов/Иванов (Русе)
СМЕСЕНИ ДВОЙКИ
1-во място - Димитрова/Стоянов (Добрич-Бургас)
2-ро място - Петрова/Савов (Варна-Бургас)
3-то място - Желязкова-Караджов (Варна)
ВЕТЕРАНИ 50+
1-во място - Почуев/Казаков (Русия)
2-ро място - Димитров/Стоянов (Добрич-Бургас)
3-то място - Радинов-Христов (Добрич)

ИЗЛЪЧИХА
ПРИЗЬОРИТЕ В
НАЦИОНАЛНИЯ
ТУРНИР ПО ПЛАЖЕН
ТЕНИС В ДОБРИЧ

Григор Димитров спечели
категорично мача си от пър-
вия кръг на "Ролан Гарос"
срещу французина Грегоар
Барер. Поставеният под №18
в схемата хасковлия имаше
загуба в единствения си дву-
бой срещу този съперник до-
сега, но сега надигра 103-ия
в света французин с 6:3, 6:2,
6:2 след 2 часа и 3 минути
игра на Корт №14.

Мачът ще се запомни и с
проблемите на Григор с те-
нис ракетите, които изпол-
зваше, тъй като на няколко
пъти му се наложи да ги
подменя. Това обаче в
крайна сметка не попречи
на Димитров да надделее

ГРИГОР СЕ РАЗПРАВИ
С ФРАНЦУЗИН

без особени трудности
над съперника си, отмъща-
вайки си за поражението
си от него по-рано тази го-
дина в Монпелие.

В следващата фаза Ди-
митров ще срещне друг те-
нисист извън Топ 100 - за-
емащия 102-о място в ран-
глистата на ATP Андрей
Мартин. Словакът срази
със 7:5, 6:1, 6:2 португале-
ца Жоао Соуса.

Миналата година Димит-
ров стигна до третия кръг
в Париж, където отстъпи
на шампиона от 2015 го-
дина Стан Вавринка
(Швейцария) след три
тайбрека - 6:7, 6:7, 6:7.

минути след това Николай
Петков от пряк свободен
удар порази вратата на
Еманоел Евстатиев - 2:1.

През втората част дома-
кините трайно се настани-
ха в половината на гости-
те и резултатите не закъс-
няха. В 60-ата минута от-
ново Николай Петков пре-
одоля няколко защитници
на Тополи 2010 и реализи-
ра за 3:1. В края на мача
два гола вкара и Росен
Николов, оформил край-
ното 5:1.

ПРОГРАМА ЗА VIII КРЪГ
2 октомври 2020 г., петък, 20:30 ч.
Лудогорец III (Разград) - Спортист 2011 (Г. Тошево)
3 октомври 2020 г., събота, 16:00 ч.
Ботев (Нови пазар) - Интер (Добрич)
Черноморец (Балчик) - Доростол (Силистра)
4 октомври 2020 г., неделя, 16:00 ч.
Дунав (Русе) - Светкавица (Търговище)
Черноломец (Попово) - Септември 98 (Тервел)
Тополи 2010 (Тополи) - Спартак 1918 (Варна)
Кубрат 2016 (Кубрат) - Устрем (Дончево)
Шумен 2007 (Шумен) - почива

РЕЗУЛТАТИ - VII КРЪГ
Черноморец (Балчик) - Дунав (Русе)  . . . . . 3:0
Доростол (Силистра) - Кубрат 2016 (Кубрат)2:1
Шумен 2007 (Шумен) - Ботев (Нови пазар) 5:1
Спортист (Г. Тошево) - Тополи 2010 (Тополи)5:1
Спартак 1918 (Варна) - Черноломец (Попово)2:0
Септември 98 (Тервел) - Светкавица (Търговище) 1:2
Интер (Добрич) - Лудогорец 1945 III (Разград)0:3
Устрем (Дончево) - почива

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
1. Спартак (Вн) 7 5 1 1 20:5 16
 2. Светкавица 7 5 0 2 15:5 15
 3. Черноломец 7 4 1 2 19:7 13
 4. Шумен 2007 7 4 1 2 16:10 13
 5. Устрем (Дон) 6 3 1 2 11:7 10
 6. Лудогорец III 5 3 1 1 13:5 10
 7. Септември 7 3 1 3 11:12 10
 8. Черноморец 5 2 2 1 6:3 8
 9. Ботев (НП) 6 2 2 2 6:10 8
10. Дунав (Рс) 6 2 2 2 7:7 8
11. Доростол 6 2 1 3 6:11 7
12. Тополи 7 2 1 4 8:15 7
13. Кубрат 6 1 2 3 4:7 5
14. Спортист 7 1 1 5 9:19 4
15. Интер (Дч) 7 0 1 6 6:34 1

СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА

Цветана Пиронкова се
класира без игра за третия
кръг на "Ролан Гарос". Се-
рина Уилямс се отказа ми-
нути преди началото на ма-
ча между двете от втория
кръг и така пловдивчанка-
та вече е в следващата фа-
за на турнира от "Големия
шлем" в Париж.

Двете трябваше да изля-
зат една срещу друга във
втория мач от програма на
централния корт "Филип
Шатрие". Двубоят обаче не
се състоя, тъй като носи-
телката на рекордните в
"Оупън ерата" 23 титли от
"Големия шлем" на сингъл
Уилямс е с травма в ахиле-
са и това не й е позволило
да излезе на корта. 39-го-
дишната американка обяс-
ни, че става дума за конту-
зия, която се е появила на
US Open по време на полу-
финалния й мач с Виктория
Азаренка (Беларус). Сери-
на заяви още, че между US
Open и French Open се е
възстановявала в академи-
ята на треньора си Патрик
Муратоглу, но преди стар-
та на "Ролан Гарос" не е би-
ла готова за игра на 100%.
Тя се е нуждаела от пове-

СЕРИНА СЕ ОТКАЗА И
ПИРОНКОВА Е В ТРЕТИЯ
КРЪГ НА "РОЛАН ГАРОС"

че време, за да се възста-
нови напълно, въпреки че
в първия кръг победи съна-
родничката си Кристи Ан
със 7:6 (2), 6:0. Между сре-
щата й от първия кръг и
двубоя с Пиронкова обаче
положението явно се е вло-
шило при нея. "Осъзнахме,
че да опитам да играя се-
га, не е най-доброто реше-
ние за мен. Трудно ми е да
ходя и това е знак, че имам
нужда от възстановяване",
сподели по-малката от сес-
трите Уилямс.

Серина и Пиронкова
изиграха вълнуващ мач на
1/4-финалите на US Open
- турнира, в който 33-го-
дишната пловдивчанка се
завърна в професионал-
ния тенис след тригодиш-
но отсъствие, като в този
период тя роди момче. В
Ню Йорк Серина спечели
с 4:6, 6:3, 6:2, но сега Пи-
ронкова продължава нап-
ред, макар и при тези неп-
редвидени обстоятелства.
Следващата съперничка
на Цвети в Париж ще бъ-
де излъчена в изцяло чеш-
кия сблъсък между Барбо-
ра Стрицова и Барбора
Крейчикова.

Футболното първенство на
Италия трябва бъде прекра-
тено заради завишения брой
на заразени с коронавирус.
Това заяви министърът на
здравеопазването Сандра
Дзампа в ефира на "Радио

ЗДРАВНИЯТ МИНИСТЪР НА ИТАЛИЯ
ПОИСКА СПИРАНЕ НА СЕРИЯ "А"

Капитале". "Протоколът,
който подписахме със Се-
рия "А", показва, че първен-
ството трябва да бъде спря-
но. Когато имаме завишен
брой на инфектирани, шам-
пионатът трябва да бъде

прекъснат. Първо, футболис-
тите не могат да играят, вто-
ро, има риск да заразят дру-
ги", каза Дзампа. Преди два
дни от Дженоа обявиха за
14 случая на заразени с ко-
ронавирус.

ВЕТЕРАНИТЕ НА
"ДАМА КУПА" СЕ
ЗАВЪРНАХА С ТИТЛИ

С много купи и медали се
завърнаха участниците от
Североизточна България от
завършилия в Момчилград
държавен отборен шампи-
онат по тенис на маса за
ветерани. Безспорно най-
голям е успехът на добрич-
кия спортен клуб "Дама ку-
па", чиито състезатели спе-
челиха шампионските тит-
ли във възрастовите кате-
гории 40-49 години и 60-69
години. Цветомир Цонев,
Иван Аянски и Станислав

Иванов станаха безапела-
ционни шампиони при
"младежите", побеждавай-
ки на финала отбора на
СКТМ "Роко"(Шумен), а в
"сеньорската категория"
60-69 години това сториха
Недко Христов, Светослав
Дервов и Иван Шишков,
които в драматичен двубой
отнеха титлата от отбора
на СКТМ "Морските дяво-
ли" (Варна), в чийто със-
тав бяха включени Весе-
лин Божков (Добрич), Кра-
симир Михайлов и Борис
Червенков (Балчик) и Ро-
сен Иванов (Търговище).

В категорията 50-59 годи-
ни шампион стана отборът
на "Роко"(Шумен) с капи-
тан Росен Рачев, победил
на финала "Варна 2015'' с
капитан Тихомир Мичев, а
в най "зрялата" категория
- 70+ години, шампиони са
състезателите на "Морски-
те дяволи" с капитан Геор-
ги Михайлов (Балчик).
centersport.org
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По повод 1 ноември - Ден на народните будители и
Ден на българските учени, Община град Добрич връчва
ежегодно Годишни награди "Добрич" в областта на култу-
рата и науката.

Ето кои са постъпилите предложения за носители на
награди:

- Колективна награда
-  Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 г."
Постъпилите предложения са от Петка Петкова, доц.

Силвена Йорданова и Иванина Вълова
- Индивидуална награда
Няма постъпили предложения
- Награда за млад творец
- Александър Петров
Постъпилото предложение е от Сдружение на писате-

лите - Добрич
- Грамоти - чл. 9 /12/ от Правилника
- Юлиян Георгиев - Председател на Народно читалище

"Романо дром 2002 г."
Постъпилото предложение е от Народно читалище "Ро-

мано дром - 2002 г." и Федерация на обединените ромски
общности - Добрич.

С предложенията и мотивите за тях можете да се за-
познаете в Дирекция "Хуманитарни дейности" - Култура
на адрес: град Добрич, ул. "Независимост" № 7, ет. 7,
стая 701.

Своето мнение можете да изразите в писмен вид, като
го изпратите на следната електронна поща:
dobrich@dobrich.bg  в срок до 14 октомври 2020 г.

ИЗВЕСТНИ СА
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА
НОСИТЕЛИ НА ГОДИШНИ
НАГРАДИ "ДОБРИЧ" В
ОБЛАСТТА НА
КУЛТУРАТА И НАУКАТА

КУЛТУРНИ  АКЦЕНТИ
1 октомври, 11.00 ч., Младежки център - Добрич. Стар-

тираща пресконференция  на Проект BGLD-1.003-0001
"Младежки център Добрич - Вашето Днес" по програ-
ма "Местно развитие, намаляване на бедността и по-
добрено включване на уязвими групи" с финансовата
подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по ли-
ния на Финансовия механизъм на Европейското ико-
номическо пространство 2014 - 2021 г. Организатор:
Младежки център - Добрич.

1 октомври, 18.00 ч., Летен театър - Добрич. Спекта-
къл "Вечер на ансамблите на Североизтока". Участват:
Капански ансамбъл - Разград с директор Кънчо Вър-
банов; Професионален фолклорен ансамбъл "Мизия" -
Търговище с главен худ. ръководител  Любчо Василев;
Професионален фолклорен ансамбъл "Добруджа" - Доб-
рич с главен худ. ръководител Стоян Господинов. Ор-
ганизатори: Професионален фолклорен ансамбъл "Доб-
руджа" и Община град Добрич.

1 октомври, 19.00 ч., Младежки център - Добрич. Спек-
такъл "Образцов дом" с вентролога  Димитър Иванов -
Капитана. Организатор: ЧИА.

2 октомври, 19.00 ч., Огледална зала "Нели Божко-
ва". Клавирен рецитал "Есенна привечер" на Мария -
Десислава Стойчева. Програма: Лудвиг ван Бетховен,
Роберт Шуман, Йоханес Брамс, Панчо Владигеров. Ор-
ганизатор: Издателство Елм, със съдействието на Ми-
нистерство на културата и Община град Добрич.

2 октомври, Младежки център - Добрич. Изложба на
18 броя макети на културно-исторически обекти по по-
речието на река Дунав по проект "Дунав -река с много
обща история", изпълняван по Програма "Интерреr V-
A Румъния - България". Организатори: Фондация "От-
ворена длан" в партньорство с Община Добрич, Мла-
дежки център - Добрич.

3 октомври, 11.30 ч., Център за защита на природата
и животните - Добрич. Куклен спектакъл "Забързана
приказка" на Държавен куклен театър "Дора Габе". Ор-
ганизатор: Държавен куклен театър "Дора Габе".

3 октомври, 16.00 ч., Младежки център - Добрич, За-
ла № 5. Среща с доброволците към Младежки център -
Добрич и представяне на Проект BGLD-1.003-0001 "Мла-
дежки център Добрич - Вашето Днес" по програма "Мес-
тно развитие, намаляване на бедността и подобрено
включване на уязвими групи" с финансовата подкрепа
на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Фи-
нансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014 - 2021 г. Организатор: Младежки
център - Добрич.

4 октомври, 10.30 ч., Държавен куклен театър "Дора
Габе". Куклен спектакъл "Вълкът и седемте козлета" на
Държавен куклен театър "Дора Габе"

11.30 ч., Център за защита на природата и животни-
те - Добрич. Куклен спектакъл "Синият таралеж" на
Държавен куклен театър "Дора Габе". Организатор:
Държавен куклен театър "Дора Габе". НДТ

Божидара Георгиева, уче-
ничка в първи клас в СУ
"Петко Рачов Славейков" -
Добрич, бе класирана на
първо място в конкурса за
детска рисунка на тема
"Моята лятна ваканция - мо-
ре или планина", организи-
рана от Басейнова дирек-
ция "Черноморски район".
Журито присъди наградата
на Божидара в групата на
най-малките - от 4 до 7-го-
дишна възраст.

Сто и двадесет деца от
областите  Варна, Шумен,
Добрич и Търговище, на
възраст от 4 до 14 години,
се включиха в конкурса за
детска рисунка на тема
"Моята лятна ваканция - мо-
ре или планина". Малките
художници по неподправе-
но детски начин претвори-
ха незабравимите летни
преживявания в своите
творби. Спомените им от
морските и планински из-
живявания през лятната ва-
канция украсяват посети-
телските зали на Басейно-
ва дирекция "Черноморски
район в гр. Варна и шумен-
ската екоинспекция и ин-
терпретират удоволствието
от летуването сред приро-
дата, общуването с нея и

опазването на околната сре-
да и защитените зони.

Победителите получиха
грамоти и предметни награ-
ди от организаторите на
конкурса. Бяха раздадени и
поощрителни награди. Със

На 2 октомври от 19.00 ча-
са в Огледалната зала ще
се състои клавирен концерт
на Мария-Десислава Стой-
чева, организиран със съ-
действието на Министерст-
вото на културата и Общи-
на град Добрич. Младата,
но вече добре известна пи-
анистка, лауреат на мно-
жество конкурси, е подбра-
ла програма, съставена от
късни произведения на Луд-
виг ван Бетховен, Роберт
Шуман, Йоханес Брамс и
Панчо Владигеров.

 Мария-Десислава Стой-
чева (1997 г., Пловдив) за-
вършва с отличие НУМТИ
"Добрин Петков" в Пловдив
през 2016, където неин пре-
подавател е Елена Велчева,
а понастоящем работи с
проф. Людмил Ангелов в
НБУ. За израстването й по-
магат множество майстор-
ски класове и семинари
при видни пианисти, сред
които Паул Бадура-Скода,
Мишел Бероф, Дмитри Баш-
киров, Жан-Бернар Помие,
Клаудио Мартинес Менер,
Иван Дреников, Боян Воде-
ничаров, Атанас Куртев,
Филип Раскин и много дру-
ги. Гостува на фестивалите
"Софийски музикални сед-
мици", "Мартенски музикал-
ни дни", "Варненско лято",
"Пиано Екстраваганца" и
др. Партнира като солист

КЛАВИРЕН КОНЦЕРТ НА МЛАДАТА
ПИАНИСТКА МАРИЯ - ДЕСИСЛАВА
СТОЙЧЕВА

на Софийската филхармо-
ния, КА "Софийски солисти",
Държавна опера Пловдив,
Варненска филхармония,
Държавен симфоничен ор-
кестър Шумен и Национал-
ната филхармония на Украй-
на. Изнася рецитали и ка-
мерни концерти в България
и Европа. Лауреат е на Меж-
дународния конкурс "Панчо
Владигеров" в Шумен през
2019 г. с Първа награда и
Специална награда за най-
добро изпълнение на Влади-
герови произведения. Носи-
тел е и на Лауреатско зва-
ние и Специална награда за
най-добро изпълнение на ук-
раинско произведение от XI
Международен конкурс в па-
мет на Владимир Хоровиц в
Киев, Украйна, Първа и Спе-

циална награда от конкурса
"Citta di Barletta" в Италия,
Втора (при неприсъдена пър-
ва) и Специална награда от
конкурса "Шопенов златен
пръстен" в Словения, Първа
и Специални награди от кон-
курса "Мила Михайлова" във
Варна, Първа награда и но-
минация за "Grand price" от
конкурса "Надежди, таланти,
майстори" в Добрич. Сред
финалистите е на 2-ри Мо-
цартов конкурс в Жухай, Ки-
тай, 25-ти конкурс "Йоханес
Брамс" в Пьорчах, Австрия,
8-ми Шопенов конкурс в Бу-
дапеща, Унгария и 66-ти Шо-
пенов конкурс в Ню-Йорк,
САЩ. Тя е и "Млад музикант
на годината" на предаването
"Алегро Виваче" на програма
"Хоризонт" на БНР за 2015 г.

0896 998 514 ПРОДАВА
СИТРОЕН КСАРА  ПИКАСО 1.8, 2001

год. ГАЗ/БЕНЗИН, цена: 2100 лв.

Празникът ще бъде отбе-
лязан с богата програма,
подготвена от Сдружение
"Съюз на пенсионерите-
2004" гр. Каварна. Тази го-
дина честването ще е под
знака на 170-годишнината
от раждането на Патриар-
ха на българската литера-
тура Иван Вазов. Музика-
лен поздрав за празника
ще отправят децата от во-
кална група "Броеница" при
ОУ "Йордан Йовков" с худо-
жествен ръководител Анто-
ния Ангелова. Участие в
програмата ще вземе и пев-
ческият колектив към Клуб
на пенсионера "Добруджан-
ка" гр. Каварна с художест-
вен ръководител Христо Ма-
ринов, а  фолклорната гру-
па към Клуб на пенсионера
"Радка Чаушева" - гр. Кавар-
на, с художествен ръководи-

КАВАРНА ОТБЕЛЯЗВА
МЕЖДУНАРОДНИЯ
ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ
ХОРА - 1 ОКТОМВРИ

тел Нивелина Василева, ще
представи фолклорна седян-
ка. С индивидуално изпълне-
ние на песни, възрастните
хора ще поздрави младата
певица Жанета Недкова.

1 октомври е обявен за
Международен ден на въз-
растните хора с решение на
общото събрание на ООН
през 1990 г., като негова цел
е да повиши вниманието
към проблемите на хората
от третата възраст и да бъ-
де отдадена почит към тех-
ния принос за обществото.

Всички жители и гости на
Каварна са поканени днес
от 17:00 часа на площад "За-
щитата на Каварна"!

А Община Каварна призо-
вава за спазване на мерки-
те за предотвратяване на
разпространението на
COVID-19.

свои произведения в кон-
курса се включиха деца от
детски градини и училища от
Варна, Добрич, Балчик, Шу-
мен, Търговище, Нови Па-
зар, Каспичан, както и от
школите - "Артея" - Варна,
Арт школа "Чифлигарови" -
Шумен, ЦПРЛ ОДК "Анастас
Стоянов"- Шумен, "Арт Попо-
во"-Попово. НДТ

ПЪРВОКЛАСНИЧКА ОТ СУ "П. Р.
СЛАВЕЙКОВ" СПЕЧЕЛИ КОНКУРС
ЗА РИСУНКА
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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

Печени чушки в доматено-сметанов сосПечени чушки в доматено-сметанов сос
Ïðîäóêòè çà 4 ïîðöèè:
8-10 ïå÷åíè ÷óøêè, 2-3 ñ.ë. îëèî, 1 ãëàâà íàðÿçàí íà äðåáíî 

ëóê, 4-5 íàêúëöàíè áåëåíè äîìàòè èëè 1 ÷.÷. êîíñåðâèðàíè áåëåíè 
äîìàòè, 2-3 ñêèëèäêè ñ÷óêàí ÷åñúí, 4 ñ.ë. çàêâàñåíà ñìåòàíà, 2 
ñ.ë. áðàøíî, ñîë è ÷åðåí ïèïèåð íà âêóñ, ìàãäàíîç çà ïîðúñâàíå

Ïðèãîòâÿíå:
* Â òèòàí çàãðåéòå îëèîòî è íà ñðåäåí îãúí èçïúðæåòå ÷óøêèòå 

äî çëàòèñòî . Èçâàäåòå ãè â ÷èíèÿ. Ñëåä êàòî èçñòèíàò ãè íàêúñàéòå 
íà ëåíòè÷êè è ïîñîëåòå.

* Â ñúùàòà ìàçíèíà çàäóøåòå ëóêà äî îìåêâàíå. Ïðèáàâåòå 
äîìàòèòå è ÷åñúíà. Çàäóøåòå ïîä êàïàê äåñåòèíà ìèíóòè. Ìàõíå-
òå êàïàêà è ãîòâåòå íà ñðåäåí îãúí, äîêàòî ïîëó÷èòå ïëúòåí, íî 
íåìíîãî ãúñò äîìàòåí ñîñ.

* Â êóïè÷êà ñìåñåòå ñìåòàíàòà è áðàøíîòî. Èçñèïåòå ãè â äî-
ìàòåíèÿ ñîñ è äîáðå ðàçáúðêàéòå. Ïîñîëåòå è ïîäïðàâåòå ñ ÷åðåí 
ïèïåð. Îñòàâåòå ñîñúò äà ïîêúêðè äåñåòèíà ìèíóòè. Íàðåäåòå 
îòãîðå ëåíòè÷êèòå ÷óøêè, ìàõíåòå îò îãúíÿ è ïîðúñåòå ñ ìàãäàíîç. 
Äà âè å ñëàäêî!

5 ЗНАКА, ЧЕ ИМАТЕ НУЖДА 5 ЗНАКА, ЧЕ ИМАТЕ НУЖДА 
ОТ КУЧЕ В ЖИВОТА СИОТ КУЧЕ В ЖИВОТА СИ

МАЛКИ ОБЯВИ

è ñïîðíè èìîòè. Òåë. 0886 
733 429

ÊÓÏÓÂÀÌ çåìÿ áåç ïî-
ñðåäíèê. Òåë. 0888 38 55 
59. âä

ÊÓÏÓÂÀÌ ÃÀÐÑÎÍÈÅÐÀ 
"Äðóæáà" 2, "Äóíàâèòå" èëè 
Ãðàäñêè ïàðê. 

ÊÓÏÓÂÀÌ çåì. çåìÿ áåç 
ïîñðåäíèê â ñ. Ëÿñêîâî èëè 
ðàéîíà. Òåë. 0888 385 559. 
â

ÇÀÌÅÍßÌ

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

ÏÎÄ ÍÀÅÌ

ÄÀÂÀÌ ÏÎÄ ÍÀÅÌ ÄÂÓ-
ÑÒÀÅÍ, îáçàâåäåí àïàðòà-
ìåíò, åòæ 2. Òåë. 0899 732 
010. 1-10

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

ÄÀÂÀÌ ïîä íàåì îáçàâå-
äåí è ôóíêöèîíèðàù ìàãàçèí 
çà õðàíèòåëíè ñòîêè â öåíòú-
ðà íà ñ. Öàðåâåö. Òåë. 0888 
283 588

ÄÀÂÀÌ ÎÁÇÀÂÅÄÅÍÀ 
êâàðòèðà â öåíòúðà íà Äî-
áðè÷ çà ìîìè÷å - ó÷åíè÷êà. 
Òåë. 0886 848454.

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

ÒÚÐÑß ÏÎÄ ÍÀÅÌ ãàðàæ 
â öåíòúð èëè øèðîê öåíòúð, 
ïîäõîäÿù çà ðåïåòèöèè íà 
ðîê ãðóïà. Òåë. 0899868151 
èëè 0899 115945.

ÓÑËÓÃÈ

ÂèÊ ÓÑËÓÃÈ, ÃÀÐÀÍÖÈß. 
Òåë. 0885187183.

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

ÐÀÁÎÒÀ

ÒÚÐÑß ïî÷àñîâà ðàáîòà. 
Òåë. 0885 886115.   â

ÐÀÇÍÈ

ÏÐÎÄÀÂÀÌ Øêîäà Ôà-
áèÿ, 1.9, äèçåë. Òåë.: 0895 
455 627. 
 10-10

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ï÷åëíè îòâîäêè, 
4 ðàìêè, ìíîãîêîðïóñíè. Òåë. 
0888 867 206. 1-10

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ïåòêîíå÷åí 
îâåðëîã "Altin-Profi" ñ ðà-
áîòíà ìàñà - ïîëóïðîôåñè-
îíàëåí. Èçïîëçâà, â äîáðî 
ðàáîòåùî ñúñòîÿíèå. Öåíà 
350 ëåâà. Òåë. 0899 247 262.

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÈ ÈÌÎÒÈ

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

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ÇÅÌ. ÇÅÌß â 
Ãåíåðàë Òîøåâî. Òåë. 0885 
022 843. 4-3

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

ÏÐÎÄÀÂÀÌ êúùà ïî óë. 
"Ñòðóìà" /äî ãðàäñêè ïàðê/. 
Òåë. 0888 38 5559. 9-10

ÄÀÂÀÌ ÏÎÄ ÍÀÅÌ äâóñòà-
åí, ïîëóîáçàâåäåí àïàðòà-
ìåíò. Èäåàëåí öåíòúð, äúëãî-
ñðî÷íî. òåë.: 0899991848 2-5

ÏÐÎÄÀÂÀÌ äâîðíî ìÿñòî 
1200 êâ.ì. â Ãààçè áàáà. Öåíà 
ïî äîãîâàðÿíå. Òåë.: 0886 762 
469. 18-20

ÏÐÎÄÀÂÀÌ 4 äêà äâîðíî 
ìÿñòî â ñåëî Îäðèíöè, ñ 500 
êâ.ì. ëîçå, êëàäåíåö, îâîùíè 
äúðâåòà, çàãðàäåíî. Òåë. 0899 
887438. 16-20

ÏÐÎÄÀÂÀÌ äâîðíî ìÿñòî 
â ñ. Äðîïëà, 1500 êâ.ì. Òåë. 
0885 103772. 4-5

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 êîíòàêò:  
0882449879 ñê

Ï Ð Î Ä À Â À  à ï à ð ò à -
ìåíò íà Äðóæáà 4, 120 êâ. 
ì,ãàçèôèöèðàí, ñ êàìèíà, 
ïîäîâî îòîïëåíèå, ñìåíå-
íà 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 ÏÐÎÄÀÂÀ 
îáçàâåäåíà êúùà, 120 êâ.ì, 
200 êâ.ì äâîðíî ìÿñòî, øèðîê 
öåíòúð. Áåç ïîñðåäíèê! äñ

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ìàñèâíà êúùà 
100 êâ.ì â ñ. Äúáðàâà ñ äâîð-
íî ìÿñòî 1300 êâ.ì, â öåíòúðà. 
Öåíà ïî äîãîâàðÿíå. Òåë. 885 
103 772. 

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

Ï Ð Î Ä À Â À Ì  ò ð è ñ ò à -
åí àïàðòàìåíò íà ñðåäåí 
åòàæ â êâàðòàë "Þãîèçòîê", 
áåç ïîñðåäíèê, òåë. 823892 
/ñëåä 18 ÷./

ÊÓÏÓÂÀ

ÊÓÏÓÂÀÌ ÇÅÌÅÄÅËÑÊÀ 
çåìÿ â Ëîâåøêà è Ïëåâåí-
ñêà îáëàñòè. Êóïóâà ÷àñòè 
îò íåðàçäåëåíè, íåóðåäåíè 

Êàçâàò, ÷å êó÷åòî å íàé-äîáðèÿò ïðèÿòåë íà ÷îâåêà è òî 
íåñëó÷àéíî. ×åòèðèíîãèòå ëþáèìöè ñà ñïîñîáíè äà äàâàò 
ëþáîâ, äà áúäàò ëîÿëíè è ïðåäàíè. Àêî âñå îùå íÿìàòå êó÷å 
çà äîìàøåí ëþáèìåö, íÿêîëêî çíàêà ïîäñêàçâàò, ÷å ìîæå 
áè å âðåìå äà ïðîìåíèòå òîçè ôàêò.

Êîãàòî ÷îâåê ñè âçåìå êó÷å, òîâà äåéñòâèå å ïîðîäåíî 
îò íÿêàêúâ âèä íåîáõîäèìîñò. Íåîáõîäèìîñò îò êîìïàíèÿ, 
ñèãóðíîñò èëè ïðîñòî íóæäà äà ïîìîãíåø íà åäíî æèâîòíî 
äà èìà ñâîé äîì. Çà ïîâå÷åòî õîðà êó÷åòàòà ñà êàòî ÷ëåí îò 
ñåìåéñòâîòî, êîéòî âíàñÿ äîïúëíèòåëíî ùàñòèå è ëþáîâ.

Ðàçáèðà ñå, îòãëåæäàíåòî íà êó÷å èçèñêâà è ãîëÿìà 
îòãîâîðíîñò, åòî çàùî àêî íå ñòå ñèãóðíè, ÷å ìîæåòå äà 
ïîåìåòå ïîäîáíà, ïî-äîáðå ñå îòêàæåòå îò ðîëÿòà ñè íà 
ñòîïàíèí íà êó÷å. Êó÷åòî å ëîÿëíî è âÿðíî, çàòîâà çàñëóæàâà 
íàé-äîáðîòî â çàìÿíà. Àêî ïúê âñå îùå íÿìàòå êó÷å, íî ñòå 
ñúçíàòåëíè è ìîæåòå äà ñå ãðèæèòå çà íåãî, âèæòå íÿêîëêî 
çíàêà, êîèòî âè ïîäñêàçâàò, ÷å å âðåìå äà ñå ñäîáèåòå ñ 
äîìàøåí ëþáèìåö.

Íÿìàòå ìîòèâàöèÿ äà ñïîðòóâàòå

Ñïîðòóâàíåòî íå å ñàìî òðåíèðîâêà â çàëàòà. Ôèçè÷åñêàòà 
àêòèâíîñò å ïîëåçíà çà ìàëêè è ãîëåìè, à åäíî êó÷å å ÷óäåñåí 
íà÷èí äà áúäåòå ïî-àêòèâíè. Ñ êó÷å ìîæå äà òè÷àòå â ïàðêà, 
äà ñè ïðàâèòå äúëãè ðàçõîäêè è íàé-âå÷å – äà áúäåòå ðåäîâíè 
â òîâà îòíîøåíèå. Âñå ïàê êîé ìîæå äà óñòîè íà óìîëÿâàùèÿ 
ïîãëåä íà êó÷åòî ñè, ÷àêàùî ïðåä âðàòàòà çà ïîðåäíàòà 
ðàçõîäêà?

Òðóäíî ñå ñîöèàëèçèðàòå
Êó÷åòî å ÷óäåñåí íà÷èí äà áúäåòå ïî-ñîöèàëíè. Äîêàòî 

ñå ðàçõîæäàòå ñ íåãî, âèå ùå èìàòå âúçìîæíîñòòà äà ñå 
çàãîâàðÿòå ñ äðóãè ñîáñòâåíèöè íà êó÷åòà èëè ïðîñòî ñ 
õîðà, êîèòî èñêàò äà ìó ñå ïîëþáóâàò. Òåìàòà çà êó÷åòî å 
÷óäåñíà íà÷àëíà òî÷êà íà ðàçãîâîð, êîÿòî íÿìà äà âè êàðà 
äà ñå ÷óâñòâàòå òîëêîâà íåëîâêî è íåñèãóðíî. Íàìèðàíåòî íà 
íîâè ïðèÿòåëè ìîæå äà ñå ñëó÷è ïî íàé-íåîáè÷àéíè íà÷èíè, 
çàùî íå è áëàãîäàðåíèå íà âàøåòî êó÷å?

×óâñòâàòå ñå äåïðåñèðàíè
Íèêîé äîìàøåí ëþáèìåö íå ïîìàãà òîëêîâà äîáðå ïðè 

äåïðåñèÿ, êàêòî êó÷åòî. Äîêàçàíî å, ÷å êó÷åòàòà ïîìàãàò íà 
÷îâåê äà ñå ñïðàâè ïî-ëåñíî ñ äåïðåñèÿòà. Êàêòî âå÷å ñòàíà 
ÿñíî, êó÷åòî ùå âè „ïðèíóæäàâà“ äà áúäåòå ïîâå÷å àêòèâíè 
ôèçè÷åñêè, êîåòî ñúùî ïîìàãà â áîðáàòà ñ äåïðåñèÿòà. 
Îñâåí òîâà âàøèÿò ëþáèìåö âèíàãè ùå áúäå äî âàñ, ùå âè 
êàðà äà ñå óñìèõâàòå è äà ñå ÷óâñòâàòå ïî-äîáðå. Çàñëóæàâà 
ñè äà îïèòàòå.

Äåöàòà âè èìàò àëåðãèè
Ìàêàð ÷å íÿêîè õîðà ñìÿòàò, ÷å êó÷åòî áè ìîãëî äà äîâåäå 

äî ðàçâèòèåòî íà àëåðãèè ïðè äåöàòà, âñúùíîñò å òî÷íî 
îáðàòíîòî. Ìàë÷óãàíèòå, êîèòî ñà èçðàñíàëè â êîìïàíèÿòà 
íà êó÷å, ñà ñêëîííè ïî-ìàëêî äà èìàò àëåðãèè. Îñâåí òîâà 
êîå äåòå íå ñè ìå÷òàå çà äîìàøåí ëþáèìåö è íàé-âå÷å êó÷å? 
Íîâèÿò ÷ëåí îò ñåìåéñòâîòî å ÷óäåñíà âúçìîæíîñò äåòåòî 
âè äà ñòàíå ïî-îòãîâîðíî, êîãàòî òî ñúùî òðÿáâà äà ïîëàãà 
ãðèæè çà íÿêîå æèâî ñúùåñòâî.

Æèâååòå ñàìè
Ïúðâî – êó÷åòî ùå áúäå âàø ïðèÿòåë è âèíàãè ùå èìà 

íÿêîé, êîéòî äà âè ÷àêà, êîãàòî ñå ïðèáèðàòå ó äîìà. Â 
êîìïàíèÿòà íà êó÷åòî íÿìà äà ñå ÷óâñòâàòå ñàìîòíè è äîðè 
ùå èìàòå ñ êîãî äà „ðàçãîâàðÿòå“. Îñâåí òîâà, àêî æèâååòå 
ñàìè è ñå ïðèòåñíÿâàòå çà ñâîÿòà ñèãóðíîñò, êó÷åòî ìîæå 
äà âëåçå è â ðîëÿòà íà îõðàíèòåë íà äîìà.

Àêî âñå îùå íÿìàòå êó÷å, íî èñêàòå äà ïðîìåíèòå òîçè 
ôàêò, ìîæå äà ïîìèñëèòå íàä èäåÿòà íå äà êóïóâàòå, à äà 
îñèíîâèòå êó÷å. Ïî òîçè íà÷èí ùå íàïðàâèòå æèâîòà íà 
åäíî æèâîòíî ïî-äîáúð, à âèå ñúñ ñèãóðíîñò ùå ñå ÷óâñòâàòå 
ùàñòëèâè îò òîçè ôàêò. Ëþáîâòà íà êó÷åòî å áåçóñëîâíà, íå 
ñå ëèøàâàéòå îò íåÿ.
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ОВЕН- С нови занимания ще запълните 
деня си, предпочитайки да сте полезни на 
себе си. Реалисти по природа, ще орга-
низирате времето си така, че да ви носи 
желаните придобивки. 

ТЕЛЕЦ - Като цяло ще се чувствате в 
добра физическа и психическа форма. 
Финансови придобивки ще ви направят 
по-щедри и добри. Помислете и за хората, 
които винаги са ви подкрепяли.

БЛИЗНАЦИ  - Сами ще определяте 
програмата си, без да се съобразявате с 
другите. Това ще ви помогне да изберете 
това, което ви се харесва за момента и на 
него да отдадете своето предпочитание. 

РАК - Внимавайте, необмислени аван-
тюри могат да ви донесат материални 
затруднения и излишни главоболия. За 
да се чувствате в добра форма се зани-
мавайте с физически упражнения.

ЛЪВ - Не бъдете предубедени към хора, 
които ви предлагат партньорството си. 
Проверявайте собствената си информа-
ция и не предприемайте рисковани дейст-
вия, за да нямате проблеми. 

ДЕВА - Използвайте почтени средства 
и дайте изява на авторитета си. Настро-
ението ви ще се повиши от вниманието 
на скъп за вас човек. Пътуване или друго 
вълнуващо преживяване за някои от вас.

ВЕЗНИ - Мил жест на човек, когото 
харесвате ще ви направи по-добри и от-
зивчиви. Без да сте припрени, ще вземете 
подходящо решение и ще върнете заема, 
който отлагате доста дълго. 

СКОРПИОН - Някои от вас ще обсъж-
дат идеите си, залагайки на реалните си 
възможности и не очаквайки изненади. 
Други - ще обсъждат започването на нов 
бизнес с роднини зад граница.

СТРЕЛЕЦ - Възползвайте се от добрите 
възможности, които ви предлага денят. 
Ако сте успели да намерите време за 
почивка, те ще са насочени най-вече към 
зареждането ви с нова енергия. 

КОЗИРОГ - Деловите представители 
на знака ще имат среща, на която ще се 
обсъждат новите перспективи пред вас. 
Интимният ви партньор също ще ви из-
ненада повече от приятно днес.

ВОДОЛЕЙ - Проблемите, които считате 
за важни, изискват задълбочен анализ, 
но не и взимане на решения в състояние 
на стрес. Подкрепа ще получите от парт-
ньори, живеещи или идващи от чужбина. 

РИБИ - На някои от вас днес им пред-
стои пътуване или сътрудничество с 
правителствени организации, от които 
ще получите интересна оферта. Други ще 
заложат на собствения си бизнес.

ХОРОСКОП НА НДТХОРОСКОП НА НДТ

- Най-много ме е страх от кантар, счупен нокът и смотан мъж! - Галя от 
Стефаново, но не тази, за която си мислите.

ÏÐÀÇÍÈÊ èìà íà 
4 îêòîìâðè Åëåíà 
Þð÷åíêî. Íà ïðå-
êðàñíàòà äàìà, êîÿ-
òî å áåçöåííà ÷àñò 
îò åêèïà íà ÂÓÌ, 
íèå îò ÍÄÒ æåëà-
åì çäðàâå è áåç-
áðîé óñïåõè – è â 
íàóêàòà, è â æèâîòà, 
áåçáðîé ïðèÿòåëè è 
áåçáðîé ñáúäíàòè 
ìå÷òè!

×ÅÑÒÈÒ ÐÎÆÄÅÍ 
ÄÅÍ â àâàíñ êàçâà-
ìå íà Ãàëèíà Íèêî-
ëîâà, êîÿòî ïðàç-
íóâà â íåäåëÿ. Äà 
å çäðàâà, äà èìà 
áåçáðîé ïîâîäè çà 
èñêðåíà ðàäîñò è 
óñìèâêà!  

ÏÐÀÇÍÈ×ÅÍ ùå å 
5 îêòîìâðè çà åêè-
ïà íà ÍÄÒ. Ïîâîäúò 
– ðîæäåíèÿ äåí íà 
îáè÷àíàòà íè êîëåæ-
êà Ãàëÿ Òîäîðîâà. 
Îò ñúðöå è îòñåãà 
ÿ ïîçäðàâÿâàìå è é 
æåëàåì äà å çäðàâà, 
äà å îáè÷àíà, äà ñå 
ðàäâà íà óñïåõèòå 
íà ïîðàñíàëèòå ñè 
äúùåðè è íà ñëúí-
÷åâèòå óñìèâêè íà 
òðèìàòà ñè óíèêàëíè 
âíóêà. Æåëàåì é äà 
ñå ñáúäíàò âñè÷êèòå 
é ìå÷òè, à â æèâî-
òà íà öóëîòî ïðå-
êðàñíî ñåìåéñòâî 
äà öàðÿò ñâåòëèíà è 
õàðìîíèÿ! 

×ÅÑÒÈÒ ÐÎÆÄÅÍ 
ÄÅÍ â àâàíñ êàç-
âàìå äíåñ íà îá-
ùèíñêèÿ ñúâåòíèê 
â îáùèíà Äîáðè÷êà 
Äèêî Èâàíîâ, êîé-
òî ïðàçíóâà íà 5 
îêòîìâðè. Íåêà å 
çäðàâ è íåêà äîáðè-
òå ìó íà÷èíàíèÿ ñå 
óâåí÷àâàò ñ óñïåõ! 

ÐÎÆÄÅÍÈÊ íà 5 
îêòîìâðè å êìåòúò 
íà ñåëî Áîæóðî-
âî Ìþçåôåð Àñàí. 
Çà çäðàâå è ìíîãî 
åíåðãèÿ â ðàáîòàòà 
çà õîðàòà îò ïîâå-
ðåíîòî ìó íàñåëåíî 
ìÿñòî ñà ïîæåëà-
íèÿòà íà ÍÄÒ!

× Å Ñ Ò È Ò  Ð Î Æ -
ÄÅÍ ÄÅÍ  îò ñúðöå 
êàçâàìå â àâàíñ íà 
Äîðà Íåíîâà – åäíà 
îò ëþáèìèòå ó÷èòåë-
êè íà ñòîòèöè ìàëêè 
ìîìè÷åòà è ìîì÷å-
òà, èìàëè êúñìåòà 
òÿ äà å òÿõíàòà ãîñ-
ïîæà, êîãàòî ïðå-
êðà÷àò ó÷èëèùíèÿ 
ïðàã â Õóìàíèòàðíà 
ãèìíàçèÿ è åäíà îò 
äîáðîòâîðêèòå íà 
äàìñêè êëóá „Ìàé-
÷èíà ãðèæà“. Íåêà 
å çäðàâà, íåêà ñå 
ðàäâà íà óñïåõèòå 
íà ïðåêðàñíèòå ñè 
óìíè ïîðàñíàëè äú-
ùåðè, íåêà å îáè-
÷àíà, íåêà å óâàæà-
âàíà è íåêà öÿëîòî 
äîáðî, êîåòî ïðàâè, 
é ñå âðúùà ñòîêðàò-
íî! 

НАЙ-СТРАННИТЕ НЕЩА, ЗА КОИТО 
КИМ ЧЕН УН ХАРЧИ БОГАТСТВОТО СИ

СВЕТСКА КЛЮКА
×ÅÑÒÈÒ ÐÎÆÄÅÍ 

ÄÅÍ êàçâàìå äíåñ 
íà íîòàðèóñ Ñâåòëèí 
Èë÷åâ – ñ ïîæåëàíèÿ 
çà çäðàâå è óñïåõè 
âúâ âñè÷êè äîáðè íà-
÷èíàíèÿ!

ÈÌÅÍ ÄÅÍ ïðàçíó-
âàò äíåñ ïðàçíóâàò 
âñè÷êè ñ èìåòî Àíà-
íè è Àíàíèÿ. Íåêà 
ñà çäðàâè è íåêà 
ïîëó÷àâàò íåáåñíà 
ïîäêðåïà íà âñè÷êî 
äîáðî, ñ êîåòî ñå 
çàåìàò!

Ð Î Æ Ä Å Í È × Ê À 
óòðå å äèðåêòîðêà-
òà íà ÖÄÃ „Ïðîëåò“ 
Áîíêà Èâàíîâà. Çà 
çäðàâå ,  ùàñòèå , 
ñáúäíàòè ìå÷òè è 
öÿë áóêåò äåòñêè óñ-
ìèâêè ñà ïîæåëàíèÿ-
òà êúì äàìàòà!

Â ÀÂÀÍÑ ÷åñòèòèì 
ðîæäåíèÿ äåí íà ïå-
äàãîãà Áîæàí Ïåé-
÷åâ, êîéòî ïðàçíóâà 
íà 4 îêòîìâðè. Íåêà 
ñå ðàäâà íà çäðàâå è 
ìíîãî óñïåõè!

Âíîñíà õðàíà
Êèì ×åí Óí íå ïîëó÷àâà 

ñàìî âíîñåí àëêîõîë, íî è 
õðàíà. Êîãàòî ëèäåðúò èñêà 
ñâèíñêî, òî ñå èçïðàùà îò 
Äàíèÿ. Êîãàòî ìó ñå õàïâà 
õàéâåð, òîé òðÿáâà äà áúäå 
îò Èðàí. Àêî ïîèñêà ìàíãî, 
òîé ãî ïîëó÷àâà îò Òàéëàíä.

Ïèàíà
Õîðàòà, êîèòî ñå çàíèìà-

âàò ñúñ ñâèðåíå íà ïèàíî, 
îáèêíîâåíî ïðèòåæàâàò 
ñàìî åäíî. Íèêîé íå çíàå 
êàêâè ñà ìóçèêàëíèòå óìå-
íèÿ íà Êèì ×åí Óí, íî ñå 
çíàå, ÷å òîé ïðèòåæàâà 20 
áðîÿ îò òîçè ìóçèêàëåí 
èíñòðóìåíò.

Êîëè
Îùå íà 7-ãîäèøíà âúç-

ðàñò áàùàòà íà Êèì ×åí 
Óí å çàïî÷íàë äà ãî ó÷è äà 
êàðà êîëà. Îùå òîãàâà òîé 
ñòàâà ãîëÿì ôåí íà àâòî-
ìîáèëèòå. Äíåñ òîé èìà 
íàä 100.

Ëè÷íî êèíî
Êèì ×åí Óí ïîõàð÷è íàä 

$200 000 çà ëè÷íî êèíî â 
ñîáñòâåíèÿ ñè äîì. Â íåãî 
ìîãàò äà ñå ñúáåðàò 1000 
äóøè.

Ëèäåð íà Ñåâåðíà Êîðåÿ íå ñå ïîÿâÿâà â íèòî 
åäíà îò êëàñàöèèòå çà íàé-áîãàòèòå õîðà â ñâå-
òà. Íåîôèöèàëíèòå äàííè îáà÷å ñî÷àò, ÷å Êèì 
×åí Óí ìîæå äà ïðèòåæàâà áîãàòñòâî ñ íåòíà 
ñòîéíîñò îò 5 ìèëèàðäà äîëàðà, çà êîÿòî ñå 
òâúðäè, ÷å å íàòðóïàë, êàòî ñå å âêëþ÷èë â êè-
áåð âîéíà è å ïðîäàâàë ïðèðîäíèòå ðåñóðñè íà 
ñòðàíàòà ñè. Âèæòå çà êàêâî õàð÷è áîãàòñòâîòî 
ñè â êàíàëà "Top Of The Tops" âúâ vbox7:

Âíîñåí àëêîõîë
Èçâúí ðîäíàòà ìó äúðæàâà ñåâåðíîêîðåéñêè-

ÿò ëèäåð ìíîãîêðàòíî å áèë êðèòèêóâàí, ÷å õàð-
÷è îãðîìíè ñóìè çà óèñêè è êîíÿê, êîéòî âíàñÿ 
îò ðàçëè÷íè äúðæàâè åäèíñòâåíî çà ñåáå ñè.


