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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Облачността ще е про-
менлива, преди обяд, а 
почти през целия ден и 
над източните райони - 
по-често значителна. До 
вечерта все още на отделни 
места ще има слаби валежи 
от дъжд, в планините - от 
сняг. Ще остане ветровито 
с умерен, временно силен 
северозападен вятър, който 
вечерта ще отслабне. Мак-
сималните температури ще 
са между 6 и 11, по-ниски 
от обичайните за периода.

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

ОТПЕЧАТАЙ МЕЧТАТА СИ В
„НЮЗПРИНТ“ 

„НЮЗПРИНТ“ ЕООД - печат на 
вестници, списания, флаери, плакати, 

визитки, календари, книги, дипляни, 
тефтери, кочани, дигитален печат 

Бърза и експресна доставка с Еконт и 
Спиди 

имейл-newsprint@abv.bg 
тел 0893 662596 

ТОП-ПУЛМОЛОГ - 
В НОВИЯ СЪВЕТ 
НА ДИРЕКТОРИТЕ 

НА 
МБАЛ-
ДОБРИЧ

ВРЕМЕТО

На стр. 2

ПЕТИМА В 
АРЕСТА ЗАРАДИ 
КОНТРАБАНДНИ 
ЦИГАРИ

НАД 6300 ДЕЛА СА 
РАЗГЛЕДАНИ В РАЙОНЕН 
СЪД - ДОБРИЧ ПРЕЗ 
МИНАЛАТА ГОДИНА

На стр.  2

На стр.  2

ПРОДАВАМ 
РЕСТОРАНТСКО 
ОБОРУДВАНЕ.
Тел.: 0888 635 368

Както стана известно, 6 партии и коалиции влизат в 45-
ото Народно събрание. При 100 % обработени протоколи 
на РИК резултатите са: ГЕРБ-СДС - 26.18 %, Има такъв 
народ – 17.66 %, БСП за България – 15.01 %, ДПС – 
10.49%, ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ 
(ДА България, ДСБ, Зелено движение) – 9.45 %, Из-
прави се! Мутри вън! – 4.72 %. През вчерашния ден 
се правеше повторното преброяване на гласовете 
преди официалното обявяване на резултатите, което 
се очаква да стане днес.

Според специалисти от централните медии, според 
досегашните резултати мандатите се разпределят 
така: ГЕРБ-СДС – 75, Има такъв народ – 51, БСП за 
България – 43, ДПС – 30, ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 
ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 
– 24, Изправи се! Мутри вън! – 14.

Централни медии обявиха, че в Добричка област 
мандатите се разпределят така: ГЕРБ-СДС – 2 /Деница 
Сачева и Красимир Николов/, БСП за България – 2 /Мая 
Димитрова и Даниел Петков/, Има такъв народ – 1 /Дилян 
Господинов/, ДПС – 1 /д-р Хасан Адемов/. Други пре-
смятат, че БСП и Демократична България с водач 
на листата Албена Симеонова ще вкарат по един 
депутат.

Веднага добавяме, че това засега са предположе-
ния. От РИК добавиха, че се чака ЦИК да обяви офи-
циално мандатите за страната и по области, както и 
имената на депутатите в 45-ото Обикновено народно 
събрание, най-вероятно днес.  

НДТ
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На 5 април е извършена проверка на 42-годишен
мъж от град Добрич. В хода на проверката е
установено кафяво вещество с тегло 0,12 грама,
реагиращо на хероин. Задържан е за срок от 24 часа.

На 6 април, около 15:00 часа, в град Добрич е
извършена проверка на частен имот, обитаван от 47-
годишен мъж. В хода на проверката са установени и
иззети 3 броя полиетиленови пликчета с кристално
вещество, реагиращо на метаамфетамин с тегло 1
грам. Мъжът е задържан за срок от 24 часа.       НДТ

112 НОВИНИ

ТОП-ПУЛМОЛОГ - В НОВИЯ СЪВЕТ
НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МБАЛ-ДОБРИЧ

В навечерието на Деня на
здравния работник - 7 ап-
рил, добруджанци можем
да се поздравим с новия
борд на директорите на
МБАЛ - Добрич, чийто със-
тав бе обявен от Министер-
ството на здравеопазване-
то след провеждането на
конкурс.

Като независим член в
Съвета на директорите ще
работи проф. Радослав Ра-
дев, чиято професионална
биография започва от Доб-
ричката болница, за да дос-
тигне до върховете на гръд-
ната хирургия и до дългого-
дишното успешно ръковод-
ство на факултета по меди-
цина към МУ-Варна.

Проф. д-р Радослав Ра-
дев, д.м., е роден на
12.VII.1953 г. в Бяла, област
Русе. Завършва математи-
ческа гимназия в Русе през
1971 г. и Медицинския фа-
култет на МА - София, през
1979 г. Придобива специал-
ност по хирургия през 1986
г. и по гръдна хирургия през
2001 г. Работи като ордина-
тор в Хирургично отделение
на ОРБ-Толбухин от 1979 г.
до 1981 г. и в хирургичен ка-
бинет към поликлиниката в
Девня от 1981 г. до 1983 г.
От 1983 г. работи в Клини-
ката по гръдна хирургия ка-
то асистент (до 1986 г.), ст.
асистент (до 1989 г.), главен
асистент (до 2004 г.).

Oт 2004 г. e ръководител
на Катедрата по хирургич-
ни болести на Медицинския
университет - Варна. Спе-
циализира сърдечна хирур-
гия в МА - София, през 1984
г.

Защитава дисертация за
степен "доктор" през 2000 г.
на тема "Торакоскопия при
диагностиката и лечението
на заболявания в спешната
и неотложна гръдна хирур-
гия", с научен ръководител
доц. д-р Яко Кузманов, д.м.
Хабилитиран е като доцент
през 2003 г.

От 2011 г. до 2018 г. е де-
кан на Факултета по меди-
цина към МУ - Варна.

Защитава дисертация за
степен "професор" през
2013 г. Има над 90 научни
публикации и съобщения у
нас и в чужбина.

Член е на Българското хи-

рургично дружество, на Уп-
равителния съвет на РК на
БЛС, Варна, на Съюза на
учените в България, на Уп-
равителния съвет на Българ-
ската асоциация по гръдна
и сърдечно-съдова хирургия,
на E.A.E.S. (Европейска асо-
циация по ендоскопска хи-
рургия), на ESTS (Европейс-
ка асоциация по гръдна хи-
рургия), на CTSNet (Cardio-
Thoracic Surgery Net) и на
редакционната колегия на
сп. "Сърце-бял дроб".

Представител на държа-
вата в новия Съвет на ди-
ректорите ще бъде Лъчезар
Карадимов, който вече от
четири месеца изпълнява
тези функции и влага ежед-
невни сили за връщане ав-
торитета на добричката бол-
ница. Напомняме, че Лъче-
зар Карадимов е от Добрич,
че има вече над 17 години
опит, натрупан в Министер-
ството на здравеопазване-
то и че многократно е по-
магал на Добрич и негови
жители за качествено здра-
веопазване. Младият човек,
син на покойните вече д-р
Елисавета Карадимова и
проф. Димитър Карадимов,
успешно продължава добри-
те дела, сторени приживе от
неговите родители, за здра-
вето на хората от Добрич.
Откакто пое ръководството
на борда, МБАЛ може да се
похвали с вливането на ле-
кари - професионалисти,

50-ГОДИШЕН СПУКА ГУМИТЕ НА БМВ
На 5 април, около 21:35 ча-

са е получено съобщение за
умишлено увредени авто-
мобилни гуми на лек авто-
мобил "БМВ", паркиран в

със специализанти и с мно-
го нови придобивки.

За представител на дър-
жавата, който отговаря на
изискванията на чл. 63, ал.
1 от Закона за лечебните за-
ведения, тоест - ръководи
лечебното заведение, коми-
сията, провела конкурса, е
класирала д-р Георги Же-
лязков. За младия ортопед,
който с размах пое опера-
тивното ръководство на
МБАЛ - Добрич в един осо-
бено труден за болницата
период, писахме много. Ще
напомним само, че когато
пое поста, макар и като вре-
менно изпълняващ длъж-
ността, д-р Желязков си
постави три непосредствени
задачи, а именно: "Първо -
да овладеем ситуацията с
ковид-заразата, освен това -
да се обезпечи кадрово ле-
чебното заведение и да се
преструктурира кардиологич-
ното обслужване, така, че хо-
рата от Добричка област да
имат възможността да бъдат
лекувани от водещи специа-
листи-кардиолози и да полу-
чат здравни грижи на най-ви-
соко професионално ниво "

Макар от поемането на те-
зи ангажименти да не е ми-
нало много време, д-р Же-
лязков може да се похвали
със стопроцентовото им из-
пълнение. И вече като шеф
на лечебното заведение, без
вр. и.д. пред името, да про-
дължи да си поставя високи
цели и - с помощта на Бор-
да на директорите и всеот-
дайната работа на колегите
си, да търси достойното мяс-
то на МБАЛ - Добрич, което
пък гарантира добро здра-
веопазване на нас - хората
от Добричка област.

За читателите на "Нова
добруджанска трибуна" Лъ-
чезар Карадимов сподели
огромното си задоволство
от факта, че в ръководство-
то на добричката болница
ще влее сили, знания и опит
"топ пулмологът" проф. Ра-

дослав Радев, чийто профе-
сионализъм е особено ну-
жен днес, докато върлува
ковид пандемията. Той из-
рази увереност, че проф.
Радев ще бъде особено по-
лезен на добруджанци -
както със знанията и висо-
кия си професионализъм,
така и с възможността да
привлича компетентни кад-
ри в добричката болница,
както и да помогне за осъ-
ществяването на толкова
желаната от добруджанци
идея за филиал на Варнен-
ския медицински универси-
тет в Добрич. Лъчезар Ка-
радимов изрази увереност,
че новият Съвет на дирек-
торите ще работи екипно,
сплотено и ще направи
всичко по-силите си МБАЛ-
Добрич, да излезе напълно
от пропастта, в която се бе-
ше озовала. Като ползот-
ворна определи той досе-
гашната четиримесечна ра-
бота с колегите си, а като
особен плюс подчерта фак-
та, че до месец май в
МБАЛ-Добрич ще заработи
изключително модерна ла-
пароскопска апаратура, ко-
ято ще бъде използвана от
хирургичното и гинекологич-
ното отделение. Като пове-
че от добра определи Лъ-
чезар Карадимов координа-
цията на ръководството на
добричката болница с Ми-
нистерството на здравео-
пазването и изрази надеж-
дата си, че в съвсем скоро
време МБАЛ ще получи фи-
нансова инжекция за ре-
монт на АГ-отделението.

До месец предстои засе-
дание на новия Съвет на ди-
ректорите.

Макар и ден по-рано, НДТ
честити на всички медици
в Добричка област профе-
сионалния им празник, ка-
то им желае лично здраве -
на тях и семействата им,
професионални успехи и
упорит труд за здравето на
добруджанци!  НДТ

ЗАДЪРЖАХА 27-
ГОДИШНА ЗАРАДИ
ФАЛШИВ ТЕХНИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛ

На 5 април, около 17:30 ча-
са, по бул. "Русия" в град
Добрич е спрян за провер-
ка лек автомобил "Форд",
управляван от 27-годишна
жена от град Добрич. В хо-
да на проверката дамата
представя удостоверение
за техническа изправност
на МПС, валидно до юни
2021 г. При последвалите

процесуално-следствени
действия е установено, че
документът е неистински,
като МПС не е преминава-
ло редовен технически
преглед от няколко години.
Жената е задържана за
срок от 24 часа. Работата
по случая продължава в ус-
ловията на досъдебно про-
изводство. 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

ПЕТИМА В АРЕСТА ЗАРАДИ
КОНТРАБАНДНИ ЦИГАРИ

На 6 април, около 13:30
часа, след проведени ОИМ
и ПСД от служители на
сектор "ПИП" при ОД МВР
Добрич, в района на ж.к.
"Балик" е извършена про-
верка на лек автомобил
"Фолксваген". По време на
проверката са установени
и иззети 90 800 къса цига-
ри без акцизен бандерол

от марките "Карелия блу" и
"Давидов слимс". При пос-
ледвалите процесуално след-
ствени действия в къща в с.
Стожер и апартамент в град
Добрич са установени и из-
зети други 10 800 къса цига-
ри от марката "Карелия блу"
и други веществени доказа-
телства. С полицейска мяр-
ка за срок от 24 часа са за-
държани четирима мъже  на
40 години, 42 години, 68 го-
дини и 43 години, както и же-
на на 64 години. Материали-
те по случая са докладвани
на прокуратурата. Работата
по установяване и докумен-
тиране на престъпната дей-
ност на задържаните продъл-
жава.                            НДТ

района на ж.к. "Дружба" в
град Добрич. От проведе-
ните ОИМ и ПСД е устано-
вен извършителят на дея-
нието. С полицейска мяр-

ка за срок от 24 часа е
задържан 50-годишен
мъж. По случая се рабо-
ти в условията на досъ-
дебно производство. НДТ

НАД 6300 ДЕЛА СА
РАЗГЛЕДАНИ В РАЙОНЕН
СЪД - ДОБРИЧ ПРЕЗ
МИНАЛАТА ГОДИНА

През изминалата 2020 г.
в Районен съд - Добрич са
постъпили общо 5298 дела,
показват данните от го-
дишния отчетен доклад за
дейността на съда. Вися-
щите в началото на отчет-
ния период производства
са били 1059, които заед-
но с постъпилите дават об-
щия брой на делата за
разглеждане през година-
та - 6357. Свършените де-
ла са 5310, като 83% от тях
са приключени в 3-месе-
чен срок, а 99.49% от всич-
ки съдебни актове са пос-
тановени в определения от
закона инструктивен срок -
едномесечен за гражданс-
ките и съответно шестдесет-
дневен срок за наказател-
ните дела. Потвърдените
след инстанционен контрол
съдебни актове са около
70%, като едновременно с
това се наблюдава спад на
изцяло отменените актове.
Изнесените статистически
данни обосновават напра-
вения в доклада извод за
постигнати много добри по-
казатели за бързина на съ-
допроизводството, за сроч-
ност при обявяване на ак-
товете и за високо качест-
во на постановяваните съ-
дебни актове.

През годината е отчетен
спад в общото постъпление
на дела в Районния съд, ко-
ето се дължи основно на по-
малко заведените дела през
месеците март, април и май,
които съвпадат с периода
на обявеното извънредно
положение в страната.

В Наказателното отделе-
ние през годината са обра-
зувани 1392 дела, от които
403 са наказателните дела
от общ характер. За поред-
на година най-голям е бро-
ят на делата от общ харак-
тер за общоопасни престъп-
ления - 256. На следващо
място се нареждат делата
за престъпления против
собствеността - 85 броя, ка-
то 60 от тях са за кражби.
Делата за престъпления
против личността са 20, съ-
щият е броят и на образу-
ваните дела за престъпле-
ния против стопанството.
През 2020г. са постъпили 8
дела по обвинение за из-
вършени документни прес-
тъпления, при 20 за пред-
ходната година.

Отчетена е тенденция на
намаление на постановени-
те условни присъди, които

за отчетната година са 206,
спрямо 250 и 230 за двете
предходни години. Наложени-
те пробационни мерки са 52.
Няма постановени оправда-
телни присъди.

Постъпилите през
2020г. граждански дела са
3906. Регистрирано е значи-
телно намаление на заповед-
ните производства. Съответно
повече по брой и по дял от
постъпилите през годината де-
ла съставляват вещните и об-
лигационните искове, които се
отличават с разнотипност и
при разглеждането им често
се стига до усложнения в
страните или в предмета.

Намалено е постъплението
на исковете по Кодекса на
труда. Заведените дела са 48,
при 202 за предходната годи-
на, когато в съда са били по-
дадени много искови молби от
служители на ОД на МВР.

Постъпилите дела за разт-
рогване на брак са общо 190,
при 238 за предходната годи-
на. Намаление има както при
исковете за развод и недейс-
твителност на брака, така и
при молбите за развод по вза-
имно съгласие. Делата по За-
кона за защита от домашно
насилие са 28, спрямо 34 и 31
за двете предходни години.

Новообразуваните дела при
държавните съдебни изпъл-
нители са 614.

Общо събраната сума по
изпълнителни дела през от-
четната година възлиза на
573 923 лева.

Съдиите по вписванията са
се произнесли по 9440 мол-
би за вписване, отбелязване
или заличаване. Постанове-
ните откази са 31 броя.

Районният съд отчита и
пълно изпълнение на плани-
раните за годината образо-
вателни инициативи. Изнесе-
ни са 12 лекции в рамките на
образователната програма
"Съдебната власт - информи-
ран избор и гражданско до-
верие. Отворени съдилища и
прокуратури". Подготвени са
три симулирани съдебни про-
цеса с участието на учени-
ци. Проведена е и инициати-
вата "Ден на отворените вра-
ти", като поради усложнява-
щата се епидемична обста-
новка дейността на съда е
популяризирана чрез презен-
тация, публикувана на сайта
на институцията. Успоредно
с това в съдебната палата е
представена изложба с дет-
ски рисунки на тема "Право-
съдие".

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ,
КОИТО ГЛАСУВАХА ЗА
ПРОМЯНАТА!

В дните за анализ и рав-
носметка след изборите за
народни представители в
45-ото Народно събрание
искам да благодаря на
всички добруджанци, които
гласуваха. И разбира се -
на онези от тях, които по-
вярваха в нас - младите хо-
ра от листата на "Републи-
канци за България" и да-
доха своя вот за истинска
промяна и за "Държава с
правила".  Благодаря от
сърце и на нашите застъп-
ници и на всички, които
помагаха по време на пре-
дизборната кампания и не
жалиха време и енергия,
за да стигнат нашите пос-

лания да повече хора!
Ние не успяхме да пре-

минем бариерата и няма да
можем като парламентар-
но представена партия да
работим за справедливите
приоритети, които си на-
чертахме. Но, макар и из-
вън парламента, ще про-
дължим да отстояваме ка-
узата, която ни събра, а
именно - българите да си
върнем държавата и в та-
зи държава да има прави-
ла за всички и справедли-
вост за всички!

Николай МИЛКОВ
Вр.и.д. Областен коор-

динатор на ПП "Републи-
канци за България"



ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК 3ndt@dobrich.net

Брой 28 (6462)��� http://www.ndt1.com/

8 април 2021 г.

НАУКАТА  КАБАЛА: ФИЗИЧЕСКА
БЛИЗОСТ ИЛИ ВИРТУАЛНО БЪДЕЩЕ

Оказва се, че вече ни
липсва физическата бли-
зост, ръкостискането, прег-
ръдката.  Липсва ни усеща-
нето за  дъха разстояние, в
който сме вдишвали емоци-
ите и трепета за близост.
Някак си се чувстваме от-
далечени и при спонтанни
опити да си стиснем ръце-
те, да се прегърнем, а не
дай Боже да се целунем, се
замисляме, колко това ще
ни навреди или ще навреди
на другия. Говорим за лю-
бов, а не смеем да се до-
коснем, стремим се към
щастие,  а  то, като че ли
промени същността си. Каз-
ваме, че светът е взаимос-
вързан, а пандемията ни
раздели, ограничи ни във
взаимоотношенията. Какво
следва? Този въпрос си го
задава почти всеки от нас.

Надяваме се, че това
"скоро" ще приключи, но ко-
га, никой не може да даде
някаква прогноза. Нито ма-
тематиците, нито лекарите,
а да не говорим за управ-
ляващите. Живеем някак си
ден за ден, седмица за сед-
мица, като измерваме вре-
мето с броя на заразените,
загиналите и излекуваните,
а в последно време и с броя
на локдауните и ваксинира-
ните. В очакване сме на
следващия щам  после на
по-следващия и по-следва-
щия ! Това е реалността.
Спряхме да мечтаем, спрях-
ме да си правим някакви
дългосрочни планове. Да не
говорим за бизнеса.  Спрях-
ме да  се срещаме с прия-
тели, дори на ресторанти не
можем да отидем, без ми-
сълта за пандемията.  Ви-
русът, а и борбата с него,
промени  отношенията меж-
ду нас. И когато казваме, че
Природата ни наказва, то
това заключение вероятно е
продиктувано от вътрешно-
то ни усещане, че някъде
сме сгрешили. Извършили
сме действия, не до там
приятни по отношения на
хората около нас или на са-

мата Природа. И въпреки
това искаме час по-скоро
да си върнем предишния
живот,  да си останем таки-
ва, каквито сме били. Да
продължим да правим това,
което сме правили до сега.
А това  е фаталната ни
грешка! Всичко вече е раз-
лично, всичко е  промене-
но, само  ние все още не
усещаме това. Някак си жи-
веем в собствената си ре-
алност и си мислим, че ут-
ре, когато се събудим,  не-
щата ще са си по старому.

Оказва се, че ще
сгрешим, ако очакваме да се
завърнат дните преди коро-
навируса. Определено няма
да са такива, каквито бяха.

Защо? Защото, когато из-
лезем от блокировката на
днешната ситуация, ще отк-
рием, че животът се е про-
менил, както и ние. Мина-
лите ценности ще изглеждат
абсурдни и незрели. Като по-
раснали деца, които от дис-
танцията на времето виждат,
че животът вече е различен.
Ще разберем, че желанията
и стремежите, които сме
имали тогава, са били като
детска игра и те са били
всъщност като подготовка
към днешната ситуация.

Съвсем скоро ще осъзна-
ем какво наистина ще ни
прави щастливи: добрите
приятели и уюта в семейст-
вото. Ако ги имаме, ще сме
най-богатите хора в света.
И ако до сега това някак си
го приемахме като даде-
ност, то вече започваме го
усещаме като необходи-
мост, като вътрешна пот-
ребност.

Красотата е в богатство-
то да имаш семейство и ис-
тински приятели. Оказва се,
че колкото повече имаме от
тази красота, толкова пове-
че обогатяваме и другите.
Защото в приятелството и
семейството са  хората, ко-
ито се свързват помежду
си, споделят, грижат се, по-
магат си един на друг. Към
това богатство  всички ще

трябва да се насочваме.
На практика, малко са те-

зи, които  осъзнават, че ко-
ронавирусът не случайно ни
доведе до кардиналната со-
циална трансформация, до
която достигна човечество-
то и която е необходимо да
бъде насочена в правилна
посока. Цялото бъдеще,
всъщност, зависи от нашето
разбиране и нашата реакция
към неизбежната промяна на
ценностите, съзнанието и
взаимоотношенията.

Няма да има връщане към
тази безгрижност и безот-
говорност към околните и
Природата, като цяло. Ста-
рото умира, отива отвъд хо-
ризонта и ако използваме
езика на поезията,  "пред
нас зазорява новият ден,
новата степен в нашето раз-
витие". Проблем ще е, ако
не разберем същността на
промяната. Тогава всеки
кошмарен сценарий може
да се сбъдне.

В науката Кабала тази си-
туация се разглежда като
разклонение, което ни пред-
лага два пътя: тежкия път на
страданието на лошото де-
те, израстващо само по си-
лата на  пръчката, или пъ-
тят на ускорението, по кой-
то ние самите осъзнато рас-
тем и се движим към целта.

Въпросът е накъде да гре-
бем и каква е правилната
посока?!

Ако продължим с омраза-
та към другите - инакомис-
лещите, тя ще ни доведе до
голяма безизходица. Невъз-
можно е да продължим да
живеем от криза в  криза,
от беда на беда, от война
на война, с надеждата, че
ще се избавим от другите,
нежеланите и така ще се
чувстваме добре. Да,  това
разбира се е възможно, но
е фатално. Не можем да
унищожим всички, които са
различно мислещи от нас.

Ние си предаваме не са-
мо биологични, но и соци-
ални вируси: поведенчески,
морални, ценностни, идео-
логически и какви ли още
не. Негативът на злобата,
раздразнението се разлива
върху системата на нашите
взаимоотношения и безпре-
пятствено заразява всички
ни, независимо от физичес-
кото разстояние между нас.

В това отношение Приро-
дата умишлено ни изолира
един от друг. Остави ни са-
мо с най-близките, с които
можем свободно, физичес-
ки да сме заедно.
 Липсата на физическите
контакти обаче,  не означа-
ва, че не сме взаимосвър-
зани в общата система, на-
речена Природа.

Според кабалистите, по-
нятието "Природа" може да
бъде обяснено по следния
начин: "Ние сме свързани
помежду си. Разумът ни е
свързан в една единна сис-
тема, затова мислите и же-
ланията ни се предават един
на друг.  Тоест, съществу-
ват огромни тънки слоеве в
Природата, за които гово-

рим. Ние не можем да ги из-
мерим, но по принцип това
едва ли е и толкова важно.
Важно е, че особено днес в
човечеството постепенно се
разкрива тази взаимна
връзка. Пълната интегрална
взаимовръзка между индиви-
дуалните ни мозъци образу-
ва една единна мрежа, коя-
то е свързана  и с неживата,
растителната и животинска-
та природа, и всичко това за-
едно образува Природата".

Когато се стремим към
останалите, към взаимната
връзка с тях, разкриваме
единната система на Приро-
дата. Всеки от нас е като
компютър, включен към
всички останали компютри,
взаимодействайки си и осъ-
ществявайки видима и неви-
дима връзка с цялата сис-
тема. Нагледно можем да
си го представим така, като
че седемте милиарда ком-
пютри заедно са  единната
Природа.

Работата е в това, че об-
щият разум съществува не
във всеки от нас, а между
нас, в свързващата ни мре-
жа. И затова, когато се фик-
сираме по между си, когато
личните ни модеми се свър-
жат един с друг - това обра-
зува огромната, широка, ра-
зумна мрежа на света.

И ето, тогава започваме
да усещаме единното дви-
жение на Природата в нея
и най-важното, нашата соб-
ствена еволюция: накъде
вървим и по какъв начин се
развиваме.

И не е важно дали сме
физичеки близо или далеч,
защото в духовния, чувст-
вен интегрален свят, време-
то, пространството и движе-
нието не съществуват. Това
е илюзия на реалността, в
която живеем. Важното е да
усещаме тази интегралност,
тази обща връзка между
всеки един от нас. Кабалис-
тичните източници говорят
за това, че в отношенията
си трябва да се превърнем
"като един човек с едно сър-
це". Природата ни води в та-
зи посока, независимо от
нашето егоистично усещане
за противоположност. Това
е и замисълът на съществу-
ването ни. И колкото по-ско-
ро осъзнаем и почувстваме
това, толкова по-бързо ще
излезем от състоянието, в
което индивидуализмът ще
бъде осъзнат и заменен с
интегрално усещане за вза-
имна любов и взаимоотда-
ване. Ние не сме в състоя-
ние да бъдем във физичес-
ки контакт с цялото чове-
чество, но чувствено все по-
вече ще усещаме, че се на-
мираме в единна интеграл-
на система. Все повече ще
усещаме, че зависим от та-
зи система и когато всеки
промени  отношението си
към другите, мислено и чув-
ствено, то и системата ще
се промени.

Георги ГРАДИНАРОВ -
преподавател към

Международната акаде-
мия по Кабала

До 9 април, Регионална библиотека "Дора Габе",
Книгозаемане. Витрина с библиотечни документи "По-
ложителното психично здраве" по повод 7 април -
Международен ден на здравето.

Регионална библиотека "Дора Габе", Обща читалня.
Витрина с библиотечни документи "Здравна енциклопе-
дия" по повод 7 април - Международен ден на здраве-
то. Организатор: Регионална библиотека "Дора Габе".

До 11 април, web-site: www.libdobrich.bg; facebook:
https://www.facebook.com/libdobrich. Онлайн рубрики :
"Знаете ли, че ", "Имало едно време ", "За вас, деца" и
др. Организатор: Регионална библиотека "Дора Габе".

До 9 април, Народно читалище "Йордан Йовков -
1870 г.", Библиотека, Сектор "Обслужване на деца до
14 години". "Седмица на детската книга" - изложба на
библиотечни документи. Организатор: Народно чита-
лище "Йордан Йовков - 1870 г."

8 април, 10.00 ч., FB: Младежки център - Добрич.
#Инициативи. 8 април - през погледа на младите хо-
ра от област Добрич  (видеоклип)

14.00 ч., FB: Младежки център - Добрич.
#YogaTribeYouthCenterDobrich. Асана на седмицата.
Организатор: Младежки център - Добрич.

8 април - Международен ден на ромите
(предварителна програма)
Поклонение пред паметника на Васил Левски; Наг-

раждаване на участниците в конкурсите за рисунки,
есета  и фотографии. Организатор: Народно читали-
ще "Романо дром - 2002 г."

9 април, 10.00 ч., FB: Младежки център - Добрич.
#ЗаедноСъсСилви. Работилница "У дома".

14.00 ч., FB: Младежки център - Добрич. #ЗаедноС-
БениИЮри. "Танцувайте хорце от сърце"

15.00 ч., платформа Google Meet. https://
www.facebook.com/events/792726828299830

НеформалноОбразование. Онлайн дискусия на тема
"Тъмната страна на изолацията"с участието на психо-
лога Мария Няголова. Организатор: Младежки център

10 април, 11.00 ч., Център за защита на природата
и животните. Куклен спектакъл "Приказка за Ох" на
Държавен куклен спектакъл "Дора Габе". Режисьор
Димитър  Ялнъзов. Сценография Ели Качулева. Учас-
тват: Теодора Желева и Румен Куртев. Организатор:
Държавен куклен спектакъл "Дора Габе".

11 април, 11.00 ч., Държавен куклен спектакъл "До-
ра Габе". Куклен спектакъл "Наказана Лисана" на Дър-
жавен куклен театър "Дора Габе". Драматизация и
режисура Румен Куртев. Сценография и кукли Ели
Качулева. Музика Пламен Мирчев - Мирона. Участ-
ват: Теодора Желева и Иван Иванов. Организатор:
Държавен куклен спектакъл "Дора Габе".             НДТ

КУЛТУРНИ  АКЦЕНТИ

МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР КАНИ
УЧЕНИЦИТЕ НА РАЗГОВОР
ЗА ИЗОЛАЦИЯТА

Младежки център - Добрич, организира онлайн съби-
тие, предназначено за младежи на възраст между 14-18
години, учащи в град Добрич и областта.

Заедно с психолога Мария Няголова ще има интересен
разговор за негативните последици от принудителната

изолация и как младите хора да се справят с тях.
Събитието ще се състои онлайн в петък (09.04) от 15 до 16 ч.
Участието е безплатно, със задължителна регистрация на:
https://forms.gle/M7KfYA8C96zvyWbv8
Линк към фб евента: https://www.facebook.com/events/

792726828299830
Събитието се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001

"Младежки център Добрич - Вашето днес" на
Община град Добрич, програма "Местно развитие, на-

маляване на бедността и подобрено
включване на уязвими групи", финансиран от Финансо-

вия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2014-2021 г.

ЗАБРАНЯВА СЕ ПАЛЕНЕТО НА ОГЪН В БЛИЗОСТ ДО ГОРИТЕ
Както всяка година, с нас-

тъпването на пролетния се-
зон започва и засушаване-
то, с което се увеличава рис-
кът от пожари. Въпреки дъж-
довете от последните дни е
видно, че на много места ми-
налогодишните треви, храсти,
синори и ливади вече са су-
хи и лесно запалими. Отчи-
тайки това, областните упра-
вители на Търговище, Шумен
и Добрич издадоха запове-

ди, с които обявиха начало-
то на пожароопасния сезон.
Напомняме, че с тях се заб-
ранява паленето на огън на
по-малко от 100 метра от гор-
ските територии, както и опо-
жаряването на крайпътни
ивици, поляни и  треви.

Разрешено е паленето на
огън само на определените
за това места, като не се
препоръчва това да се пра-
ви при силен вятър, защото

огънят лесно може да ста-
не неконтролируем. Опас-
ност крие и оставен без
надзор жив огън, тъй като и
една искра е достатъчна, за
да пламне сухата растител-
ност в близост до огнище-
то. Пожари предизвикват
още хвърлени цигари, както
и стъклени бутилки, които
могат да имат ефекта на лу-
па. Санкциите за палене на
огън в горските територии

са от 200 до 2000 лева.
Призоваваме гражданите,

които станат свидетели на
пожар, да подадат своевре-
менно сигнал на телефон 112.
Екипът на СИДП благодари
на всички, които през мина-
лата година ни помогнаха
при погасяването на пожари-
те, както и на тези които по-
даваха сигнали за различни
нарушения в горите.

       Татяна ДИМИТРОВА

ОБЩИНА ДОБРИЧ С
КАМПАНИЯ "БЪДИ ЗДРАВ"2021

Общинската кампания
"Бъди здрав"2021 се органи-
зира за шеста поредна го-
дина и цели да провокоира
нагласите на общестевност-
та за здравословен начин
на живот. Всяка година Об-
щина Добрич обновява зд-
равните съвети на Алеята на
здравето в Градски парк
"Свети Георги", за да могат
добричлии разхождайки се,
да се информират как да по-
добрят здравния си статус.
Кампaнията на Община Доб-
рич тази година предвид епи-
демичната обстановка е с по-
малко събития. Тя обхваща
всички възрастови групи, от
най-малките до хората от
третата възраст. Децата от
Детските градини ще се

включат в отбелязване на
Световния ден на здравето
чрез спортни празници на те-
ма "Движението е здраве". В
добричките училища ще се
организират кампании: Бор-
ба с гръбначни изкривява-
ния; Борба със затлъстява-
ния в училищна възраст; Бор-
ба с употребата на наркотич-
ни и психотропни вещества
и Борба с тютюнопушенето.
Ще се проведе и спортен
турнир "Здрави и силни".

Община Добрич призова-
ва гражданите да се включ-
ват в кампанията "Бъди зд-
рав", да намерят своето
място и да се информират
как да водят здравословен
начин на живот. Здравето е
нашата най-голяма ценност!
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 Омагьосаното момченце
Един топъл пролетен ден се разхождах по плажната алея. 

Изведнъж пред мен изникна огромен замък. Беше ми много 
чудно какво има вътре.

Почуках на вратата и един 
магьосник ми отвори. Попита 
ме какво искам, а аз го помо-
лих да ме пусне да разгледам 
замъка му. Когато влязох вътре, 
той ме настани на един блестящ 
диван и ми предложи коктейл. 
След като изпих тази вълшеб-
на течност, аз се превърнах в 
огромен оранжев заек с пухена 
опашка и щръкнали уши. Ма-
гьосникът ми се присмя и каза, 
че трябва до дванадесет часа да 
открия в замъка вълшебната от-

вара, която ще ме превърне отново в човек. Ако не успея, ще си 
остана заек за цял живот. 

И започна моето заешко приключение. Подскачайки из всич-
ки стаи, започнах да търся тази отвара. Събарях кутии, влизах  
в чекмеджета, чупих буркани и шишета, бих се с едни миш-
ки, но нищо не намирах. С последни сили точно десет минути 
преди дванадесет часа видях една странна врата, която имаше 
формата на заек. Дръжката ѝ приличаше на пухена топка като 
моята опашка. Подскочих и я натиснах. Вратата се отвори и 
вътре под една кристална купа искреше едно шишенце с блес-
тяща течност. Тази купа беше много тежка и не можех да я 
помръдна, а времето летеше. От тавана висеше едно желязно 
въже. Хванах се за него, залюлях го силно и го засилих към 
купата. Тя се пръсна на хиляди малки парченца, но шишен-
цето остана цяло. В последната минута успях да го взема и да 
изпия вълшебната отвара. Така се превърнах отново в момче и 
напуснах замъка малко изплашен, но много щастлив, че успях!

Иван Стефанов Стоянов – 3. Б клас

Вълшебният паяк
Зимата беше към своя край. В 

една далечна приказна гора проле-
тта развя зеления си воал. В тази 
гора живееше един красив малък 
паяк. 

Всяка сутрин той се събуждаше 
от златните слънчеви лъчи и за-
почваше да работи. Вълшебните 
му крачета бързо плетяха нежна 
копринена мрежа. Тя беше посипа-
на с малки капчици роса. Един ден 
някъде от небето пъстра пеперуда 
полетя надолу към паяжината. Тя 

беше с невиждана красота, но едното ѝ крило беше ранено. 
Пеперудата се каз-

ваше Пауна, защото 
окраската на крилата 
ѝ приличаше на пау-
нови пера. Малкият 
вълшебен паяк при-
юти горската пеперуда 
и бързо изплете за нея 
едно одеяло от паяжи-
на. С него той бавно и 
нежно покри ранената 
пеперуда, като произ-
несе магически думи. 
На сутринта Пауна 
отвори очи и размърда 
крехките си крила. Радостта ѝ беше огромна, когато установи, 
че вече е здрава и може да лети отново на воля. 

Усмихна се, благодари на своя спасител и отлетя към своя 
вълшебен град на цветята. Паякът продължи да плете своята 
мрежа, щастлив, че е успял да помогне на Пауна.

Мария Красимирова Костова – 3. Б клас

Вълшебният химикал
Веднъж Златина забеляза, че мастилото в химикала е свър-

шило. Преди да отиде на учи-
лище, мина през книжарницата, 
за да си купи нов. Тя дълго раз-
глежда химикалите, но никой 
от тях не ѝ хареса. В последния 
момент видя един, който се бе 
мушнал в купчинката с моливи. 
Той беше малък, но тя си го ха-
реса и го купи.

На другия ден учителят пус-
на тест по „Човекът и общество-
то”. Злати много се притесни, 
защото не беше добре подготве-
на. Тестът я затрудни много, но 
в един момент новият химикал 

започна да пише сам. За броени минути тестът беше направен, 

а съучениците ѝ 
още умуваха. Тя 
предаде своята 
работа и учите-
лят останал учу-
ден от нейната 
бързина. 

На следващия 
ден учителят 
съобщи резул-
татите. Един-
ствената отлич-
на оценка беше 
нейната. Тя се 
зарадва много. 
Беше горда  със себе си, но знаеше, че заслугата за шестицата 
не е нейна, а на химикала. Но къде беше той?! Потърси го, но 
не го откри. Какво щеше да прави сега! В този момент се сети 
за приказката и неволята. Седна и  научи новия урок, дори ѝ 
стана интересно. На следващия тест сама се справи и остана 
много по-доволна от отличния резултат. Този път знаеше, че 
заслугата е изцяло нейна и беше горда със себе си.

Какво станало с химикала ли? Веднъж като че ли Злати го 
видя в ръцете на едно момче или така ѝ се стори. Кой знае! 
Химикалът сигурно обикаля училищата и примамва с лесен 
резултат. Но някак си е по-друго, когато знаеш, че сам пости-
гаш всичко, при това с честен труд!

Иванина Петкова Кавръкова – 3. Б клас

Шоколандия
През лятото бях на гости на 

мой приятел, който живееше в 
Шоколандия. Там дърветата и 
къщите бяха от шоколад. 

В един слънчев ден реши-
хме да се разходим в близкия 
парк. Слънцето напичаше 
жарко. Стана горещо и градът 
започна да се разтапя. Ние 
се притеснихме много и не 
знаехме какво да правим. В 
този момент от близкото шо-
коладово езеро изскочи златна 
рибка. Знаехме, че изпълнява 
желания, и я помолихме да 
ни изпълни поне едно. Тя се 
усмихна и се съгласи. Пожелахме си да ни донесе много вен-
тилатори, за да можем да спасим шоколадовия град. Рибката 
изчезна и в този момент около нас заваляха вентилатори. За-
почнаха да духат толкова силно, че успяха да преместят шоко-
ладовия град на другия край на планетата. Там времето беше 
по-студено. 

Така успяхме да спасим Шоколандия от разтопяване и хора-
та заживяха щастливо. За награда аз получих цял чувал с шо-
колади и се прибрах много щастлив.

Иван Миленов Петров – 3. Б клас

 Светът на мечтите
В един слънчев ден се разхождахме в парка с моите роди-

тели. Седнахме на една пейка, 
а до нас се приближи котенце. 
То ме гледаше с големите си 
очи, като че ли искаше да ми 
каже нещо. Малката пухкава 
топка тръгна и аз с удоволст-
вие го последвах. То ме заведе 
до един храст, зад който има-
ше врата. Когато я отворих, се 
озовах в света на мечтите. Там 
течеше река от ябълков сок, а на 
зелената поляна с цветя имаше 
увеселителен парк с виенско 

колело, люлки и 
пързалки. 

След като се 
позабавлявах, 
продължих на-
пред и видях 
голям красив 
замък. В него 
живееха феи, 
които ме по-
каниха на чай. 
Поговорихме 
си и те ми раз-
казаха за други 
чудни страни. 
Феите ми показаха няколко вълшебства, първото от които беше 
с една от техните магични пръчици. Когато посочех предмет, 
той се превръщаше в намислен от мен сладкиш. Втората ма-

гия ме вдигна в небето, след като феите прошепнаха някакви 
специални тайни думи. Полетях волна като птичка, а когато се 
приземих отново на земята, получих необикновено наметало, 
което ме правеше невидима. Слънцето залязваше и беше време 
да си тръгвам.

Благодарих на феите за чая и преживените вълшебства и си 
тръгнах щастлива  през вратата. Затичах се към мама и тате, 
разказах им за случилото се, но те не ми повярваха. За тях беше 
минала само една минута без мен.

Ваня Стефанова Добролюбова – 3. Б клас

Космическо приключение
В трети клас реших да участ-

вам в конкурс за научнофантас-
тичен разказ на НАСА. Награ-
дата беше тайна, но аз знаех, че 
ще е страхотна. За моя радост 
спечелих първо място. Награда-
та ме остави без дъх – космиче-
ско приключение, състоящо се 
в пътуване до планетата Марс.

И ето че дойде лятната ва-
канция, а с нея и моето пътува-
не към червената планета. От 
НАСА ни дадоха необходимото 
оборудване и екипировка, а в 

чантите ни 
сложиха хра-
на за космо-
навти. Тога-
ва не можех 
да разбера 
как така цяла 
пица се съ-
бира в пакет-
че, което не 
бе по-голямо 
от това на 
„Кубети“. 

К о г а т о 
дойде време за обяд, един от космонавтите постави пликчето в 
нещо подобно на микровълнова. След две минути, за моя голя-
ма изненада, вместо малко пакетче вътре ме очакваше гореща 
и голяма пица.

Изминаха почти десет месеца, докато стигнем Марс. Аз не 
спирах да се надявам, че по пътя може да срещнем извънзе-
мен кораб. Кацайки на червената планета, бяхме посрещнати 
от други космонавти, а за моя голяма почуда с тях имаше и 
извънземни. Странните същества имаха червена кожа и огро-
мни черни очи, които изглеждаха малко страшни. За щастие, 
извънземните говореха всички езици и успяхме да си побъб-
рим. Те дори ме научиха да играя землянски волейбол. Научих, 
че идват от друга галактика, която е на 56 милиона светлинни 
години оттук и че са дошли с помощта на „червеева“ дупка. 
Казваха се Марко и Зарко и бяха на 10 извънземни години, кои-
то се равняваха на 1 000 земни. 

След няколко дни приключението ми приключи и аз се раз-
делих с моите нови приятели. Отлетях отново към планетата 
Земя щастлив.

Самуил Диянов Димитров – 3. Б клас

Вълшебният пианист
През лятото аз и моето семейство бяхме на екскурзия в да-

лечна страна. Прекарвахме си чудесно. Видяхме много приказ-
ни дворци.

Един ден, разхождайки се из града, видях в една огледална 
зала пианист, който свиреше на огромен роял. Аз също сви-
ря на пиано и бях запленена 
от музиката, която долиташе 
от рояла. Този пианист свире-
ше страхотно. Омагьосана от 
вълшебните звуци, не усетих 
как заедно с пианиста полетя-
хме във въздуха. Започнахме 
да свирим заедно, но някой ми 
контролираше пръстите на ръ-
цете. Аз бях ужасно развълну-
вана и не разбрах какво ми каза 
той, а и всъщност май говореше 
на друг език. Казах му, че искам 
да сляза долу след този прекра-
сен концерт, който изнесохме горе в небето. Учудващо за мен, 
той ме разбра и с един замах на ръцете му ние се приземихме 
на земята. 

Потърсих мама и тате, но не ги намерих. Моят нов приятел 
потупа с една красива пръчка и родителите ми в миг се поя-
виха. Моето странно приключение завърши и с мама и тате се 
прибрахме от тази вълшебна страна. 

Никол Николаева Миленова – 3. Б клас

Учениците от 3. Б клас при СУ „Св. Климент Охридски“ 
гр. Добрич работят в партньорство с други класове и групи от 
детски градини по международен еTwinning проект „Приказки 
безкрай“. Една от темите, залегнала в плана на проекта, е 
„Имало едно време“ – запознаване на децата с приказки от 
български автори. 

В един от часовете по четаене малките писатели се 
вдъхновяват от приключенията на Патиланчо от „Патиланско 
царство“ на Ран Босилек и така се ражда идеята да напишат 
свои необичайни приключения, но с вълшебен привкус. 
Към някои от приказките децата са нарисували и част от 
своето пътешествие в света на вълшебствата. Техният класен 
ръководител г-жа Даниела Петрова събира неповторимите им 
истории в книжка, която  представят като краен продукт по 
темата в проекта. Тук публикуваме седем от  тези невероятни 
творби.
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Отборът на Добруджа до-
пусна десета загуба в пър-
венството на Втора профе-
сионална лига. В мач от 25-
ия кръг избраниците на
Светослав Петров отстъпи-
ха на Септември (София) с
1:0. Срещата на стадион
"Дружба" бе оспорвана, но
в крайна сметка столича-
ни спечелиха трите точки.
За тях това е важна побе-
да в борбата за класиране
в топ 3 на Втора лига, кое-
то би им дало възможност
да играят бараж за влиза-
не в efbet Лига.

Резултатът бе открит от
гостите в 35-ата минута. То-
гава Марио Илиевски по-
лучи топката на стрелкова
позиция и шутира. Ударът
му бе отбит от стража на
домакините Димитър Или-
ев, но топката попадна у

ДОБРУДЖА ЗАГУБИ
ОТ СЕПТЕМВРИ С 1:0

Кристиян Пешов, който на
празна врата я прати в
мрежата.

В началото на втората
част Ерик Почански полу-
чи топката отляво в нака-
зателното поле и я насо-
чи покрай вратаря на гос-
тите, но Асен Георгиев ус-
пя да изчисти точно пред
голлинията. След това до-
макините създадоха доста
положения пред вратата
на съперника, но така и не
намериха път към вратата
на Септември, пазена от
добричлията Николай Бан-
ков.

След този мач Добру-
джа остава на 11-о място
в класирането с актив от
25 точки. В следващия
кръг момчетата на Светос-
лав Петров ще гостуват на
Литекс.

Русе посрещна тримата
си шампиони от европейс-
кото първенство по вдига-
не на тежести в Москва.
Стилян Гроздев си осигури
титлата в кат. до 61 кг, На-
дежда Мей-Нгуен спечели
златния медал в кат. до 45
кг, а Ангел Русев зае пър-
вото място с еврорекорд за
юноши в изтласкването на
кат. до 55 килограма.

Тримата са възпитаници
на Тежкоатлетическия
спортен клуб "Русе", чийто
председател е доцент Кирил
Панайотов, а треньори са
Кръстина и Радослав Атана-
сови. "Очаквахме този успех.
Това скоро не се е случвало
в българския спорт. Много
се радвам. От 12 години ра-
ботим усилено върху това и
вече има резултати", каза
доц. Панайотов.

Тримата състезатели -
Стилян Гроздев, Надежда
Мей-Нгуен и Ангел Русев,

РУСЕ ПОСРЕЩНА ТРИМАТА
ШАМПИОНИ ОТ
ЕВРОПЕЙСКОТО ПО ЩАНГИ

коментираха, че шампион
се става много трудно.
"Тренираш адски много,
имаш лишения, но това е
част от спорта. Пожелава-
ме си да бъдем здрави, да
нямаме контузии и да има-
ме още успехи в спорта",
каза Гроздев и допълни,
че се надява да се класи-
ра за олимпиадата и да
спечели медал.

Радослав Атанасов
обясни, че усещането е
невероятно да си треньор
на трима шампиони. "Шам-
пион се създава с много
труд, с много нерви и ли-
шения - от тяхна и от на-
ша страна. Без труд не
става, не може само с та-
лант. И тримата са много
трудолюбиви. Сега мис-
лим за следващите състе-
зания. Специално за Сти-
лян Гроздев целта ни е да
се класира и на олимпиа-
дата", каза Атанасов.

www.centersport.org

В центъра на спортния

ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
 1. Локо (Сф) 23 15 4 4 48:18 49
 2. Пирин (Бл) 23 15 4 4 48:21 49
 3. Спортист (Св) 22 12 4 6 35:26 40
 4. Хебър (Паз) 21 11 5 5 37:22 38
 5. Лудогорец II 21 10 6 5 41:25 36
 6. Септември (Сф) 21 10 4 7 33:24 34
 7. Созопол 21 8 6 7 27:24 30
 8. Литекс 23 6 10 7 24:24 28
 9. Септември (Сим)21 8 2 11 26:30 26
10. Миньор (Пк) 22 7 5 10 18:29 26
11. Добруджа 23 6 7 10 24:33 25
12. Струмска слава22 6 7 9 21:29 25
13. Локо (ГО) 22 4 7 11 20:33 19
14. Янтра (Гб) 21 4 4 13 16:37 16
15. Нефтохимик 23 3 5 15 16:50 14

ПРОГРАМА ЗА  XXVI КРЪГ
9 април 2021 г., петък, 17:00 ч.
Хебър 1918 (Пазарджик) - Лудогорец II (Разград)
Пирин (Благоевград) - Локо (София) -  Диема спорт
10 април 2021 г., събота, 15:00 ч.
Литекс (Ловеч) - Добруджа 1919 - Диема спорт
10 април 2021 г., събота, 17:00 ч.
Струмска слава (Радомир) - Локо (Г. Оряховица)
11 април 2021 г., неделя, 14:30 ч.
Септември (Сф) - Септември (Симитли) - Диема спорт
11 април 2021 г., неделя, 17:00 ч.
Янтра 2019 (Габрово) - Созопол (Созопол)
Кариана (Ерден) - Миньор (Перник) - сл.
Спортист 2009 (Своге) - почива
Нефтохимик 1962 (Бургас) - почива

РЕЗУЛТАТИ - XXV КРЪГ
Добруджа 1919 (Добрич) - Септември (София)0:1
Миньор (Перник) - Литекс (Ловеч)  . . . . . . . 0:0
Локомотив (София) - Кариана (Ерден)  . 3:0 сл.
Нефтохимик (Бургас) - Пирин (Благоевград)2:1
Септември (Симитли) - Янтра 2019 (Габрово)1:1
Созопол (Созопол) - Хебър 1918 (Пазарджик)1:2
Спортист (Своге) - Струмска слава (Радомир)0:0
Локомотив (Горна Оряховица) - почива
Лудогорец 1945 II (Разград) - почива

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

Общо 12 медала завою-
ваха състезателките на
България от международ-
ния турнир по художестве-
на гимнастика за Купа "Со-
фия" за девойки ансамбъл,
девойки индивидуално и
жени, който се проведе в
столицата.

Татяна Воложанина спе-
чели пет отличия - злато в
многобоя и на финала на
бухалки и сребро на обръч,
топка и лента. Стилияна
Николова е шампионка на
топка, а Ева Брезалиева
взе бронзови медали в
многобоя и на обръч.

Ансамбъл девойки в със-
тав Камелия Петрова, Ма-
рия Стаменова, Александ-
ра Василева, Кристиана
Дойчева, Гергана Трендафи-
лова и Сузан Паладиян е с
пълен комплект медали.
Възпитаничките на Вяра Ва-
ташка и Цветелина Найде-
нова станаха трети в мно-
гобоя, завоюваха златото в
съчетанието с пет ленти и
сребро на финала с пет
топки. При девойките Ни-

ОБЩО 12 МЕДАЛА ЗА
БЪЛГАРИЯ ОТ
МЕЖДУНАРОДНИЯ
ТУРНИР ЗА КУПА "СОФИЯ"

кол Тодорова се окичи с
бронз на финала на обръч.

България участва в тур-
нира със 7 гимнастички
при девойките, 8 при же-
ните и ансамбъл девойки.
"Много се радвам, че успях
да си изиграя съчетанията.
Имах грешки, но съм до-
волна. Трябва да съм по-
спокойна, защото всичко
мога. На тренировка пра-
вя всичко точно", каза Во-
ложанина след надпрева-
рата. "Аз съм много довол-
на от момичетата. Децата
много се стараят, бяха
много добре подготвени.
Състезанието беше много
силно, голяма конкурен-
ция. Винаги ми се иска те
да бъдат малко по-концен-
трирани, да играят без
грешка, да са спокойни,
артистични, но това става
с много опит в залата за
тренировки и с участие на
турнири", коментира пред
БТВ главният мениджър на
национален отбор жени ин-
дивидуално Бранимира
Маркова.

Първата ракета на Бълга-
рия при жените Цветана
Пиронкова приключи учас-
тието си на турнира от се-
риите WТА 500 в Чарлстън
(САЩ) още в първия кръг.
Пловдивчанката отпадна от
поставената под номер 14
в схемата Кори Гоф след
загуба с 3:6, 0:6.

Мачът се разви зле за
Пиронкова от самото нача-
ло. Тя допусна пробив в от-
криващия гейм, а не след
дълго вече изоставаше с
0:4. Последва серия от три
поредни гейма в полза на
33-годишната българка. При
3:5 тя имаше възможност да
се доближи до съперничка-
та си, но след няколко из-
равнявания предаде пода-
ването си, а с това и сета.

Негативното развитие на
срещата разстрои играта
на Цвети, която беше на-
пълно безпомощна до края.
17-годишната Гоф пък ста-

ПИРОНКОВА ОТПАДНА
БЕЗСЛАВНО В ЧАРЛСТЪН

на още по-агресивна и
трупаше точка след точка.
Американката отново по-
веде с 4:0, но този път се-
рията й не спря дотук. В
петия гейм Пиронкова
пропусна две точки за
пробив, след което съв-
сем рухна и Гоф затвори
мача за час и 13 минути.
36-ата в световната ран-
глиста тийнейджърка за-
писа 4 аса срещу нито
един от страна на Пирон-
кова. Българката напра-
ви една двойна грешка и
спечели само 47% от точ-
ките при разигран първи
сервис. Освен това тя ре-
ализира едва една от се-
демте си възможности за
пробив.

В следващия кръг Кори
Гоф ще играе срещу рус-
кинята Людмила Самсоно-
ва, която се справи с Нао
Хибино от Япония в два
сета - 6:2, 6:1. sportal.bg

Проверката между Бъл-
гария и световния шампи-
он Франция е много близо
до окончателно насрочва-
не. Двубоят на "лъвовете"
с "петлите" на Дидие Де-
шан трябва да се играе
преди Евро 2020, където
французите са основен фа-
ворит за титлата.
Sportal.bg информирад, че
идеята за контролната сре-
ща е на френската страна,
откъдето е дошло запитва-

СВЕТОВНИТЕ ШАМПИОНИ
ПОИСКАЛИ ДА ИГРАЯТ С
БЪЛГАРИЯ

не до Българския футболен
съюз.

Очаква се скоро от Боя-
на да обявят официално да-
тата на мача, който трябва
да се играе на "Парк де
Пренс". Двата отбора мо-
жеха да са в една група на
европейските финали, но
поражението от Унгария
през есента ни лиши от
възможността да се борим
във финален бараж за
участие на първенството.

СВЕТОВНИТЕ ШАМПИОНИ
ПОИСКАЛИ ДА ИГРАЯТ С
БЪЛГАРИЯ



1
ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК 6ndt@dobrich.net

Брой 28 (6462) http://www.ndt1.com/

8 април 2021г.

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - 
4 АПРИЛ 2021: ОБРАБОТЕНИ 
100.00% СИК ПРОТОКОЛИ В РИК

Д-р Милена Драганова Горанова
специалист "Вътрешни 

болести“ и "Кардиология“ 
медицински прегледи в медицински център "Вива Фе-

никс“ - Добрич и домашни прегледи. GSM 0899032082

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 8 април 2021 г. 

се навършват 3 месеца, от 
смъртта на нашия обичан син, 

брат,  баща и съпруг 

СТАНИСЛАВ МАРИНОВ 
ГЕОРГИЕВ

/25.02.1974 - 8.01.2021/
Завинаги оставаш в душите и сърцата ни с 

обичта си, с грижовността си, с добротата си, с 
всеотдайната си любов към нас.

Ще те помним винаги с добро!
От семейството

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на те-

риторията УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физи-
чески и юридически лица, че е организирано обществено 
обсъждане на Частично изменение на действащия Общ 
устройствен план на Община град Добрич в обхвата на 
земеделски имоти с идентификатори  №72624.906.382  
и №72624.906.385  в устройствена зона за обществено 
обслужващи дейности - „Оо”. Проектът за изменение на 
ОУП е предоставен на Община град Добрич.

Срещата ще се проведе на 13.04.2021г. от 13,30 часа в зала 
„Европа” в сграда на областна администрация гр.Добрич, 
ул.”Независимост” №5 – ет.2

За контакти – Ив. Иванов тел. 0888 805 206аа

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 22.04.2021 год. от 14.00 часа 

в залата на Община Каварна
 на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО 
НАДДАВАНЕ

съгласно заповед №240/30.03.2021г. на 
кмета на община Каварна, за отдаване под 

наем на земеделска земя – лозя от ОПФ с обща площ от 
23,769дка в землището на гр.Каварна:

Поземлен имот с идентификатор ПИ 35064.122.3  по 
КККР на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя” с площ 
от 10,000дка, трайно предназначение на територията: земе-
делска, начин на трайно ползване: лозе, при граници и съ-
седи: 35064.122.2, 07257.13.126, 35064.122.7, 35064.122.6, 
актуван с АЧОС №2218, акт №100, т.III, вх.р.№833 от 
26.03.2013г. на СВ Каварна.

Поземлен имот с идентификатор ПИ 35064.122.1  по 
КККР на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя” с площ 
от 13,769дка, трайно предназначение на територията: земе-
делска, начин на трайно ползване: лозе, при граници и съ-
седи: 35064.13.126, 07257.122.2, 35064.122.6, 35064.118.15, 
актуван с АЧОС №2280, акт №101, т.III, вх.р.№834 от 
26.03.2013г. на СВ Каварна.

Общата начална тръжна цена на обектите на търга е 
1901,52лв. без ДДС на година.

Тръжните документи се закупуват от касата на общината 
на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 13.04.2021год., 
като цената на един комплект е 10.00 лв. 

Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа 
на 20.04.2021г. в деловодството на община Каварна 
ул.”Добротица” № 26.

Депозитна вноска, представляваща 10% от началната 
тръжна цена, в размер на 190,15лв. се внася на касата на 
Община Каварна ул.”Добротица” № 26 или по сметка на 
община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   BIC код СЕС-
ВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF. 
до  17.00 часа  на  16.04.2021 год.  

Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                  
Необходими документи за участие:
•	 Декларация, че участникът няма не погасени за-

дължения казазъм отдел ”МДТ” при  Община Каварна с 
настъпил падеж; 
•	 Актуално удостоверение от НАП, че няма непогасени 

задължения към държавата;
•	 Нотариално заверено пълномощно, в случай че кан-

дидатът се представлява от пълномощник;
Справки на тел.: 0570/8-18-19.

ЦЕНТРАЛНО  ВОЕННО  
ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ 
СТЕПЕН – ДОБРИЧ

9300, гр.Добрич, бул. „Добруджа” № 
4, ет.4, тел. 058 664764

Обява за провеждане на конкурс за 
войнишки длъжности за приемане на 

военна служба на лица, завършили 
граждански средни или висши училища 
в страната и в чужбина във формирова-

ния на Сухопътните войски
Със заповед № ОХ-188/10.03.2021г. на министъра на 

отбраната на Република България са обявени 195 (сто 
деветдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на 
военна служба на лица, завършили граждански средни 
или висши училища, във военни формирования от Сухо-
пътните войски, както следва:

№ по
ред Военно формирование Брой

1 в. ф. 24150 - Стара Загора 3
2 в. ф. 54230 - Стара Загора 4
3 в. ф. 48430 - Стара Загора 8
4 в. ф. 44200 - Стара Загора 4
5 в. ф. 54140 - Стара Загора 2
6 в. ф. 52590 - Ямбол 6
7 в. ф. 54100 - Ямбол 9
8 в. ф. 38220 - Плевен 4
9 в. ф. 34840 - Карлово 23

10 в. ф. 44370 - Карлово 12
11 в. ф. 42000 - Карлово 12
12 в. ф. 38640 - Казанлък 12
13 в. ф. 54890 - Казанлък 11
14 в. ф. 26400 - Благоевград 5
15 в. ф. 56040 - Благоевград 30
16 в. ф. 54990 - Враца 10
17 в. ф. 28330 - Смолян 20
18 в. ф. 24620 - Свобода 10
19 в. ф. 42600 - Мусачево 10

Срок за подаване на заявленията до 23.04.2021 г.
Повече информация може да получите от офиса за 

военен отчет към общината или на телефон: 058/604 205, 
както от сайтовете на Централно военно окръжие: www.
comd.bg и Министерство на отбраната: www.mod.bg 

Образци от формулярите и подробностите за  кандидат-
стване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. 
“Добруджа” № 4, ет. 4, тел. 058/664 764 и 0882/552 019, 
където се подават необходимите документи.

Обобщени данни от избор на народни представители

№ ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК ГЛАСО-
ВЕ

РАЗПРЕ-
Д Е Л Е -
НИЕ

1
ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ

116 430 3.64%

2

НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП 
КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛ-
ГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА 
ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩ-
НОСТ)

4 789 0.15%

3 Български национален 
съюз – НД 2 936 0.09%

4 БСП за БЪЛГАРИЯ 480 124 15.01%

5 ВЪЗРАЖДАНЕ 78 395 2.45%

6 ПП АБВ 14 794 0.46%

7 АТАКА 15 660 0.49%

8
КОНСЕРВАТИВНО ОБЕ-
ДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦА-
ТА /ПП КОД/

9 431 0.29%

9 Движение за права и 
свободи – ДПС 335 701 10.49%

10 БЪЛГАРСКА ПРОГРЕ-
СИВНА ЛИНИЯ 4 364 0.14%

11
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛ-
ГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ 
(ДА България, ДСБ, Зелено 
движение)

302 270 9.45%

12 ВЪЗРАЖДАНЕ НА 
ОТЕЧЕСТВОТО 13 182 0.41%

13

Движение ЗАЕДНО за про-
мяна (Българска Социал-
демокрация – Евролевица, 
Европейска Сигурност и 
Интеграция, Родолюбие 
2000)

3 525 0.11%

14 БНО 94 447 2.95%

15 ПП НАЦИЯ 921 0.03%

16 ПП МИР 3 652 0.11%

17 Граждани от Протеста 2 354 0.07%

18 ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ 
ВЪН! 150 921 4.72%

19 ПП Глас Народен 8 330 0.26%

20 ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАР-
ТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ 16 868 0.53%

21 ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА 
БЪЛГАРИЯ 42 052 1.31%

22 ПП ПРАВОТО 2 169 0.07%

23 ПП Благоденствие-Обеди-
нение-Градивност 1 592 0.05%

24
ПАТРИОТИЧНА 
КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И 
НФСБ

75 921 2.37%

25 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 5 555 0.17%

26
Политическа партия  ОБ-
ЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛ-
ГАРИЯ

3 438 0.11%

27
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА 
ДИРЕКТНА ДЕМОКРА-
ЦИЯ (БСДД)

3 341 0.10%

28 ГЕРБ-СДС 837 671 26.18%

29 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 564 989 17.66%

№ ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК ГЛАСО-
ВЕ

РАЗПРЕ-
Д Е Л Е -
НИЕ

30 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 3 414 0.11%

31 Пламен Владимиров Ма-
сарлиев – независим 167

31 Давид Леон Леви – неза-
висим 259

– Не подкрепям никого 4 7  7 5 3 
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цена622.00 лв.(Шестстотин двадесет и два лева).
 25. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.48.62 

по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 
1637 кв.м(Хиляда шестстотин

 тридесет и седем квадратни метра) с начална тръжна цена 
2 513.00 лв.(Две хиляди петстотин и тринадесет лева).

 26. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.48.67 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ 
от 2 957 кв.м( Две хиляди деветстотинпетдесет и седем квадратни 
метра) с начална тръжна цена4 526.00( Четири хиляди петстотин 
двадесет и шест лева ).

 27. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.48.68 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 2 
647 кв.м( Две хиляди шестстотинчетиридесет и седем квадратни 
метра) с начална тръжна цена4 078.00 ( Четири хиляди седемдесет 
и осем лева).

 28. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.48.69 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 2 
348 кв.м( Две хиляди тристачетиридесет и осем квадратни метра) с 
начална тръжна цена3 646.00( Три хиляди шестстотинчетиридесет 
и шест лева ).

29. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.49.2 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ 
от 7 028 кв.м( Седем хиляди двадесет и осем квадратни метра) 
с начална тръжна цена10 460.00( Десет хиляди четиристотин и 
шестдесет лева).

 30. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.49.6 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 2 
951 кв.м( Две хиляди деветстотин петдесет и един квадратни метра) 
с начална тръжна цена4 518.00 лв.

( Четири хиляди петстотин и осемнадесет лева ).
 31. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.31 по 

КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 811 
кв.м( Осемстотин и единадесет квадратни метра) с начална тръжна 
цена 1218.00(Хиляда двеста и осемнадесет лева).

 32. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.37 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 1256 
кв.м( Хиляда двеста петдесет и шест квадратни метра) с начална 
тръжна цена1963.00( Хиляда деветстотин шестдесет и три лева).

 33. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.38 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 1395 
кв.м( Хиляда триста деветдесет и пет квадратни метра) с начална 
тръжна цена2 164.00( Две хиляди сто шестдесет и четири лева).

 34. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.39 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ 
от 3027 кв.м( Три хиляди двадесет и седем квадратни метра) с на-
чална тръжна цена4 627.00( Четири хиляди шестстотин двадесет 
и седем лева).

 35. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.40 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 
1000 кв.м( Хиляда квадратни метра)с начална тръжна цена1 542.00( 
Хиляда петстотин четиридесет и два лева).

36. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.42 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 
2404 кв.м( Две хиляди четиристотин и четири квадратни метра) с 
начална тръжна цена3 727.00( Три хиляди седемстотин двадесет 
и седем лева).

37. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.43 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 992 
кв.м( Деветстотин деветдесет и два квадратни метра) с начална 
тръжна цена1531.00( Хиляда петстотин тридесет и един лева ).

 38. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.44 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 525 
кв.м( Петстотин двадесет и пет квадратни метра) с начална тръжна 
цена810.00( Осемстотин и десет лева).

 39. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.45 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 1440 
кв.м( Хиляда четиристотини четиридесет квадратни метра) с начал-
на тръжна цена2 229.00( Двехиляди двеста двадесет и девет лева).

 40. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.47 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 
736 кв.м( Седемстотин тридесет и шест квадратни метра) с начална 
тръжна цена1 110.00( Хиляда сто и десет лева).

41. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.75 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ 
от 1844 кв.м( Хиляда осемстотинчетиридесет и четири квадратни 
метра) с начална тръжна цена 2 813.00(Две хиляди осемстотин и 
тринадесетлева .)

42. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.76 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 
1658 кв.м(Хиляда шестстотин петдесет и осем квадратни метра) с 
начална тръжна цена2 544.00( Две хиляди петстотин четиридесет 
и четири лева).

43. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.78 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 
2 879.00 кв.м( Две хиляди осемстотин седемдесет и девет квадратни 
метра) с начална тръжна цена4 414.00 лв. ( Четири хиляди чети-
ристотин и четиринадесет лева).

 44. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.79 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 1314 
кв.м( Хиляда тристаи четиринадесет квадратни метра) с начална 
тръжна цена2 047.00 лв.( Две хиляди четиридесет и седем лева ).

 45. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.80 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 
888 кв.м( Осемстотин осемдесет и осем квадратни метра) с начална 
тръжна цена 1330.00( Хиляда триста и тридесет лева ).

 46. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.81 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 794 
кв.м( Седемстотин деветдесет и четири квадратни метра) с начална 
тръжна цена 1194.00( Хиляда сто деветдесет и четири лева) .

 47. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.83 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 
927 кв.м( Деветстотин двадесет и седем квадратни метра) с начална 
тръжна цена 1 386.00 лв.)Хиляда триста осемдесет и шест лева).

 48. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.84 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 904 
кв.м( Деветстотин и четириквадратни метра) с начална тръжна цена 
1353.00(Хиляда триста петдесет и три лева)

49. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.85 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 
2297 кв.м( Две хиляди двеста деветдесет и седемквадратни метра) 
с начална тръжна цена3573.00( Три хиляди петстотин седемдесет 

и три лева).
 50. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.86 по 

КККР на с.Коларци по НТП: За друг вид застрояванесплощ от 1 
661 кв.м(Хиляда шестстотин шестдесет и един квадратни метра) с 
начална тръжна цена2 548.00( Две хиляди петстотин четиридесет 
и осем лева ).

 51. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.87 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ 
от 1 077 кв.м( Хиляда седемдесет и седем квадратни метра) с 
начална тръжна цена1654.00(Хиляда шестстотин петдесет и 
четири лева).

 52. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.88 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ 
от 4 448 кв.м( Четири хиляди четиристотин четиридесет и осем 
квадратни метра) ) с начална тръжна цена6 681.00 лв.(Шест хи-
ляди шестстотин осемдесет и един лева).

53. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.89 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 2 
887 кв.м( Две хиляди осем- стотин осемдесет и седем квадратни 
метра) с начална тръжна цена4 425.00( Четири хиляди четирис-
тотин двадесет и пет лева).

 54. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.90 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 484 
кв.м ( Четиристотин осемдесет и четири квадратни метра) с на-
чална тръжна цена746.00( Седемстотин четиридесет и шест лева ).

 55. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.91 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 
1152 кв.м( Хиляда сто петдесет и дваквадратни метра) с начална 
тръжна цена 1812.00( Хиляда осемстотин и дванадесет лева).

 56.Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.93 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 
901кв.м( Деветстотин и един квадратни метра) с начална тръжна 
цена 1 349.00( Хиляда триста четиридесет и девет лева) .

 57. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.94 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 
840кв.м( Осемстотин и четиридесет квадратни метра) с начална 
тръжна цена 1260.00( Хиляда двеста и шестдесет лева ).

58. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.95 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 
821 кв.м( Осемстотин двадесет и един квадратни метра) с начална 
тръжна цена 1243.00( Хиляда двеста четиридесет и три лева).

 59. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.100 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ 
от 1414 кв.м( Хиляда четиристотин и четиринадесетквадратни 
метра) с начална тръжна цена2 191.00( Две хиляди сто деветдесет 
и един лева).  

60 Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.133 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 
1046 кв.м(Хиляда четиридесети шест квадратни метра) ) с начална 
тръжна цена 1 609.00( Хиляда шестстотин и девет лева).

 61. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.134 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ 
от 802 кв.м(Осемстотин и дваквадратни метра) с начална тръжна 
цена1 205.00( Хиляда двеста и пет лева).

 62. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.135 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ 
от 2463 кв.м(Две хиляди четиристотин шестдесет и три квадратни 
метра) с начална тръжна цена 3 813.00 

( Трихиляди осемстотин и тринадесет лева ).
 63. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.50.136 

по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ 
от 331 кв.м(Триста тридесет и единквадратни метра) с начална 
тръжна цена525.00( Петстотин двадесет и пет лева 

64. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.52.124 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ 
от 4 336 кв.м(Четири хиляди триста тридесет и шестквадратни 
метра) с начална тръжна цена6 519.00( Шест хиляди петстотин 
и деветнадесет лева ).

65. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.52.125 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 
2 746 кв.м(Две хиляди седемстотин четиридесет и шестквадратни 
метра) с начална тръжна цена 4 221.00 

 ( Четири хиляди двеста двадесет и един лева).
 66. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.52.129 

по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ 
от 3262 кв.м(Три хиляди двеста шестдесет и дваквадратни метра) 
с начална тръжна цена 4 967.00( Четири хиляди деветстотин 
шестдесет и седем лева).

 67. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.52.130 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ 
от 4820 кв.м(Четири хиляди осемстотин и двадесетквадратни 
метра) с начална тръжна цена 7 218.00(Седем хилядидвеста и 
осемнадесет лева).

 68. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.52.131 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ 
от 2842 кв.м(Две хиляди осемстотин четиридесет и дваквадратни 
метра) с начална тръжна цена 4 360.00 

 ( Четири хиляди триста и шестдесет лева .)
 69. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.52.151 

по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 
2037 кв.м(Две хилядитридесет и седемквадратни метра) с начална 
тръжна цена 3 197.00( Три хиляди сто деветдесет и седем лева).

 70. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.52.154 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 
1757 кв.м(Хиляда седемстотин петдесет и седемквадратни метра) 
с начална тръжна цена2 686.00 лв. (Две хиляди шестстотин 
осемдесет и шест лева).

 71. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.52.156 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ 
от 3 902 кв.м( Три хиляди деветстотин и два квадратни метра) с 
начална тръжна цена 5 892.00(Пет хиляди осемстотин деветдесет 
и два лева) .

II. Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от 
началната тръжна цена, който се заплаща в брой до 16.00 часа на 
10.05.2021 г.в касата на общинска администрация гр.Тервел или 
се внася по набирателната сметка на Община ТервелBG 44 UNCR 
9660 3327 0052 16; BIG : UNCRBGSF при банка УНИ КРЕДИТ 
БУЛБАНК

III. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата 
от 15.00 лева /Петнадесетлева / без ДДС в брой от21.04.2021 г. до 
15.00 ч. на10.05.2021 г. от касата на община Тервел.

IV. Заявления за участие в търга се приемат до 16.00 ч. 
на10.05.2021 г.в деловодството на Община Тервел.

V.Оглед на недвижимите имоти - частна общинска собственост 
се извършвавсеки работен ден от 09.00до 15.30 часа до 10.05.2021 
г., след закупуванена тръжна документация и направена предва-
рителна заявка за оглед.

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ -ГРАД ТЕРВЕЛ
Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор 05751/2070,2075 , факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 
и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44,ал.1,т.1 и т.3 , чл. 56 и 

чл.62от НРПУРОИ 

О Б Я В Я В А
І.Публичен търг на 11.05.2021 год. от 10.00 часа в заседател-

ната зала на Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба 
нанедвижими имоти- частна общинска собственост, както следва :

1. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване УПИ ХVII, кв.3 
по РП на с.Зърнево по начин на трайно ползване : Дворно място 
отредено за „ индивидуално жилищно строителство сплощ от 
900 кв.м (Деветстотинквадратни метра) сначална тръжна цена 4 
797.00( Четири хиляди седемстотин деветдесет и седем лева).

2. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване УПИ ХVI, кв.3 по 
РП на с.Зърнево по начин на трайно ползване : Дворно място 
отредено за „ индивидуално жилищно строителство сплощ от 
940 кв.м (Деветстотин и четиридесетквадратни метра) с начална 
тръжна цена5001.00 (Пет хиляди и един лева).

3. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване УПИ V, кв.10 по 
РП на с.Зърнево по начин на трайно ползване : Дворно място 
отредено за „ индивидуално жилищно строителство сплощ от 
870 кв.м (Осемстотин и седемдесет квадратни метра) с начална 
тръжна цена4 644.00 лв.( Четири хиляди шестстотин четиридесет 
и четири лева).

 4. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване УПИ VI, кв.10 
по РП на с.Зърнево по начин на трайно ползване : Дворно място 
отредено за „ индивидуално жилищно строителство сплощ от 
900 кв.м (Деветстотин квадратни метра) с начална тръжна цена4 
797.00( Четири хиляди седемстотин деветдесет и седем лева).

5. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 35050.41.4 по 
КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе с 
площ от 500 кв.м(Петстотинквадратни метра) с начална тръжна 
цена 553.00лв.(Петстотин петдесет и три лева).

 6. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 35050.41.9 по 
КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе с 
площ от 500 кв.м(Петстотинквадратни метра) с начална тръжна 
цена553.00лв.(Петстотин петдесет и три лева).

7.Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 35050.41.10 по 
КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе с 
площ от 503 кв.м(Петстотини три квадратни метра) с начална 
тръжна цена556.00лв.(Петстотин петдесет и шест лева).

8. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 35050.41.11 по 
КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе с 
площ от 500 кв.м(Петстотинквадратни метра) с начална тръжна 
цена 372.00( Триста седемдесет и два лева).

9. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 35050.41.12 по 
КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе с 
площ от 500 кв.м(Петстотинквадратни метра с начална тръжна 
цена553.00лв.(Петстотин петдесет и три лева).

 10. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 35050.41.13 
по КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе 
с площ от 500 кв.м(Петстотинквадратни метра) с начална тръжна 
цена 553.00лв.(Петстотин петдесет и три лева).

 11. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 35050.41.17 
по КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе 
с площ от 500 кв.м(Петстотинквадратни метра )с начална тръжна 
цена 372.00( Триста седемдесет и два лева).

 12. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 35050.41.18 
по КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе 
с площ от 500 кв.м(Петстотинквадратни метра) с начална тръжна 
цена 372.00( Триста седемдесет и два лева).

13. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 35050.41.23 
по КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе 
с площ от 500 кв.м(Петстотинквадратни метра) с начална тръжна 
цена 372.00( Триста седемдесет и два лева).

14. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 35050.41.24 
по КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе 
с площ от 506 кв.м(Петстотини шест квадратни метра) с начална 
тръжна цена377.00( Триста седемдесет и седем лева).

 15. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 35050.41.30 
по КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе 
с площ от 500 кв.м(Петстотинквадратни метра с начална тръжна 
372.00( Триста седемдесет и два лева). 

16. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 35050.41.32 
по КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе 
с площ от 500 кв.м(Петстотинквадратни метра) с начална тръжна 
цена372.00( Триста седемдесет и два лева).

17. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 35050.41.173 
по КККР на с.Каблешково по начин на трайно ползване : Лозе 
с площ от 500 кв.м(Петстотинквадратни метра) с начална тръжна 
цена372.00( Триста седемдесет и два лева).

18.Да се учреди възмездно право на строеж за „търговски обект“ 
ЗП 100 кв.м за срок от 30 години в ПИ 72271.501.92 по КККР 
на гр.Тервел( кв.27, УПИ ХVIII по ЗРП) на гр.Тервел с начална 
тръжна цена 5 136.00(Пет хиляди сто тридесет и шест лева). 

19. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.48.49 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 1 
983 кв.м (Хиляда деветстотин осемдесет и триквадратни метра) 
с начална тръжна цена3 064.00 лв. (Три хиляди шестдесет и 
четири лева).

 20. Да се продаде чрез търг с явно наддаване ПИ 38025.48.50 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 
1 836 кв.м (Хиляда осемстотин тридесет и шестквадратни метра) 
с начална тръжна цена2 851.00(Две хиляди осемстотин петдесет 
и един лева).

 21. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.48.51 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ 
от 3449 кв.м (Три хиляди четиристотинчетиридесет и деветква-
дратни метра) с начална тръжна цена 5 237.00( Пет хиляди двеста 
тридесет и седем лева ).

 22. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.48.52 
по КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ 
от 979 кв.м (Деветстотин седемдесет и деветквадратни метра) с 
начална тръжна цена1 461.00( Хиляда четиристотин шестдесет 
и един лева).

 23. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.48.54 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 396 
кв.м (Триста деветдесет и шестквадратни метра) с начална тръжна 
цена619.00 лв.(Шестстотин и деветнадесет лева).

 24. Да се продаде чрезтърг с явно наддаване ПИ 38025.48.55 по 
КККР на с.Коларци по НТП : За друг вид застрояванесплощ от 398 
кв.м (Триста деветдесет и осем квадратни метра) с начална тръжна 
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на 
Ванко Иванов – с по-
желания за здраве, 
за отваряне на ресто-
рантьорския бизнес, 
за много обич у дома 
и за много поводи да 
изпее нещо с мощния 
си глас!

РОЖДЕНИК утре е 
бизнесменът Димитрин 
Радев, а ние – неговите 
приятели от НДТ му 
желаем да е здрав и 
да успява в добрите си 
начинания! 

НА ЦЕЛИ десет го-
дини става утре една 
малка чаровница Вла-
дена Янулчева. Ние 
от НДТ й желаем да е 
здрава, в бележника й 
да има само шестици, 
да бъде обичана и ус-
михната! А на цялото 
прекрасно семейство 
и на най-отговорната 
баба Вили желаем тях-
ното момиченце да им 
бъде все така повод за 
радост и гордост! 

САМО ДЕН след 
внучката си, на 10 ап-
рил, рожден ден праз-
нува нейният дядо 
Янул Иванов. И праз-
никът в семейството 
ще продължи. А ние 
отсега желаем на рож-
деника да е здрав и 
всичко добро, с което 
се заеме, да се увен-
чава с успех!

В АВАНС и от сър-
це честитим рождения 
ден на приятеля на По-
добрия вестник Георги 
Минев, който празну-
ва в неделя. Нека от 
здраве, успехи и много 
поводи за радост да не 
се отърве!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 
казваме на стопанката 
на язовира в Минко-
во Диана Михайлова, 
която е рожденичка в 
неделя. Здраве, обич у 
дома, много щастие с 
прекрасното й голямо 
семейство и разбира 
се - безброй доволни 
рибари, които търсят 
именно „нейния“ язо-
вир, за да хванат най-
големия шаран!

РОЖДЕН ДЕН на 11 
април празнува кметът 
на Дуранкулак Весе-
лин  Йорданов. Нека е 
здрав и нека работи с 
ентусиазъм за хората 
от повереното му на-
селено място!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН в аванс казваме 
на Петя Панева - об-
щински съветник от 
МК ГЕРБ(СДС) в Ге-
нерал Тошево, която 
празнува на 11 април. 
За здраве и за активна 
работа за по-добрия 
утрешен ден наа доб-
руджанската община 
са пожеланията на 
НДТ!

ДЪЛГОГОДИШНАТА 
директорка на Езикова 
гимназия Милена Ива-
нова празнува рожден 
ден на 12 април. А ние 
от По-добрия вестник 
отсега й наричаме да 
е здрава и да се радва 
на щастие, много при-
ятелства и на успехите 
на „нейните“ доско-
рошни питомци!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ОВЕН – Правете всичко онова, което ви 
е по сърце и резултатите ще ви радват. 
Също така не отказвайте помощ, бъдете 
сигурни, че ще се справите и с това.

ТЕЛЕЦ – Денят е удачен за финансови 
начинания, както и за всякаква друга ак-
тивност, която може да ви донесе печалба. 
От важност за добрия изход на делата ви 
е да контролирате мислите си.

БЛИЗНАЦИ – С колеги ще обсъждате 
конкретни детайли по работен проект или 
нововъзникнали задачи. Ще откриете нови 
неща, с които предстои да се запознаете 
отблизо, а също и да ги приложите на 
практика.

РАК – Успешно договаряне ще постави 
началото на бъдещ проект, който може да 
е свързан с нова работа, добро сътрудни-
чество или в личен план. Не се жалете и 
работете за разкриване на способностите 
си, ще бъдете оценени

ЛЪВ – Романтична среща ще ви направи 
щастливи, преоткривайки любимия си чо-
век. Ако връзката ви е и професионална, 
очакват ви нови предизвикателства.

ДЕВА – Щадете здравето си и по-малко 
се натоварвайте. Вероятността от просту-
ди е голяма, за това не стойте дълго  на 
открито, и приемайте повече течности и 
витамини.

ВЕЗНИ – Съобразете излизанията си с 
времето и не се насилвайте. Щадете здра-
вето си и не омаловажавайте симптомите 
на настинка и грип.

СКОРПИОН – Съобразете програмата си 
с хората, с които сте обвързани служебно 
или в друг план, и без излишна суета рабо-
тете по задачите си днес. Въздържайте се 
от излишни коментари и се съсредоточете 
върху важните неща.

СТРЕЛЕЦ – С участието си в предстоящ 
проект ще получите възможност за профе-
сионална и творческа изява. Добрите ви 
контакти ще повлияят на нечие решение 
във ваша полза.

КОЗИРОГ – Делата, в които днес влага-
те мисъл и желание ще ви носят успехи. 
Насочете енергията в подкрепа на добрите 
си намерения, стига те да не са в противо-
речие с общоприетите норми.

ВОДОЛЕЙ – От опит знаете, че може да 
си спестите разочарованията, ако разчи-
тате повече на себе си, отколкото на друг. 
В тази връзка е добре да преразгледате 
отношенията си към онези, които не отго-
варят на разбиранията ви за партньорство.

РИБИ – На делови и други срещи ще 
разисквате възможности за развитие на 
идеите си, за това бъдете подготвени. 
Няма да липсват задачи, които не са по 
вкуса ви, но трябва да ги приключите.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Оказва се, че движението - това е живот! А лежането - това е Убав 
живот! -  Ани от Царевец, но не тази, за която си мислите

БЪЛГАРКА Е В ТОП 10 НА НАЙ-КРАСИВИТЕ 
ЛИЦА БЕЗ ГРИМ В СВЕТА

Българка се нареди в топ 
10 на най-красивите лица 
без грим в света, съобщи 
NOVA. Над 60 участнички 
от цял свят излязоха на 
подиума, за да представят 
държавите си.

Красавиците от 90-те: 
Когато стандартите за 
красота бяха различни 
(СНИМКИ)

Конкурсът се проведе в 
Тайланд при много стро-
ги мерки и задължител-
на 14-дневна карантина 
за всички модели. Дилян 
Калчев се срещна с пред-
ставителката на България 
Виктория Лазарова.

азТя е на 21 години и е от 
Пловдив. Модел е в една от 

н а й - и з -
в е с т н и -
те бъл-
г а р с к и 
агенции 
и е сту-
д е н т к а 
по „Биз-
нес ико-
номика” 
в София. 
П р е д и 
два ме-
с е ц а 
в з и м а 
к в о т а , 
з а  д а 
предста-
ви Бъл-
гария на 
м о д н и я 
конкурс 
М и с 
„ Г р а н д 

интернешънъл”. „Конкур-
сът е трият най-известен 
в света. Проведе се в Бан-
кок, Тайланд. Бях избрана 
чрез онлайн кастинг. Това 
всъщност е първият кон-
курс, който се осъществя-
ва по време на пандемия”, 
казва Лазарова.


