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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Преди обяд ще е предимно 
слънчево. След обяд ще се 
развива купеста и купесто-
дъждовна облачност и на мно-
го места в северозападната 
половина от страната ще има 
краткотрайни, временно ин-
тензивни валежи от дъжд. В 
Северозападна България ще 
има и гръмотевична дейност, и 
условия за градушки. Ще духа 
слаб вятър от юг-югозапад, 
преди обяд в Източна България 
- от югоизток. Максималните 
температури ще са предимно 
между 22° и 27°.

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 

ВРЕМЕТО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ град ДОБРИЧ
9300 Добрич, ул. България, 12; тел. 058/600 406; ц. 

058/600 001-004; факс 058/600 703
e-mail: dobs@dobrich.bg; www.dobrich.bg

 „На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 
1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, на 25 май (вторник) 2021 година, 
от 9.00 часа се свикват на редовно заседание 
общинските съветници от Община град Добрич.”

ДОБРИЧ 
ПРАЗНУВА 
24 МАЙ

КМЕТЪТ НА ДОБРИЧ 
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 
С ПРЕСТИЖНАТА 
"ЗЛАТНА КОБИЛИЦА" 
НА ЦИОФФ БЪЛГАРИЯ

На стр.  2

На стр.  2

ПРОДАВАМ 
РЕСТОРАНТСКО 
ОБОРУДВАНЕ.

Тел.: 0888 635 368

На стр. 2

Уважаеми съграждани, 
Честит 24 май! 

Денят на Светите бра-
тя Кирил и Методий, 
на българската азбука, 
просвета и култура и 
на славянската книжов-
ност е празник, който е 
дълбоко скътан в бъл-
гарската душа, защото 
празнува българското 
слово. 

Ние пазим и тачим 
нашата писменост и 
слово, които са ни по-
магали да оцеляваме 
в трудни моменти, да 
градим и съзидаваме. 

Благодарение на нашите първоучители и просветители ние израстваме духовно 
и се различаваме от другите народи. 

Затова на този ден се обръщам към всички учители и ученици с думи на благо-
дарност за будителството, за просвещението, за всеотдайността и съхранението 
на българската кауза. 

Бъдете здрави, целеустремени и верни посланици на българското слово! 
Нека Ви съпътстват здраве, вдъхновени и нови духовни хоризонти!

Йордан Йорданов,, Кмет на Община град Добрич 
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ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ Е НОВИЯТ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ДОБРИЧ

Правителството смени всички областни управители.
По думите му желанието на служебния премиер Сте-

фан Янев е да се гарантира честният вот и да се нама-
ли купуването на гласове. На мястото на освободените
ще бъдат назначени нови.

Само в 4 области не са попълнени местата за об-
ластни управители, засега там са заместници, каза
още Антон Кутев. Назначението на областните упра-
вители ще е от утре в 09.00 часа, когато те трябва да
си приемат постовете.

Ето и кои са 24-мата нови областни управители:
Николай Шушков е назначен за областен управител

на Област Благоевград. В периода 2009 г. - 2010 г. е
заемал поста началник на Митница Югозападна Бъл-
гария, а от 2005 г. до 2008 г. e бил началник на Митни-
ца Кулата. През 2021 г. е началник Митнически де-
партамент на Thessaloniki Port Authority S.A. dry port
Sofia - "ТПА" София" ЕАД. Висшето си образование е
завършил в Полтавския университет по икономика и
търговия в Украйна.

Мария Кънева е назначена за областен управител на
Област Бургас. В периода 2001 г. - 2009 г. е била облас-
тен управител на Стара Загора, а преди това е била
зам.-директор на РЗОК в Стара Загора. От 2018 година
е декан на Центъра по юридически науки в Бургаския
свободен университет. Професор е по административ-
но право и процес.

За областен управител на Велико Търново е назначен
Георги Гугучков. Притежава образователно-квалификаци-
онна степен "магистър" по специалността "Транспортно
строителство" от НВУ "В. Левски" във Велико Търново. В
периода 1998 г. - 2001 г. е бил командир на бригада и
началник на Горнооряховския военен гарнизон. Има дъл-
гогодишен управленски опит в частния сектор в сферата
на енергетиката и строителството в градска среда.

За областен управител на Област Видин е назначен
Огнян Михайлов. Притежава образователно-квалифика-
ционна степен "магистър" по специалността "Управле-
ние на обществения ред и сигурност на Република Бъл-
гария" от Академията на МВР. През 2017 година е бил
областен управител на Видин. Преди това от 2015 г. е
работил в Държавната агенция "Държавен резерв и во-
енновременни запаси". От 2003 г. до 2009 г. е бил дирек-
тор на ОДМВР - Видин.

Иван Сълов е назначен за областен управител на об-
ласт Враца. От 2016 г. до 2018 г. е работил в АЕЦ "Коз-
лодуй" като първо заема позицията началник отдел "Тех-
нически системи за сигурност", а след това - началник
отдел "Логистика на запасите". Дълги години е работил
в Областната дирекция на МВР в град Враца, като в
периода от 2004 г. до 2009 г. е бил неин директор. Вис-
шето си образование е получил във ВНВВУ "Георги Бен-
ковски" - гр. Долна Митрополия със специалност "Радио
оборудване на летателните апарати.

За областен управител на Габрово е назначен Борис-
лав Бончев. В периода 2013 г. - 2019 г. е заемал поста
директор на Областна дирекция на МВР в Габрово. За-
вършил е висшето си образование в Техническия уни-
верситет в Гарово, където придобива квалификацията
"Електроснабдяване и Електрообзавеждане".

На Област Кърджали областен управител става Дани-
ел Делчев. От 2004 г. до 2006 г. се е занимавал с мони-
торинг на програми и проекти, финансирани от ЕС в
Министерството на икономиката и енергетиката и в Из-
пълнителната агенция за насърчаване на малки и сред-
ни предприятия. Бил е също изпълнителен директор на
европейски проектен център в гр. Кърджали, както и
управител на бизнес инкубатор в града. Има икономи-
ческо образование от УНСС.

Александър Пандурски е назначен за областен упра-
вител на Област Кюстендил. От 2013 г. до март 2021 г.
заема длъжността ръководител на Областна пощенска
станция - Кюстендил. Притежава образователно-квали-
фикационна степен "магистър" по специалността "Ради-
отехника" от Техническия университет в гр. София.

За областен управител на Област Ловеч е назначен
Светослав Славчев. Бил е дългогодишен служител в Об-
ластната дирекция на МВР в Ловеч. Бил е дългогодишен
служител в ОД на МВР-Ловеч, където в периода 2010 г. -
2015 г. е началник отдел на "Охранителна полиция". За-
вършил е Висшето военно общовойсково училище във
Велико Търново.

Валери Димитров е назначен за областен управител
на Област Монтана. Притежава образователно-квали-
фикационна степен "магистър" по специалността "Наци-
онална полиция" от ВВОУ "Васил Левски" в гр. Велико
Търново. От 1993 г. до 2015 г. е работил в системата на
МВР, като е заемал различни длъжности, включително
и директор на Областната дирекция на МВР - Монтана.

Иван Васев е назначен за областен управител на Об-
ласт Пазарджик. Работил е в системата на МВР, като от
2014 г. до 2015 г. е бил зам.-директор на Областната
дирекция на МВР-Пазарджик. Дълги години е практику-
вал като адвокат в Адвокатска колегия в гр. Пазарджик.
Завършил е Висшия институт за подготовка на офицери
и научноизследователска дейност - МВР в София.

За областен управител на Област Перник е назначен
Симеон Василев. Бил е народен представител в 40-ото
Народно събрание, както и зам.-кмет на община Пер-
ник в периода 2011 г. - 2013 г. От 2015 г. досега е бил
зам.-директор по лечебната дейност и началник на опе-
рационен блок в УСБАЛЕ "Акад. Иван Пенчев" в гр. Со-
фия. Завършил е Медицинския университет в София.

21-ГОДИШЕН ПРЕДИЗВИКА
КАТАСТРОФА ПО ПЪТЯ
ДОБРИЧ - ВАРНА

21-годишен младеж от
Добрич предизвика катас-
трофа по пътя Добрич -
Варна, от която две коли
попаднаха в крайпътната
канавка и трима души
пострадаха, съобщават от
ОД на МВР - Варна. Спо-
ред първоначалните данни,
в района на село Любен
Каравелово, 21-годишният
водач на лек автомобил
Пежо изгубил контрол над

На 17 май, около 11:25 часа, в град Добрич е извър-
шена проверка на 24-годишен мъж. В хода на проверка-
та е установена суха тревна маса с тегло 0,31 грама,
реагираща на канабис. Задържан е за срок от 24 часа.

На 18 май, около 23:30 часа, в с. Росица е спрян за
проверка лек автомобил "Опел", управляван от 35-го-
дишен мъж, неправоспособен. Същият е с наложено
му наказание по административен ред за управление
на МПС, без да притежава СУМПС. Задържан е за
срок от 24 часа. НДТ

112 НОВИНИ

колата, навлязъл в насрещно-
то платно и ударил странич-
но движещия се в обратна по-
сока лек автомобил Рено, с
добричка регистрация. От
удара двете коли са се прео-
бърнали в канавката. В бол-
ница са откарани двамата
шофьори и пътничка в Рено-
то, чиито охлузни рани са об-
работени. И тримата постра-
дали са освободени за до-
машно лечение.             НДТ

За областен управител на Област Плевен е назначен
Марио Тодоров. През 2017 г. също е заемал длъжността
областен управител на Област Плевен. Преди това в пе-
риода 2002 г. - 2010 г. е бил зам.-директор на Областната
дирекция на МВР - Плевен. Получил е висшето си образо-
вание във ВНВУ "Васил Левски" във Велико Търново.

Ангел Стоев е назначен за областен управител на Об-
ласт Пловдив. През последните години е работил в час-
тния сектор като прокурист. В периода 2008 г. - 2010 г.
заема длъжността директор на Регионална дирекция ДАНС
- Пловдив, а преди това е дългогодишен ръководител в
Регионална дирекция Национална служба "Сигурност" -
Пловдив. Притежава образователно-квалификационна сте-
пен "магистър" по специалността "Международни иконо-
мически отношения" от УНСС, а също така е доктор по
философия от Академията на МВР - София.

За областен управител на Разград е назначен Иван Бо-
рисов. Работил е в Общинско предприятие "Паркстрой" -
Разград, като в последните години е негов директор. Бил
е зам.-областен управител на Разград от 2013 г. до 2014 г.
Притежава икономическо образование от УНСС.

За областен управител на Област Русе е назначен
Борислав Българинов. Бил е народен представител в
40-ото Народно събрание. От 2009 г. досега е адвокат.
Завършил е Висшия институт на МВР - София.

За областен управител на Област Сливен е назначен
Минчо Афузов. От 2015 г. до 2017 г. е бил общински
съветник в Общински съвет - Сливен. Преди това дълги
години работи в частния сектор. Притежава образова-
телно-квалификационна степен "магистър" по специал-
ността "Международни икономически отношения" в Сто-
панската академия "Д. А. Ценов" - Свищов.

Стефан Сабрутев е назначен за областен управител
на Област Смолян. От 2011 г. досега е бил общински
съветник в Общински съвет - Смолян, а преди това, от
1999 г. работи в частния сектор в сферата на строителс-
твото. Притежава образователно-квалификационна сте-
пен "магистър" по "Екология на селищни системи" от Аг-
рарния университет в Пловдив.

Радослав Стойчев е назначен за областен управител
на Софийска област. Бил е народен представител в 43-
тото и 44-тото Народно събрание, а преди това е бил
зам.-кмет на Община Самоков. Притежава образовател-
но-квалификационна степен "магистър" по "Икономика и
организация на труда" от УНСС.

Иван Чолаков е назначен за областен управител на
Област Стара Загора. От 2016 г. е адвокат към Адвокат-
ска колегия - Стара Загора, преди това дълги години
работи в системата на МВР, като в периода 2013 г. -
2016 г. заема длъжността директор на Областната ди-
рекция на МВР-Стара Загора. Получава висшето си об-
разование в Югозападния университет "Неофит Рилски"
в Благоевград.

Станимир Парашкевов е назначен за областен упра-
вител на Област Търговище. Работи 27 години в систе-
мата на МВР, като в периода 2009 г. - 2013 г. е директор
на Областната дирекция на МВР в Търговище. Завър-
шил е Академията на МВР със специалност "Охрана на
обществения ред и борба с престъпността".

Минко Ангелов е назначен за областен управител на
Област Хасково. Бил е народен представител в 45-ото
Народно събрание, а през 2017 г. е областен управител
на Област Хасково. Притежава образователно-квалифи-
кационна степен "магистър" от Висшия институт по хра-
нителна и вкусова промишленост в гр. Пловдив.

Валентин Александров е назначен за областен упра-
вител на Област Шумен. Работил е в системата на МВР
дълги години, заемал е и длъжността директор на Об-
ластната дирекция на МВР в Шумен, а през 2017 г. е бил
областен управител на Област Шумен. Получава висше-
то си образование в Шуменския университет.

Георги Чалъков е назначен за областен управител на
Област Ямбол. В последните две години работи като
управител в частния сектор, а в периода 2015 г. - 2020 г.
е бил заместник-кмет на Община Тунджа. През 2017 г. е
бил областен управител на област Ямбол. Завършва вис-
шето си образование в УНСС със специалност "Иконо-
мика на търговията".

За временно изпълняващи длъжността областен упра-
вител на областите Варна, Добрич, Силистра и София
са назначени настоящите заместник областни управи-
тели, съответно - Петър Манчев, Живко Желязков, Или-
ян Великов и Живка Такева-Първанова.

С правителственото решение са освободени досегаш-
ните областни управители.

Досегашният зам.-областен управител на Добрич Живко Желязков е
назначен за временно изпълняващ длъжността областен управител.

ХВАНАХА ПИЯН ШОФЬОР
БЕЗ КНИЖКА И С ФАЛШИВИ
РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ

Шофьор с три наруше-
ния - пиян, с отнето сви-
детелство за управление
и с фалшиви регистраци-
онни табели, е заловен на
18 май. Около 08:10 часа
в град Добрич е спрян за
проверка лек автомобил
"Фиат", управляван от 56-
годишен мъж. При послед-
валата проверка за упот-
реба на алкохол с техни-
ческо средство, цифрова-
та индикация отчита нали-
чието на 2,43 промила.
При извършената справ-
ка в информационните

масиви на МВР е установе-
но, че регистрационните та-
бели на МПС са издадени
за друг лек автомобил. Ус-
тановено е, че водачът на
МПС е лишен от правоуп-
равление по администрати-
вен ред. Задържан е за
срок от 24 часа. По случая
е образувано бързо поли-
цейско производство.
НДТ

ОТКРАДНАХА 13 ПЪТНИ
ЗНАКА КРАЙ ШАБЛА

21-годишен младеж от
Дуранкулак е задържан за
кражба на пътни знаци,
съобщават от полицията.
На 17 май, около 08:30 ча-
са, е получено съобщение
за извършена кражба на
13 броя пътни знаци, пос-
тавени по главен път I-9
с. Дуранкулак-град Кавар-
на и от път град Шабла-с.
Тюленово. Кражбата е из-

вършена за времето от ме-
сец април т.г. до 16.05. От
проведените ОИМ и ПСД е
задържан извършителят на
деянието - мъж на 21-години
от с. Дуранкулак. Вещите,
обект на посегателството, са
установени и предадени по
надлежният ред. Работата
по случая продължава по
описа на РУ МВР - Шабла.

         НДТ

ОТКРИХА АНТИЧНИ
ПРЕДМЕТИ В ДОМА НА
МЪЖ ОТ РОГОЗИНА

Окръжна прокуратура -
Добрич ръководи досъ-
дебно производство за
намерени културно-исто-
рически ценности, за ко-
ито властите не са сигна-
лизирани в законоустано-
вения срок - престъпле-
ние по чл. 278, ал. 1 от НК.

В хода на разследване-
то, в дома на 44-годишен
мъж от добричкото село
Рогозина, са намерени и
иззети общо 643 антични
предмети - римски и гръц-

ки монети, пръстени, печат
и други. Иззети са също два
детектора за метал, с които
се е извършвала дейността
по откриването на културно
- историческите ценности.
Предстои да бъдат изготве-
ни експертизи на иззетите
предмети.

Под надзора на прокурор
от Окръжната прокуратура
работата по документиране
и доказване на извършено-
то престъпление продължа-
ва. НДТ
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ЗАРАДИ СМЪРТТА НА 3-
ГОДИШНИЯ КРИС, ЗАБРАНИХА НА
ШОФЬОРА ДА НАПУСКА СТРАНАТА
Ново обвинение е пов-

дигнато на шофьора на Ау-
ди, причинил катастрофа-
та на Гергьовден, от която
по-късно почина 3-годиш-
ния Крис. Това съобщиха
от Апелативна прокурату-
ра - Варна.

Досъдебното производс-
тво за причинена смърт по
непредпазливост при път-
но произшествие се наб-
людава от Окръжна про-
куратура - Добрич.

От 18 май до 28 май 2021
г., включително, съгласно
Заповед № РД-01-350 от
17.05.2021 г. на министъра
на здравеопазването е съз-
дадена организация за ра-
бота на "зелени коридори"
за ваксиниране срещу
COVID-19. Това съобщи ди-
ректорът на Регионална зд-
равна инспекция д-р Свет-
ла Ангелова и добави: "От
днес до 28 май, включител-
но в ДКЦ 2 в Добрич иму-
низационния кабинет ще
работи от 12:00-15:00 часа
без записване. В ДКЦ 1 в
Добрич "зеленият коридор"
за желаещите да се вакси-
нират ще работи от 13:00-
15:30 часа, също без запис-
ване. В празнични дни ка-

"ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ" БЕЗ
ЗАПИСВАНЕ ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ
ВАКСИНИРАТ СРЕЩУ COVID-19

ОТКРИТ Е СЕЗОНЪТ НА ТРЮФЕЛИТЕ
ЗА ТУРИСТИ КРАЙ БАЛЧИК

На ход в пандемията е
алтернативният туризъм
сред природата, смятат
браншовици. Миналият уи-
кенд демонстрационен
гурме приключенски тур
"Лов на трюфели" край
Балчик изненада приятно
група туроператори, екс-
курзоводи и хора от бран-
ша, посетили фермата, за
да я представят на своите
туристи, съобщи корес-
пондентът на Радио Вар-
на Албена Иванова.

За Димитър Димитров -
един от управителите и
председател на Асоциация
Български трюфел, след от-
криването на фермата ми-
налата есен това ще бъде
първото работно лято, кое-
то ще разкрие тайнствения
свят на деликатесните гъ-
би пред туристите. Прогно-
за за сезона е трудно да
направи, особено при
старт в пандемия и ограни-
чения. Имат уверенията, че
тук ще пристигнат гости от
Чехия, Полша, Франция, от
рускоговорящите страни,
от съседна Гърция и дори
и от Страната на изгрява-
щото слънце.

Нели и Такео Кита - се-
мейство туроператори от
Русе, водят у нас туристи

от Япония. Турът много им
допадна и нямат търпение
да го представят на прик-
люченците от далечната из-
точна страна. "Японците се
въздържат от пътувания,
защото няма директни по-
лети. Единствено коронави-
русът ги спира.Чакат с не-
търпение да се отвори све-
тът", споделят те. По думи-
те им от Япония у нас не
идват много туристи, все
още сме им неизвестни
Убедени са, че има интерес
към алтернативния тури-
зъм, но прогнозата им е за
слаб сезон.

Идващото туристическо
лято да изкара оценка 4+
въпреки неяснотите,  опти-
мист е лицензираният екс-
курзовод на гръцки език

На 25 май от 19,00 часа
пред туристически инфор-
мационен център "Мелни-
цата" в Балчик ще се със-
тои тържественото изпра-
щане на абитуриентите от
Средното училище "Христо
Ботев" в Белия град. Два-
найсетокласниците в учи-
лището са 38. На 21 май е
препитването по втория за-

БАЛЧИК ИЗПРАЩА
АБИТУРИЕНТИТЕ СИ НА 25 МАЙ

дължителен предмет по из-
бор. Най-много са желае-
щите да държат матура по
математика, другите нап-
равления са биология, анг-
лийски език и философия.
Държавни зрелостни изпи-
ти по желание, предвиде-
ни  от 26 до 31 май, няма
да се организират, тъй ка-
то липсват такива заявки,

бинетите няма да работят".
В горепосочената запо-

вед на здравния министър
е разписано приоритетно
доставяне на ваксини сре-
щу коронавирус за общоп-
рактикуващите лекари. В
изпълнение на разпореж-
дането РЗИ Добрич изцяло
е насочило усилия към ло-
гистиката за изпълнение на
заповедта, увери още д-р
Ангелова. Създадена е ор-
ганизация и общопрактува-
щите лекари от общините
Балчик, Генерал Тошево,
Каварна и Тервел ще по-
лучават заявените количес-
тва ваксини всеки понедел-
ник в съответния град във
филиалите на Центровете
за спешна медицинска по-

мощ в периода от 14:00 ч.
до 16:00 ч. Личните лекари
на територията на община
Шабла, които са общо три-
ма, ще получават заявени-
те количества от 12:00 ч. до
14:00 ч. в кабинета на д-р
Стоева в Шабла, каза ди-
ректорът на РЗИ и допъл-
ни, че информация за съз-
дадената организация и
планът за логистика за дос-
тавка на ваксини може да
се види на интернет стра-
ницата на Инспекцията.

"Водим разговори и при
желание от други имуниза-
ционни кабинети да се вклю-
чат в инициативата "зелен
коридор", своевременно ще
уведомим гражданите" - ка-
за още д-р Ангелова.

Инцидентът възникна на
кръстовище в града на 6
май тази година и при него
пострадаха майката, Крис
и по-голямата му сестра.
Незабавно под надзора на
Районната прокуратура бе
образувано досъдебно про-
изводство, а на 42-годиш-
ния водач, причинил катас-
трофата, бе повдигнато об-
винение и бе взета мярка
за неотклонение "парична
гаранция".

На 19 май 2021 г., във
връзка с настъпване смърт-
та на едно от пострадали-
те деца, на водача е пов-
дигнато ново обвинение
по чл. 343, ал. 4 във връз-
ка с ал. 3б във връзка с
ал. 1в във връзка с чл. 342,
ал. 1 от НК. На същия е
наложена мярка за проце-
суална принуда "забрана
за напускане на страната".
Работата по случая продъл-
жава.         НДТ

Пинелопи Ксантопулу:"Сега
е моментът да предлагаме
различни неща, защото са-
мата пандемия ни научи на
много. Опитва се да ни
пренастрои повечето неща
да се случват в природата,
а ние като посланици на ту-
ризма сме длъжни да го
направим. Аз мисля да
включа фермата в марш-
рути за Двореца в Балчик,
Текето в Оброчище, обек-
ти по Северното Черномо-
рие. Гърците са хора, кои-
то посещават България и
Северното Черноморие.
Силно се надявам да има
сезон , да има туристи, за
да им покажем красотите
на България, защото те са
много, интересни и впе-
чатляващи".

В изпълнение на заповед РД-01-350/17.05.21 г. на ми-
нистъра на здравеопазването РЗИ Добрич създаде
организация за приоритетно доставяне на ваксини
на общопрактикуващите лекари

каза директорът Станислав
Николов. В средното учили-
ще "Христо Смирненски" в
село Оброчище 12-класни-
ците са 13-ет, освен по
БЕЛ, вторият предмет по
избор при тях е по профе-
сията кулинар, каза дирек-
торът Павлина Стоянова, с
изключение на един, който
се явява по английски.

"ДЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕТО" НА 29 МАЙ
На 29 май в централната

част на Добрич ще се про-
веде "Ден на рециклиране-
то" за събиране на пласт-
масови капачки и жълти
стотинки, съобщи Йоанна
Койчева, една от организа-
торите на кампанията.

Всеки, който желае, мо-

же да дойде и да остави
своите събрани капачки и
стотинки.

"Към днешна дата сдруже-
нието ни е закупило меди-
цинска апаратура за МБАЛ
- Добрич: 2 пациентни мо-
нитора, родилно легло и ви-
деоларингоскоп. В момента

ОИЦ С ЩАНД НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА
ТРУДОВА БОРСА В ГРАД ДОБРИЧ

Днес, 20 май, от 10:00 ча-
са, във фоайето на Общинс-
ки младежки център "Заха-
ри Стоянов"- Добрич, Облас-
тен информационен център

- Добрич ще вземе участие
в Специализирана трудова
борса по покана на Дирек-
ция Бюро по труда - Добрич.

По време на събитието ще
бъдат представени актуални-
те и планирани процедури и
мерки за работодатели и
безработни за преодолява-
не на икономическите пос-
ледствия от COVID-19, подк-
репени от Оперативните
програма "Развитие на чо-
вешките ресурси" и "Инова-
ции и конкурентоспособ-
ност" 2014-2020 г.

На изнесения щанд все-
ки посетител ще получи
безплатна информация  и
информационни материали
за възможностите за под-
помагане на работодатели
с европейски средства.

При провеждане на съби-
тието ще бъдат спазени въ-
ведените от Министерство-
то на здравеопазването
епидемиологични мерки за
безопасност на всички при-
състващи.

Областен информаци-
онен център - Добрич

очакваме още един апарат,
който ще бъде дарен на дет-
ското отделение. Организи-
рането на това събитие це-
ли жителите на града ни да
се запознаят с нас, с наша-
та дейност, как могат да бъ-
дат полезни и с какво", до-
пълва Йоанна Койчева. НДТ

ОТНОВО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
СТОПАНИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ COVID-19

На проведения на 18 май
уебинар, Михаела Козовс-
ка, експерт в Областен ин-
формационен център-Доб-
рич, представи подмярка
21.1 "Извънредно временно
подпомагане за земеделс-
ките стопани COVID 1", от
мярка 21 "Извънредно вре-
менно подпомагане за зе-
меделските стопани и мал-
ки и средни предприятия,
които са особено засегна-
ти от кризата, предизвика-
на от COVID-19" от Програ-
мата за развитие на селс-
ките райони 2014-2020 г.

С бюджет от 14,7 млн. лв.
ще се подпомогнат земе-
делски стопани, извършва-
щи дейност в секторите
"Плодове и зеленчуци",
"Маслодайна роза" "Винени
лозя", "Декоративни расте-
ния" и "Животновъдство"
(говеда, биволи, овце и ко-

зи), които са особено за-
сегнати от пандемията с
COVID-19. Необходимо е
кандидатите да са регист-
рирани по реда на Наред-
ба № 3 от 1999 г., да са кан-
дидатствали за подпомага-
не по схемите за директни
плащания през Кампания
2020, както и да отговарят
на поне едно от следните
условия: нямат подадено
заявление за подпомагане
в рамките на предходния
прием по мярката през
2020 г. или имат подадено
заявление, но не са полу-
чили подпомагане в рамки-
те на предходния прием по
мярката през 2020 г.

Финансовата помощ се
предоставя под формата на
еднократна сума, като раз-
мера й се определя според
площта и/или броя животни,
но не повече от 7 000 евро.

Заявленията за подпома-
гане ще се приемат до 4
юни 2021 г. в Общинските
служба по земеделие по
постоянен адрес на канди-
дата (физическо лице) или
по адрес на управление на
кандидата (ЮЛ или ЕТ).
След приключване на при-
ема, експертите от Област-
ните дирекции на ДФЗ про-
веряват заявленията и при
констатирани непълноти
или несъответствия, канди-
датът се уведомява на по-
сочения от него в заявле-
нието телефон. След извър-
шване на съответните ад-
министративни проверки от
страна на ДФЗ - РА, одоб-
рената финансова помощ
се изплаща по посочената
в заявлението банкова
сметка.

В края на информацион-
ната онлайн среща бяха

представени накратко ак-
тивните и предстоящи
през 2021 г. подмерки 4.1
"Инвестиции в земеделски
стопанства", 4.2 "Инвести-
ции в преработка/марке-
тинг на селскостопански
продукти", 6.1 "Създаване
на стопанства на млади
фермери" и 6.3 "Стартова
помощ за развитието на
малки стопанства" от
ПРСР 2014-2021 г.

Само за 12 часа видеото
от уебинара бе прегледано
над 1000 пъти. За пропус-
налите срещата, записът
може да бъде гледан на
Facebook страницата на
ОИЦ-Добрич, на следния
линк: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
o i c . d o b r c h / v i d e o s /
1560809597456276.

Областен информацио-
нен център - Добрич

КАВАРНА СТАВА
НАЦИОНАЛНА СЦЕНА

Националният фестивал
на любителските театри се
завръща в Каварна. Фору-
мът събира за 23-ото си из-
дание в дните между 1-5
юни талантливи хора от ця-
лата страна, завладени от
изкуството на Мелпомена,
съобщават от общината.
Идват театрални трупи от
Суворово, Дебелец, Тутра-
кан, Горна Оряховица. Те-
атралното студио "Вълшеб-
ната завеса", младежкият
театър "Арлекин" и детско-

юношеският театър "Злат-
ното ключе" от Варна ид-
ват на фестивала със спек-
таклите "Данчо, Мартин и
майка им" от Камен Донев,
"Сватовници" на Авксентий
Цигарели и "Сънят" по Шек-
спир. Театралната школа
"Талантино" при Военния
клуб в Бургас ще представи
"Прелестите на изневярата"
от Валентин Красногоров.

Най-добрите постановки
ще бъдат наградени на це-
ремония на 5 юни.       БТА
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Íåãîâî Ïðåâúçõîäèòåë-
ñòâî ã-í Òåìèðòàé Èçáàñòèí 

- èçâúíðåäåí è ïúëíîìîùåí 
ïîñëàíèê íà Ðåïóáëèêà Êà-
çàõñòàí â Áúëãàðèÿ, áå íà 
ïîñåùåíèå â îáùèíà Äîáðè-
÷êà íà 19 ìàé. Âèçèòàòà ñå 
îñúùåñòâÿâà â îòãîâîð íà 
ïîêàíà íà êìåòà íà Îáùèíà 
Äîáðè÷êà Ñîíÿ Ãåîðãèåâà.

„Îòïðàâèõ ñâîÿòà ïîêàíà 
çà ãîñòóâàíåòî íà Í.Ïð. ã-í 
Òåìèðòàé Èçáàñòèí, âîäåíà 
îò æåëàíèåòî äà óñòàíîâèì 
ïîëçîòâîðåí äèàëîã è äà 
ïîëîæèì íà÷àëîòî íà ñú-
òðóäíè÷åñòâî, êîåòî äà ñå 
ðàçâèâà â ãîäèíèòå“, çàÿâè 

êìåòúò Ãåîðãèåâà.
Îôèöèàëíîòî ïîñåùåíèå 

íà ïîñëàíèê Èçáàñòèí çà-
ïî÷íà ñúñ ñðåùà ñ ïðåä-
ñòàâèòåëè íà çåìåäåëñêèÿ 
ñåêòîð è ñ ïðåäñòàâèòåëè 
íà áèçíåñà ñ ïðîèçâîäñòâå-
íè áàçè íà òåðèòîðèÿòà íà 
îáùèíà Äîáðè÷êà. Êìåòúò 
íà îáùèíàòà Ñîíÿ Ãåîðãè-
åâà èçòúêíà ïðåä Íåãîâî 
ïðåâúçõîäèòåëñòâî, ÷å ðå-
ãèîíúò å åäèí îò íàé-ãî-
ëåìèòå ïðîèçâîäèòåëè íà 
ñåëñêîñòîïàíñêà ïðîäóêöèÿ 
â ñòðàíàòà ñ íàä 1 296 000 
äåêàðà îáðàáîòâàåìà çåìÿ 
è ìîäåðíè æèâîòíîâúäíè 
êîìïëåêñè.

Îò ñâîÿ ñòðàíà, ïîñëàíèê 
Èçáàñòèí êàçà, ÷å áúëãàð-
ñêèÿò ïèïåð ñå ðàäâà íà 
äîáðà ïîïóëÿðíîñò â Êà-
çàõñòàí è èçðàçè æåëàíèå 
çà ïîñòèãàíå íà äîáðî ñú-
òðóäíè÷åñòâî â áúäåùå íå 
ñàìî â ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî.

Âèçèòàòà íà ïîñëàíèêà 
ïðîäúëæè ñ ïîñåùåíèå íà 
ïðîèçâîäñòâåíàòà áàçà çà 
ìëÿêî, ìëå÷íè è ìåñíè ïðî-
äóêòè â ñåëî Îâ÷àðîâî. ÍÄÒ 

Óâàæàåìè ñúãðàæäàíè!
Íà 2 àïðèë äàäîõìå íà-

÷àëî íà àêöèÿ Êíèãè, çà äà 
ïîìîãíåì íà áèáëèîòåêèòå 

â ìàëêèòå íàñåëåíè ìåñòà. 
Íà÷èíàíèåòî ãî ïîäåõìå, 
ñëåä êàòî íàó÷èõìå çà çà-
êîíîâîòî èçèñêâàíå âñÿêà 
îáùåñòâåíà áèáëèîòåêà 
äà ïðèòåæàâà ôîíä îò íàä 
3 000 ðåãèñòðàöèîííè áèá-
ëèîòå÷íè åäèíèöè. Îêàçà 
ñå, ÷å íîðìàòà çàòðóäíÿâà 
áèáëèîòåêèòå â ìàëêèòå 

íàñåëåíè ìåñòà, ò.å. ÷èòà-
ëèùàòà. Çàòîâà äàðèõìå 
êíèãè íà ðåãèîíàëíàòà áèá-
ëèîòåêà «Äîðà Ãàáå», êîÿ-

òî å êîîðäèíàòîð è ìîæå 
äà íàñî÷âà èçäàíèÿ êúì 
îáùåñòâåíèòå èíñòèòóòè â 
Äîáðè÷êà îáëàñò.  

Â íàâå÷åðèåòî íà 24 ìàé íèå 
ùå îñèãóðèì ïðåâîç è ùå ðàç-
íåñåì ñúáðàíèòå äî ìîìåíòà 
êíèãè. Áèõìå ìîãëè îáà÷å äà 
íàïðàâèì ïðàçíèêà îùå ïî-
áúëãàðñêè, êàòî äîñòàâèì ÷å-

Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà 
„Äîðà Ãàáå“ å âå÷å ñðåä áèá-
ëèîòåêèòå â ñòðàíàòà, êîèòî 
ðàçïîëàãàò ñ UV - ÑÒÅÐÈËÈ-
ÇÀÒÎÐ çà ÊÍÈÃÈ SK-8000 çà 
6 áð. êíèãè, 99,9% åôåêòèâåí 
ñðåùó ìíîãî øèðîê ñïåê-
òúð îò ïàòîãåííè áàêòåðèè 
/ñðåùó COVID, âèðóñè è 
áàêòåðèè E. coli è S. Aureus/. 
Ñèòóàöèÿòà ñ Êîâèä 19 îùå 
ïîâå÷å íàëîæè çàêóïóâàíåòî 
íà ñúâðåìåííà UV ìàøèíà 
çà äåçèíôåêöèÿ, êîÿòî ïî-
÷èñòâà, îñâåæàâà è îáåççà-
ðàçÿâà êíèæíèÿ ôîíä, êîéòî 
å íàä 406 000 áèáëèîòå÷íè 
åäèíèöè. Ìàøèíàòà äàâà 
âúçìîæíîñò ïîëçâàíèòå êíè-
ãè è ïåðèîäè÷íè èçäàíèÿ äà 
ñå çàåìàò âåäíàãà, çàùîòî 
âðåìåòî çà ñòåðèëèçàöèÿ 
åäíîâðåìåííî íà øåñò äî-
êóìåíòà å ñàìî 30 ñåêóíäè. 
Òàêà ñå ãàðàíòèðà çäðàâåòî 
íà ÷èòàòåëèòå è íà áèáëèî-
òåêàðèòå, à áèáëèîòå÷íèÿò 

ôîíä ïî-äîáðå ñúõðàíåí.
Íîâàòà ïðèäîáèâêà å â 

èíòåðåñ è íà ïîëçâàòåëèòå 
íà ïåðèîäèêàòà â Îáùà ×è-

òàëíÿ è Êðàåçíàíèå, êîåòî 
äî òîçè ìîìåíò íå áå âúç-

ìîæíî.
Êíèãèòå íà ñâîáîäåí äîñ-

òúï è â êíèãîõðàíèëèùàòà 
ïîåìàò ìíîãî ïðàõ, à òåçè, 
êîèòî ñà â íåïðåêúñíàòî 
îáðúùåíèå ñå çàìúðñÿâàò 
è ñ áàêòåðèè, ñ âèðóñè, ïî-
ëåïâàùè íå ñàìî âúðõó êî-
ðèöèòå, íî è ïî âúòðåøíèòå 
ñòðàíèöè. Ïî âðåìå íà ïàí-
äåìèÿòà, âúðíàòèòå êíèãè 
îò ÷èòàòåëèòå ñå çàäåëÿõà 
çà 72-÷àñîâà êàðàíòèíà, 
ïðåäè äà áúäàò ïóñíàòè â 
îáðúùåíèå, íî òàçè ìÿðêà 
íå å äîñòàòú÷íà è å â óùúðá 
íà ÷èòàòåëèòå. Ïî÷èñòâà-
íåòî íà êíèãèòå ñ ÷åòêà è 
ïðàõîñìóêà÷êà å òðóäîåìêî 
è íååôåêòèâíî, è íå âîäè 
äî 100% îáåçïðàøàâàíå è 
îáåçïàðàçèòÿâàíå.

Íîâîçàêóïåíàòà ìàøèíà 
ãàðàíòèðà ñâîåâðåìåííàòà 
äåçèíôåêöèÿ íà êíèæíèòå 

áèáëèîòå÷íè äîêóìåí-
òè â çàåìíèòå çà äîìà 
- ñåêòîðè Êíèãîçàåìà-
íå, Èçêóñòâî, Ðàáîòà ñ 
äåöà, Îáùà ×èòàëíÿ è 
Êðàåçíàíèå.

Â Íàöèîíàëíàòà 
áèáëèîòå÷íà ñåäìè-
öà / 17-21 ìàé 2021 
ã./, êîÿòî ñå ïðîâåæäà 
ïîä ìîòîòî “Áèáëèî-
òåêàòà ùå òè ïîìîã-
íå!“, åêèïúò íà íàé-
ãîëÿìàòà îáùåñòâåíà 
áèáëèîòåêà â îáëàñò 
Äîáðè÷ ïðåäëàãà îá-
ñëóæâàíå, îòãîâàðÿùî 
íà îáùåñòâåíèòå ïî-
òðåáíîñòè îò ÷åòåíå è 
èíôîðìàöèÿ â íîâèòå 
óñëîâèÿ íà îãðàíè÷åíè 
ôèçè÷åñêè ïîñåùå-
íèÿ è ïðè ñïàçâàíå íà 
ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå 
ìåðêè.

Ãàëÿ ÌÀÐÈÍÎÂÀ

„Äî÷î Ìèõàéëîâ“, Í× «Äîê-
òîð Éîñèô Éîñèôîâ» 1884 
è ÑÓ «Íèêîëà Âàïöàðîâ». .  
Áÿõà ïðåäñòàâåíè äåéíîñò-
èòå ïî ïðîåêò Ïðîåêò BGLD-
1.003-0001 „Ìëàäåæêè öåíòúð 
Äîáðè÷ – Âàøåòî äíåñ“. Îá-
ñúäåíè áÿõà è âúçìîæíîñòè 
çà áúäåùè ñúâìåñòíè èíè-
öèàòèâè. 

Îñúùåñòâèõà ñå è äâå íå-
ôîðìàëíè îáó÷åíèÿ íà òåìè 
„Çäðàâîñëîâåí íà÷èí íà æè-
âîò“ è „Äîáðîâîë÷åñòâî: ùî 
å òî?“ â ÑÓ“Éîðäàí Éîâêîâ“, 
ãðàä Òåðâåë. Ïî âðåìå íà 
îáó÷åíèÿòà ìëàäåæèòå ñå 
çàïîçíàõà ñ:

çíà÷åíèåòî è ïîëçèòå îò 
ïðàêòèêóâàíåòî íà äîáðîâîë-
÷åñòâîòî, êàêòî â îáùåñòâå-
íèÿ, òàêà è â ëè÷íèÿ æèâîò;

êàêâè óìåíèÿ ìîãàò äà 
ðàçâèÿò ïîñðåäñòâîì äîáðî-
âîë÷åñêàòà äåé íîñò è íà êîè 
ìåñòà äà ãè ïðèëàãàò;

Êàêâî å çäðàâîñëîâåí íà-
÷èí íà æèâîò?Çàùî èìàìå 
íóæäà îò õðàíà?

Êîè ñà ïðåäèìñòâàòà íà 
äîìàøíî ïðèãîòâåíàòà õðà-
íà? ,  ðàçëèêà ìåæäó íàâè-
öèòå íè íà õðàíåíå âêúùè, 
íà ó÷èëèùå èëè â îáùå-
ñòâîòî?

Ðàçëèêèòå ìåæäó äèåòà è 
ïðàâèëåí ðåæèì íà õðàíåíå.

Äåéíîñòèòå ñå ðåàëèçèðàò 
ïî ïðîåêò BGLD-1.003-0001 
„Ìëàäåæêè öåíòúð Äîáðè÷ 
– Âàøåòî äíåñ» íà Îáùè-
íà ãðàä Äîáðè÷, ïðîãðàìà 
„Ìåñòíî ðàçâèòèå, íàìàëÿ-
âàíå íà áåäíîñòòà è ïîäî-
áðåíî âêëþ÷âàíå íà óÿçâè-
ìè ãðóïè“, ôèíàíñèðàí îò 
Ôèíàíñîâèÿ ìåõàíèçúì íà 
Åâðîïåé ñêîòî èêîíîìè÷åñêî 
ïðîñòðàíñòâî 2014-2021ã.
Ìëàäåæêè öåíòúð Äîáðè÷ 

БИБЛИОТЕКАТА 
ЗАКУПИ МАШИНА ЗА 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА КНИГИ òèâà â ïîâå÷å ÷èòàëèùà. Òîâà 

ìîæå äà ñòàíå ñ ó÷àñòèåòî íà 
âñåêè åäèí îò Âàñ! 

Âñåêè, êîéòî èñêà äà ïî-

ìîãíå íà êóëòóðàòà â ìàëêè-
òå íàñåëåíè ìåñòà, ìîæå äî 
êðàÿ íà ñåäìèöàòà äà äàðè 
êíèãè â áèáëèîòåêà «Äîðà 
Ãàáå» âúâ âðåìåòî îò 8:30 
äî 18:30 ÷àñà! 

Êàòî äàðÿâàìå êíèãè, íèå 
ïîäêëàæäàìå îãúíÿ íà áúë-
ãàðñêàòà äóõîâíîñò! 

ÏÏ ÃÅÐÁ – Äîáðè÷

 

ГЕРБ - ДОБРИЧ: НЕКА ДА 
ПОМОГНЕМ НА ЧИТАЛИЩАТА, 
КАТО ДАРИМ КНИГИ!

МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ И 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ ПРОВЕДОХА 
КАРТОГРАФИРАНЕ В ГРАД ТЕРВЕЛ

Â äâà ïîñëåäîâàòåëíè äíè 
ìëàäåæêèòå ðàáîòíèöè è 
îáðàçîâàòåëíèòå ìåäèàòî-
ðè êúì Ìëàäåæêè öåíòúð 
Äîáðè÷  ïðîâåäîõà êàðòîã-
ðàôèðàíå â ãðàä Òåðâåë è ñ. 
Êàðàïåëèò, ñ öåë àêòóàëèçè-

ðàíå íà ïðåäõîäíè äàííè â 
îáëàñò Äîáðè÷. Îñúùåñòâè-
õà ñå ñðåùè ñ ïðåäñòàâèòåëè 
íà ÖÏËÐ“ Ìàëêèÿò ïðèíö“, 
Í×“Äèìèòúð Äîí÷åâ-Äîê-
òîðà – 1893“, ó÷èëèùàòà 
ÑÓ“Éîðäàí Éîâêîâ“ è ÏÃÒÎ 

ПОСЛАНИКЪТ НА 
КАЗАХСТАН НА ПОСЕЩЕНИЕ 
В ОБЩИНА ДОБРИЧКА
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Футболистите на Дорос-
тол (Силистра) постигнаха
трета поредна победа в Се-
вероизточната трета лига.
Възпитаниците на треньо-
ра Деян Денчев го постиг-
наха на стадион "Луи Айер"
срещу Спортист 2011 (Гене-
рал Тошево) в мач от 28-
ия кръг. Още от начало си-
листренци демонстрираха
нападателен футбол, който
нямаше как да не бъде ма-
териализиран, информира
sportal.bg.

Във 2-ата минута Сонер
Хюсеин превзе вратата на
Георги Георгиев, но съ-
дийската бригада от Разг-
рад не зачете попадение-
то заради засада. Няколко
минути след това Боян Ни-
колов с глава можеше да
порази вратата на гостите,
но топката премина на сан-
тиметри от напречната гре-

ФУТБОЛИСТИТЕ НА
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ЗАГУБИХА ОТ
ДОРОСТОЛ В
СИЛИСТРА

Поставеният под номер 1
в схемата Роджър Федерер
отпадна още във втория
кръг на турнира на клей в
швейцарския град Женева
от сериите АТP 250 с награ-
ден фонд 419 470 евро. 75-
ият в световната ранглиста
Пабло Андухар (Испания)
поднесе голямата изненада,
след като елиминира люби-
меца на домакините с 6:4,
4:6 и 6:4 след близо два ча-
са игра.

Бившият номер едно за-
почна мача стабилно, но в
десетия гейм допусна про-

РОДЖЪР ФЕДЕРЕР СЕ
ПРЕЧУПИ ОЩЕ НА
СТАРТА В ЖЕНЕВА

бив на 30, а Андухар зат-
вори сета в своя полза в
следващото си подаване.
Втората част стартира с
ранен брейк на сметката
на Федерер и той не треп-
на до края за 6:4 в своя
полза.

Решителният трети сет
започна с нов пробив за
швейцареца, но впослед-
ствие Андухар изравни за
4:4, а когато вече поведе
с 5:4, успя отново да взе-
ме подаването на Феде-
рер и поднесе голямата
изненада в турнира.

Бившата номер 1 в света
Серина Уилямс отпадна във
втория кръг на турнира по
тенис на червена настилка
в италианския град Парма
с награден фонд 189 708 ев-
ро. Уилямс, която участва-
ше с "уайлд кард" и бе пос-
тавена под номер 1, загуби
от Катерина Синякова (Че-
хия) с 6:7 (4), 2:6.

След известна почивка
Серина се завърна на кор-
та, но загуби на старта в
Рим от Надя Подороска, по-

СЕРИНА УИЛЯМС
ОТПАДНА ВЪВ ВТОРИЯ
КРЪГ В ПАРМА

луфиналистка на Открито-
то първенство на Франция
през миналата година. Се-
рина Уилямс се подготвя
за "Ролан Гарос", който за-
почва след две седмици.

Номер 3 в схемата Ко-
ри Гоф (САЩ) стигна до
труден успех над Кая Ка-
непи (Еспония) - 7:6 (6) и
7:6 (7). Слоун Стивънс (
САЩ) победи четвъртата
поставена Дария Касат-
кина (Русия) след 1:6, 6:4
и 7:5.

Съдийската комисия към
БФС спря правата на Иве-
лин Занев и Радослав Ги-
дженов, които свириха до-
макинските срещи на Левс-
ки, съответно срещу Царско
село и Черно море. "СК при
БФС спира правата до края
на сезона и до вземане на
окончателно решение след
допуснати грешки на съдии-
те: Ивелин Занев и Радослав

СПРЯХА ПРАВАТА НА
СЪДИИТЕ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ
ДВА МАЧА НА ЛЕВСКИ

СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА

да. В 12-ата минута падна
първият гол в мача. Симе-
он Симеонов напредна
мощно в наказателното
поле на Спортист 2011, шу-
тира силно, вратарят из-
би, но при добавката Со-
нер Хюсеин от близко раз-
стояние я прати в мрежа-
та - 1:0. Десетина минути
след това отново Сонер
Хюсеин удвои след асис-
тенция на Николай Боев -
2:0. Този резултат се за-
държа до края на първата
част въпреки няколкото
изгодни за гол ситуации.

През втората част До-
ростол отново владееше
играта и се настани трайно
в половината на гостите. В
64-ата минута Симеон Си-
меонов покачи на 3:0, а в
72-ата минута Сонер Хюсе-
ин реализира хеттрик и
оформи крайното 4:0.

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
1. Спартак (Вн) 26 20 5 1 75:10 65
2. Черноморец 26 18 3 5 69:25 57
3. Светкавица 26 17 1 8 64:23 52
 4. Септември 26 16 4 6 53:22 52
5. Дунав (Русе) 26 15 4 7 54:30 49
6. Лудогорец III 26 14 5 7 70:26 47
7. Черноломец 27 14 5 8 57:33 47
8. Устрем (Дон) 26 14 2 10 61:43 44
9. Шумен 2007 26 14 2 10 51:35 44
10. Доростол 26 12 2 12 33:45 38
11. Спортист 26 7 2 17 32:76 23
12. Ботев (НП) 26 6 3 17 23:62 21
13. Тополи 27 4 1 22 23:74 13
14. Интер 26 2 1 23 22:116 7

ПРОГРАМА ЗА XXIX КРЪГ
23 май 2021 г., неделя, 17:00.
Лудогорец III (Разград) - Дунав (Русе)
Ботев (Нови пазар) - Тополи 2010 (Тополи)
Светкавица (Търговище) - Кубрат (Кубрат)- сл.
Септември 98 (Тервел) - Черноморец (Балчик)
Спартак 1918 (Варна) - Доростол (Силистра)
Спортист (Г. Тошево) - Устрем (Дончево)
Интер (Добрич) - Шумен 2007 (Шумен)
Черноломец 1919 (Попово) - почива

РЕЗУЛТАТИ - XXVIII КРЪГ
Дунав (Русе) - Шумен 2007 (Шумен)  . . . . . . . . . 2:1
Доростол (Силистра) - Спортист (Г. Тошево)  . 4:0
Ботев (Нови пазар) - Черноломец (Попово)  . . 0:1
Устрем (Дончево) - Интер  . . . . . . . . . . . . `14:0
Черноморец (Балчик) - Спартак  . . . . . (Варна) 1:2
Кубрат 2016 (Кубрат) - Септември (Тервел)0:3 сл.
Лудогорец III (Разград) - Тополи (Тополи)  . . . . 7:2
Светкавица (Търговище) - почива

www.centersport.org

В центъра на спортния

Силвано Пранди опреде-
ли състава на България за
участие в Лигата на нации-
те.  В състезанието учас-
тие няма да вземат двама
от най-опитните ни състе-
затели - Тодор Скримов и
Светослав Гоцев. Скримов
отпадна от състава пора-
ди уважителни семейни
причини, но ще бъде на ли-
ния за европейското пър-
венство. Гоцев пък има
болки в рамото и трябва да
мине през курс от упраж-
нения за заздравяването
му. За централния блоки-
ровач също се очаква да
бъде готов за второто със-
тезание от календара на
националния отбор през
септември.

Националният ни отбор
заминава първо за Слове-
ния, където ще участва в
своеобразен турнир с до-
макините и Сърбия. Първо-
начално бе заявен и отбо-
рът на Германия, но впос-
ледствие е отклонил пока-

БЪЛГАРИЯ БЕЗ ТОДОР
СКРИМОВ И
СВЕТОСЛАВ ГОЦЕВ В
ЛИГАТА НА НАЦИИТЕ

ната. Така трите тима ще
играят помежду си по два
мача на ден от 21 до 23
юни във формации "А" и "Б".
Заминаването за Любляна
е днес рано сутринта, а от-
там 4 дни по-късно се пъ-
тува с автобус за Римини.

Състав на мъжкия наци-
онален отбор на България
за участието във Волей-
болната лига на нациите:

Разпределители: Георги
Сеганов, Владимир Стан-
ков, Светослав Станков.

Диагонали: Цветан Соко-
лов, Радослав Парапунов.

Посрещачи: Мартин Ата-
насов, Аспарух Аспарухов,
Георги Петров, Гордан
Люцканов

Денис Карягин, Светос-
лав Иванов.

Централни блокировачи:
Алекс Грозданов, Стефан
Чавдаров, Николай Колев,
Николай Къртев.

Либеро: Владислав Ива-
нов, Мартин Иванов.

sportal.bg

Легендата на българска-
та и на световната лека ат-
летика Стефка Костадино-
ва излезе с позиция по по-
вод скандалните обвине-
ния на шведския журна-
лист Патрик Еквал, че е би-
ла "натъпкана с допинг" по
време на първенството на
планетата в Рим на 30 ав-
густ 1987 г., когато поставя
ненадминатия и до днес
световен рекорд в скока
на височина при жените от
209 сантиметра. "Според
разпространени в българ-
ските медии информации
някакъв шведски журна-
лист е наговорил в някак-
во тв предаване обидни и
неверни думи по мой ад-

СТЕФКА КОСТАДИНОВА:
ЩЕ СИ ПОТЪРСЯ
ПРАВАТА В СЪДА

рес. Яростта му била по-
родена от световния ре-
корд на скок височина 209
см, който е с един санти-
метър повече от постиже-
нието на неговата сънарод-
ничка Кайша Берквист, от-
лична състезателка, прите-
жаваща световния рекорд
в зала с 208 см. Въпросни-
ят господин бил наклеве-
тил публично и всички бъл-
гарски атлетки от минало-
то, зачерквайки техните ус-
пехи. Ако това е така, за-
ради името, заради българ-
ския световен рекорд и
престижа на родния спорт
възнамерявам да си потър-
ся правата в съда", заяви
Стефка Костадинова.

Гидженов. Съдийската ко-
мисията държи да подчер-
тае, че по отношение на съ-
диите и тяхното представя-
не на терена се прилага
стриктно Правилника на
футболното съдийство и се
надява да получи необхо-
димото съдействие и раз-
биране от футболната об-
щественост", се казва в
съобщението на БФС.
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Д-р Милена Драганова Горанова
специалист "Вътрешни 

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

никс“ - Добрич и домашни прегледи. GSM 0899032082

От 20 до 25 май магнитната 
буря също ще бъде удъл-
жена, но ефектът й върху 
човешкото тяло ще бъде по-

малко значителен. Не може 
да се очаква дискомфорт и 
болезнено състояние, но си 
струва да се подготвите за 
влошаване на настроението. 
През този период слънчевите 
изригвания могат да причи-
нят раздразнителност, което 
трябва да се има предвид, 
преди да влезете в конфликт.

ДНЕС ЗАПОЧВАТ ШЕСТ 
ПОРЕДНИ ДНИ С 
МАГНИТНИ БУРИ, А НА 28 
МАЙ БУРЯТА ЩЕ Е ТЕЖКА

Последният епизод на 
геомагнитна активност тази 
пролет ще се случи на 28 
май . Този път магнитната 

буря ще има по-сериозен 
ефект върху тялото. През 
деня здравето на възраст-
ните хора и децата може да 
се влоши.

За да избегнете последи-
ците от магнитна буря, по-до-
бре е да не се пренапрягате 
и да почивате повече в този 
ден.

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
20 май, 19.00 ч., Драматичен театър „Йордан Йовков“, ка-

мерна зала. Спектакъл „Женско царство“ от Ст. Л. Костов 
на Драматичен театър „Йордан Йовков“

Режисьор Стефан Спасов. Участват : Красимир Демиров, 
Татяна Христова, Владимир Трендафилов, Мария Генова, 
Филип Янев, Любов Николова, Валентин Андреев – Рафе и 
Валентин Георгиев. Организатор: Драматичен театър „Йор-
дан Йовков“.

20 май, 10.00 ч. – 12.00 ч., Младежки център – Добрич, фо-
айе. Трудова борса за младежи до 29 години. Организатор:  
Дирекция „Бюро по труда” – Добрич.

17.00 ч., Младежки център – Добрич, Зала 6. Неформално 
обучение „Моят първи бизнес план“. Организатор: Младежки 
център – Добрич.

21 май, 19.00 ч., Драматичен театър „Йордан Йовков“, 
камерна зала. Спектакъл „За снахите и свекървите“ на Дра-
матичен театър „Йордан Йовков“

Драматизация Красимир Демиров. Режисьор Красимир 
Демиров. Сценография Димитър Митев. Участват: Любов 
Николова, Татяна Христова, Филип Янев, Стефан Сърчаджи-
ев, Валентин Андреев – Рафе, Велизара Петкова, Красимир 
Демиров, Васил Василев. Организатор: Драматичен театър 
„Йордан Йовков“.

21 май, Регионална библиотека „Дора Габе“. web-site: www.
libdobrich.bg; facebook: https://www.facebook.com/libdobrich. 
Виртуална изложба „Редки и ценни издания на библиотеката“ 
по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, 
на българската азбука, просвета и култура и на славянската 
книжовност. Организатор: Регионална библиотека „Дора 
Габе“.

22 май, 11.00 ч., Център за защита на природата и жи-
вотните – Добрич. Куклен спектакъл „Наказана Лисана“ 
на Държавен куклен театър „Дора Габе“. Драматизация и 
режисура Румен Куртев. Сценография и кукли Ели Качулева. 
Музика Пламен Мирчев – Мирона. Участват: Теодора Желева 
и Иван Иванов. Организатор: Държавен куклен спектакъл 
„Дора Габе“.

23 май, 11.00 ч., Държавен куклен театър „Дора Габе“. Кук-
лен спектакъл „Глупавият вълк“ на Държавен куклен театър 
„Дора Габе“. По едноименната приказка на Елин Пелин. Дра-
матизация и режисура  Румен Куртев. Сценография и кукли 
Елисавета Качулева. Музика Стоимен Стоянов. В ролите: 
Мира Демирева, Мила Боянова, Росен Радев. Организатор: 
Държавен куклен театър „Дора Габе“. НДТ

944-ма зрелостници от 
област Добрич писаха есе 
или интепретативно съчине-
ние на тема «Смисълът на 
благодеянието»  по откъс 
от разказа  «Песента на ко-
лелетата», на първия задъл-
жителен Държавен изпит по 
БЕЛ. Заявление за явяване 
на ДЗИ бяха подали 968 
дванадесетокласници от 
всички завършващи общо 
1 040 ученици от област 
Добрич.

Йордан Йовков и „Пе-
сента на колелетата“ са 
изучавани през тази учебна 
година.  От младежите се 
очаква да са демонстри-
рали способност да разби-
рат и тълкуват поставената 
тема, да формулират и ар-
гументират теза, както и да 

са показали висока езикова 
култура.

Преди това  изпитът 
включваше 30 затворени 
въпроса с по четири въз-
можни отговора и 10 въ-
проса, които изискваха 
свободни отговори. Изпи-
тът продължи 4 часа, а за 
учениците със специални 
образователни потребно-
сти – 6 часа.

Максималният брой точ-
ки от всички изпитни мо-
дули е 100. Според скалата 
за оценка „среден (3)“ са 
необходими 23 точки. „От-
личен (6)“ получават учени-
ците с най-малко 95 точки.

Втората матура е на 21 
май. Сред най-предпочи-
таните предмети за нея е 
английският език. НДТ

райони 2014-2020 г. и Про-
грамата за морското дело 
и рибарство 2014-2020 г. 
Това е първата обиколка 
за 2021 година.

Земеделските производи-
тели активно се интересува-
ха от отворената до 23 юли 
2021 г. за кандидатстване 

подмярка 4.1 „Инвестиции 
в земеделски стопанства“ 
от Програма за развитие 
на селските райони 2014-
2020 г.  Тя ще финансира 
проекти на регистрирани 

от най-малко 36 месеца 
земеделски стопани и при-
знати групи/организации 
на производители за колек-
тивни инвестиции. Интерес 
предизвика и отворената 
от 17 май подмярка 21.1 
„Извънредно временно под-
помагане за земеделските 
стопани COVID 1,  за която 
ОИЦ – Добрич ще проведе  
уебинар на 18 май, от 10:00 
часа, във фейсбук страни-
цата на Областен инфор-
мационен център –Добрич 
https://www.facebook.com/
oic.dobrch/live/.

На откритите щандове 
бяха отправени и запитва-
ния за условията за кан-
дидатстване и размера на 
финансовата помощ  по 
предстоящите подмерки 
6.1 „Създаване на стопан-
ства на млади фермери“ 
и 6.3 „Стартова помощ 
за развитието на малки 
стопанства“, планирани 
да бъдат отворени през 
септември тази година. 
С по 25 000 евро ще бъ-
дат подкрепени младите 
земеделски стопани за 
създаване и развитие на 

стопанства, а малките зе-
меделски стопанства ще 
бъдат финансирани с по 
15 000 евро.

Посетителите на откри-
тите приемни се интере-
суваха и от мерките за 
запазване на заетостта 
към Агенцията по заетост-

та. По проект „Заетост за 
теб“ работодателите мо-
гат да наемат безработни 
лица, като по проекта се 
покриват разходите за суб-
сидирана заетост за пери-

од до 6 месеца в размер 
на минималната работна 
заплата и осигуровките за 
сметка на работодателя. 
Средствата по проект „За-
пази ме“ са насочени към 
подкрепа на служителите 
в предприятия, които са 
преустановили дейност и 
са били в неплатен отпуск 
след наложените проти-
воепидемични мерки. За 
запазване на заетостта 
на работниците и служи-
телите в секторите хоте-
лиерство и ресторантьор-
ство, транспорт и туризъм 
се предоставят 290 лв. 
компенсации по проект 
„Краткосрочна подкрепа 
за заетост в отговор на 
пандемията от Сovid-19“.

С проведената изнесена 
приемна ОИЦ-Добрич по-
виши и информираността 
на гражданите относно 
предоставяните от центъра 
услуги. На всички посети-
тели бяха раздадени ре-
кламни и информационни 
материали, изготвени от 
екипа на центъра.

Областен информа-
ционен център - Добрич

Съдийската колегия на 
Висшия съдебен съвет из-
бра единодушно с 13 гласа 
„за“ съдия Даниела Игна-
това за председател на 
Районен съд – Балчик.

Даниела Игнатова има 
над 22 години юридически 
стаж в органите на съдеб-
ната власт. Започва работа 
в системата като следова-
тел в Окръжна следствена 
служба – Добрич, а от 2006 
г. е назначена за съдия в 
Районен съд – Балчик. От 
юни 2020 г. тя е определе-
на за изпълняващ функци-
ите „административен ръ-
ководител – председател“ 
на съда.

Съдия Игнатова раз-
глежда преимуществено 
наказателни дела. Непре-
къснато усъвършенства 
знанията си чрез участие 

в различни обучения и се-
минари. Има най-високия 
ранг в съдебната система 
„съдия във ВКС и ВАС“. 
Кандидатурата й за пред-
седател е подкрепена еди-
нодушно от общото събра-
ние на съдиите.

Конкурсната процедура 
за избор на нов админи-
стративен ръководител на 
Районния съд в Балчик е 
организирана след изти-
чане на втория управлен-
ски мандат на предишния 
председател съдия Ивели-
на Велчева. Администра-
тивните ръководители в ор-
ганите на съдебната власт 
се назначават за срок от 
пет години. Ръководната 
длъжност може да се за-
ема не повече от два ман-
дата в един и същ орган на 
съдебната власт.

ОИЦ-ДОБРИЧ БЛИЗО ДО ГРАЖДАНИТЕ
С изнесени приемни и 

открити щандове, експер-
тите от Областен инфор-
мационен център – Добрич 
популяризираха фондове 
на ЕС в България в об-
щините Каварна, Балчик, 
Шабла, Тервел, Крушари и 
Генерал Тошево. Срещите 

се проведоха в периода 11-
17 май 2021 г., като близо 
100 заинтересовани лица 
получиха безплатна ин-
формация за актуалните и 
предстоящи процедури по 
Оперативните програми 
2014-2020 г., Програмата 
за развитие на селските 

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
на 23 май 2021 г. 

се навършват 

16 години 
от смъртта на 

Христо 
Стефанов
Христов

Винаги ще бъдеш с нас и винаги 
ще те обичаме!

От семейството

ЙОРДАН ЙОВКОВ СЕ ПАДНА 
НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ НА 
МАТУРАТА ПО БЕЛ

СЪДИЯ ДАНИЕЛА ИГНАТОВА 
Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
РАЙОННИЯ СЪД В БАЛЧИК
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МАЛКИ ОБЯВИ
КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛ-

СКА земя в Ловешка 
и Плевенска области. 
Купува части от не-
разделени, неуредени 
и спорни имоти. Тел. 
0886 733 429

КУПУВАМ земя без 
посредник. Тел. 0888 
38 55 59.

КУПУВАМ ГАРСОНИ-
ЕРА "Дружба" 2, "Ду-
навите" или Градски 
парк. 

КУПУВАМ зем. земя 
без посредник в с. Ляс-
ково или района. Тел. 
0888 385 559.

ЗАМЕНЯМ

ЗАМЕНЯМ нова двуе-
тажна вила за земедел-
ска земя в с. Прилеп. 
Тел. 0888 479 584. дс

ПОД НАЕМ

ДАВАМ ПОД НАЕМ 
ДВУСТАЕН, обзаведен 
апартамент, етж 2. Тел. 
0899 732 010. 10-10

ДАВАМ ГАРАЖ ПОД 
НАЕМ, ул. "Св.Св. Ки-
рил и Методий“ N 38, 
за търговска цел. Тел.: 
0898731112.

ДАВАМ под наем обза-
веден и функциониращ 
магазин за хранителни 
стоки в центъра на с. Ца-
ревец. Тел. 0888 283 588

ДАВАМ ОБЗАВЕДЕ-
НА квартира в центъра 
на Добрич за момиче 
- ученичка. Тел. 0886 
848454.

ДВАМ ПОД НАЕМ 
магазин 86 кв.м. в гр. 
Балчик - пракинг "Дво-
реца". Тел. 0898 946 
976. вд

ТЪРСЯ ПОД НАЕМ 
гараж в център или 
широк център, под-
ходящ за репетиции 
на рок група. Тел. 
0899868151 или 0899 
115945.

УСЛУГИ

ВиК УСЛУГИ, ГАРАН-
ЦИЯ. Тел. 0885187183.

ПОСТАВЯНЕ на га-
зов инжекцион с мон-
таж - 800 лева. Тел. 
0898 421941.

РАБОТА

Т Ъ Р С Я  п о ч а с о -
ва работа. Тел. 0885 
886115.   в

РАЗНИ

Купувам руски монети 
от царско време до ден 
днешен, монети на ГДР и 
ГФР до 10 марки и таки-
ва юбилейни, български 
облигации от държавни 
земи.Цена по споразу-
мение. Тел. 0897 757 
963. 4-8

П Р О Д А В А М  п ч е л -
ни отводки,  4  рам-
к и ,  м н о г о к о р п у с -
ни. Тел. 0888 867 206 
 10-10

44 „а“, тел. за  връзка: 
0884211707л 3-5

Продавам  къща  в 
с.  Телериг  обл. До-
брич, тел. за  връзка: 
0895463948л 3-5

Продавам къща с двор-
но място от 1.5 дка в с. 
Малка Смолница. Тел. 
0886 402379. 3-5

Продавам 3.5 дка нива 
в с. Малка Смолница. 
Тел. 0886 402 379. 3-5

ПРОДАВАМ 350 кв.м 
овощна градина в с. Пла-
чи дол. За контакти: 058/ 
834317; 0877 834317. 1-5

Продавам четиристаен 
апартамент в централна 
градска част на Добрич. 
Цена 58000евро  За кон-
такти: 0897029040. 5-5

ПРОДАВАМ дворно 
място 1200 кв.м. в Гаази 
баба. Цена по договаря-
не. Тел.: 0886 762 469. 
16-20

ПРОДАВАМ място - 
1200 кв. м в село Рогаче-
во - местността "Круша-
ка"; тел. 0899/192 666. дд

**КУПУВА

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. 

ПРЕВОД от и на китайски език, 0887/377887 Преводи от и 
на английски език, 0899/116291

  УСЛУГИ

ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

ПРЕВОДИ

МЦ "ВИВА ФЕНИКС". Тел. 058 580 111; 058 
580 222. 
Д-р ПЛАМЕН КИРИЛОВ - УРОЛОГ
преглежда пациенти само в кабинета си на 

ул. "Захари Стоянов“ 14
в понеделник, вторник, четвъртък от 15.30 

до 18.30 ч. - с направление;- свободен прием. 
Тел.: 0889 736101

До цент д-р Та шев, спе ци а лист вът реш ни и бъб-
реч ни бо лес ти, от ра вя ния, алер гии - тел. 62-53-41, 
0889/040 584, ком п лекс "Ле бед" вх. "В" /зад пар-
кин га на Бан ка "Би о хим" 

СТО МА ТО ЛОГ - д-р Мег ле на ПО ПО ВА, - ул. "Хр. 
Смир нен с ки" № 4,  тел. 84-17-03, все ки ден от 14 
до 19 ча са. 

НЕВ РО ЛОГ: д-р Н. Бе кя ров, тел. 0886/236951, 
прег ле ди и по до мо ве те. Неврологично отделение 
МБАЛ - Добрич и Медицински център "Вива 
Феникс"

ПРОФ. ЕН ЧО КАЛ ЧЕВ - ХИ РУРГ - по не дел ник 
14-17,30 ч.; Очен ка би нет - д-р М. Кал че ва - GSM 
0888502176; Д-р Ана ни е ва - GSM 0888380756; по-
не дел ник 9-17, чет вър тък 14-17, пе тък 9-16 ч.; гр. 
Доб рич, ул. "Л. Ка ра ве лов" N 8, вх. Б, ет. 1, тел. 
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! 

Ако имате проблеми с 
колата, решението им е 

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 

"ВалиДанс" - извършва всички видове бо-
яджийски услуги /пръскана мазилка "Вален-
тино", шпакловка, латекс, фасаген, блажна 
боя/, мострена къща - ул. "Отец Паисий" 3, 

0888/917986, тел. 058/603 876

С П Е Ш Е Н 
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

О Б Я В  А
Община Генерал Тошево обявява процедура за отдаване под наем, чрез публичен оповестен 

конкурс на   недвижим имот, а именно: Комплекс Басейна, представляващ: сграда   със ЗП 
426,  соларна  тераса със ЗП 174, дървен навес „Заведение за обществено  хранене“ със ЗП 
114,  машинно помещение/помпена станция/ със ЗП 62, открит плувен басейн  с размери:  
дължина 25м., ширина 12.50м., площадка за душове със ЗП 21кв.м.   изградени в дворно 
място с площ 1 776кв.м, представляващо УПИ V - 2024, кв.95 по плана на град Генерал 
Тошево, за срок от 10 /десет/ години,  при начална годишна наемна цена – 24 700.00(двадесет 
и четири хиляди  и седемстотин)лева  без включен    ДДС  или  29 640.00(двадесет  и девет  
хиляди  и шестстотин и четиридесет)лева с включен ДДС.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация, в град Генерал 
Тошево, ул. „Васил Априлов” № 5, в зала „Дора Габе“, на  трети етаж  на 28.05.2021г. 
(петък) от 09:00часа. 

Конкурсна документация се закупува в касата на Община Генерал Тошево, намираща 
се в Информационния център на първия етаж в сградата на Общинска администрация, 
гр.Генерал Тошево, ул. „В.Априлов” № 5, срещу такса  от  20,00 (двадесет) лева,   до 12.00 
часа  на 26.05.2021г.

Документи за участие в конкурса се подават в Общинска администрация гр.Генерал 
Тошево, ул. „В.Априлов” № 5, в Информационния център на първия етаж в сградата до 15.00 
часа на 26.05.2021г. включително.

Участниците в конкурса заплащат депозит за участие в размер на 2 470.00 (две хиляди 
четиристотин и седемдесет) лв в касата на община Генерал Тошево, находяща се в Център 
за услуги и информация, първи етаж в сградата на Общинска администрация гр.Генерал 
Тошево, ул. „В.Априлов” № 5 или по IBAN сметка на община Ген.Тошево BG04 CREX 9260 
3314708701,  BIC код CREX  BGSF при “Токуда банк” АД, офис Ген.Тошево.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до 26.05.2021г., след закупуване 
на тръжни документи.

Условията на конкурса са публикувани на интернет-страницата на Община Г.Тошево.
За допълнителна информация: отдел „Собственост и стопански дейности” при Община 

Генерал Тошево, ул. „В.Априлов”  № 5, стая 411, тел.: 05731/22-26, централа 05731/20-20, 
вътр. 39. 

ОБЯВА
 Община Генерал Тошево  обявява публичен  търг  с  тайно  наддаване по реда на Закона 

за общинската собственост за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен 
фонд за  една, три , пет и десет стопански години, считано от стопанска  2020-2021 година.

Заповедта за откриване на тръжната процедура  и опис на поземлените имотите са 
публикувани на сайта на Община Генерал Тошево.

Тръжна документация се закупува срещу 20.00лв, до 12.00 часа на 28.05.2021 г. и се 
получава в Център за услуги и информация ет.1  в Административната сграда на Общинска 
администрация  гр. Генерал Тошево;  

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на 
търга след закупуване на тръжни документи.

Депозит и заявления  за участие се приемат до 15.00 часа на  28.05.2021г. в Център за 
услуги и информация ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация гр. 
Генерал Тошево;  

Търгът ще се проведе на 31.05.2021г. от 09.00часа в Административната сграда на 
Общинска администрация  гр.Генерал Тошево,  зала  „Дора Габе“ , трети етаж. 

Допълнителна информация на телефони 05731/20-20, вътр.25 и  05731/8939.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 ПТК Житница с.Житница 
ще проведе годишно отчетно събрание на кооперацията 

на  05.06.2021 г. /събота/ от 10.00 ч в стопанския двор на 
кооперацията при следния

Дневен ред:
1.Приемане и освобождаване на членове на кооперацията
2.Отчети на У.С. за производствено – икономическите 

резултати през стопанската 2020 г. и на Контролния съвет
3.Приемане на Одитирания ГФО за 2020 г.
4.Приемане на Одиторски доклад за 2020 г.
5.Избор на Одитор.
6.Разпределение на печалбата за 2020 г.
7.Обсъждане на Наредбата за предоставяне на земя за 

лично ползване и рента за 2020г.
8.Вземане на решение за искане на кредит при 

необходимост.
9.Попълване на състава на УС.
10. Приемане на Наредба за предоставяне на земя за 

лично ползване и рента за 2021г.
11.Разни.
При липса на кворум , то се отлага за 11.00 ч.на същата 

дата и място.
За пътуващите от гр.Добрич ще има осигурен автобус 

от 9.00 ч. пред Автогарата. 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВАМ  МЯСТО  
В ГР.  КАВАРНА 695 КВ. 
Намира се  на  България 
44 А, ТЕЛ. ЗА  ВРЪЗКА  : 
0884211707.  
 1-10

ПРОДАВАМ  КЪЩА  
С ДВОР  1480 КВ. В 
С.  ТЕЛЕРИГ  ОБЛ. ДО-
БРИЧ. ТЕЛ . ЗА  ВРЪЗ-
КА: 0895463948. 1-10

Продавам  място  в гр. 
Каварна - 700 кв. м, на-
мира се  на „България“ 



ndt@dobrich.net
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СВЕТСКА КЛЮКА

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на 
общинския съветник 
от ГЕРБ в  Тервел Сте-
фко Денев, с пожела-
ния за здраве и актив-
на работа в полза на 
хората от добруджан-
ската община! 

ПРАЗНИК има утре 
директорката на Бю-
рото по труда в До-
брич

Северина Савова, 
която ще черпи за 
рождения си ден. За 
здраве, много успе-
хи в трудната рабо-
та, обич, уважение и 
сбъднати добри наме-
рения са нашите по-
желания към дамата!

РОЖДЕНИЧКА утре 
е Катя Петкова – уп-
равител на „Градски 
транспорт“ – Добрич. 
Да е здрава, да ус-
пява в начинанието 
за заздравяване на 
транспорта в града, 
да й се случват само 
хубави неща и да й се 
сбъдват всички мечти!

ИМЕН ДЕН праз-
нуват утре – в деня 
на св.св. Константин 
и Елена: Елена, Еле-
онора, Константин, 
Константина, Коста-
дин, Костадина, Кос-
тадинка. Нека бъдат 
здрави нека в живота 
им царят светлина и 
хармония!

РОЖДЕНИК на 22 
май е Илко Пантелеев. 
За здраве и успехи 
във всичко добро, с 
което се заеме са на-
шите пожелания към 
него! 

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН в аванс казваме 
на Румяна Стоянова 
– ръководител на шко-
лата по изобразител-
но изкуство в читали-
ще „Йордан Йовков“. 
Да е здрава, да се 
радва на лични успе-
хи и на безбройните 
успехи на талантливи-
те си ученици и нека 
животът й бъде една 
красива картина, на-
рисувана с цветовете 
на дъгата!

РОЖДЕНИЧКА в 
неделя е една дама, 
доказала се като ес-
кперт в изработката 
и изпълнението на ев-
ропроекти. От сърце 
честитим празника в 
аванс на Правда Ди-
мова, с  пожелания 
за здраве, обич, мно-
го поводи за радост, 
много искрени прия-
тели и нека всичките 
й мечти станат реал-
ност!

НАВРЪХ НАЙ-БЪЛ-
ГАРСКИЯ ПРАЗНИК 
– 24 май, рожден ден 
празнува управите-
лят на „Пътнически 
превози“ и общински 
съветник от МК ГЕРБ 
(СДС) в Добрич Дими-
тър Василев. Нека е 
здрав, нека се радва 
на много успехи, на 
много поводи за лично 
щастие и нека работи 
с ентусиазъм за хора-
та от нашия град!

ОВЕН – Партньорските взаимоотноше-
ния ще бъдат поставени на друга основа, 
но не показвайте раздразнението си, ако 
такова се появи. Семейно тържество ще 
направи вечерта ви приятна.

ТЕЛЕЦ – По въпросите, по които се 
колебаете се консултирайте със специа-
листи, за да сведете до минимум риска. 
Доверието в способностите ви расте, а с 
него и натовареността ви.

БЛИЗНАЦИ – Денят е подходящ за 
създаване на нови съюзи. Отговорно и 
достъпно изразете позицията си, идеите 
ви ще се възприемат от хората, към кои-
то са насочени.

РАК – Въпроси от бизнес и финансов 
характер очакват вниманието ви. Бъдете 
предвидливи и практични, за да излезете 
от ситуацията с печалби или поне с ми-
нимални загуби.

ЛЪВ – Показвайки принципната си по-
зиция по разискваните теми, ще внесете 
яснота и при други подобни спорове. 
Няма да пренебрегнете и задълженията 
си в работата.

ДЕВА – Използвайте рационално вре-
мето си за обновление и разширяване на 
дейността ви. Вложените усилия ще на-
правят по-лесно осъществима задачата, 
която сте си поставили.

ВЕЗНИ – Насочете вниманието и енер-
гията си върху развитието на професио-
налните си дела, поставяйки ги върху 
здрава основа. Добрите взаимоотноше-
ния на работното място.

СКОРПИОН – Открити и добре об-
мислени професионални действия ще 
направят възможна реализацията на 
значими проекти. Ще привлечете внима-
нието на ръководителите си.

СТРЕЛЕЦ – Във възможностите ви е да 
приобщите към идеите си и хората, има-
щи интерес делата ви да вървят добре, 
а те са много. Всичко, започнато днес 
обещава да бъде приключено в срок.

КОЗИРОГ – Използвайте информаци-
ята, с която разполагате, за да напред-
нете в работата си. Денят е подходящ за 
иновации, не се страхувайте да експери-
ментирате, като прилагате нови похвати.

ВОДОЛЕЙ – Избягвайте вземане на 
важни решения. Съобразете се с пред-
почитанията на семейството си. Общува-
нето помежду ви ще внесе настроение и 
повече спокойствие.

РИБИ – Ако разнообразите деня, ще 
обновите духа, здравето и психиката си. 
Равновесието може да бъде постигнато, 
стига то да не е в противоречие с чув-
ството ви за свобода.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Само жена може да ти прости нещо, за което не си виновен... Добрините им 
край нямат! -  Петранка от "Балик, но не тази, за която си мислите

СВЕТСКА 
КЛЮКА

"KPИПТOКPAЛИЦAТA" PYЖA ИГНAТOВA 
ВEPOЯТНO ИМA $11 МИЛИAPДA В БИТКOЙНИ

ниĸoгa нe e изпoлзвaл ĸaĸъвтo 
и дa e тип блoĸчeйн тexнoлo-
гия. Πpeз 2017 г. aмepиĸaнcĸитe 
пpaвooxpaнитeлни opгaни из-
пpaтиxa тaйнa зaпoвeд зa apecтa 
нa Игнaтoвa. Maлĸo пo-ĸъcнo тя 
изчeзнa.

Ceбacтиaн Гpийнyyд e 
apecтyвaн пpeз 2018-a гoдин., 
a Koнcтaнтин Игнaтoв пpeз 
2019 г. Oттoгaвa пpoдължaвaт и 
cъдeбнитe дeлa. Aмepиĸaнcĸитe 
пpoĸypopи твъpдят, чe “из-
мaмaтa Оnесоіn e пpибpaлa 
oĸoлo 4 милиapдa дoлapa oт 
жepтви пo цял cвят”.

Kъдe e Pyжa Игнaтoвa?
Издиpвaнaтa бългapĸa мoжe 

дa ce yĸpивa нa paзлични мecтa. 
Paзлични дoĸлaди пpeз пocлeд-
нитe гoдини пpeдпoлaгaт, чe тя 
мoжe дa ce нaмиpa в peгиoнa нa 
OAE, Гъpция или Pycия. Eднa 
oт нaй-тиpaжиpaнитe вepcии 
e тaзи зa Дyбaй, тъй ĸaтo Oбe-
динeнитe apaбcĸи eмиpcтвa и 
CAЩ нe cпoдeлят cпopaзyмe-
ниe зa eĸcтpaдиция.

Cпopeд изнeceнитe cъдeбни 
дoĸyмeнти cдeлĸaтa зa пpидo-
бивaнeтo нa въпpocнитe 230 
000 битĸoйнa ce e cъcтoялa 
пpeз oĸтoмвpи 2017-a гoдинa. 
Toгaвa виpтyaлнaтa вaлyтa 
ce тъpгyвaшe зa oĸoлo 6 000 
дoлapa. https://money.bg

Kъм днeшнa дaтa coчeнaтa 
зa “ĸpиптoĸpaлицa” Pyжa Иг-
нaтoвa paзпoлaгa c 230 000 
битĸoйнa нa oбщa cтoйнocт oт 
нaд 11 милиapдa дoлapa. Toвa 
coчaт cъдeбни дoĸyмeнти, 
цитиpaни oт caйтa Віtсоіn.
соm. Cъдeбнитe дoĸyмeнти ca 
пoдaдeни oт жepтви нa cxeмaтa 
Оnесоіn и пoĸaзвaт, чe Игнaтoвa 
e пoлyчилa ĸpиптoвaлyтaтa 
oт члeн нa eмиpcĸo ĸpaлcĸo 

ceмeйcтвo в Дyбaй – шeйx Cayд, 
ĸoйтo e cин нa eдин oт нaй-
бoгaтитe xopa в Дyбaй.

Pyжa Игнaтoвa ocнoвaвa 
Оnесоіn зaeднo cъc Ceбacтиaн 
Гpинyyд и c бpaт cи Koнcтaн-
тин Игнaтoв пpeз 2014-a гo-
динa. Cxeмaтa пpeдcтaвлявaшe 
нeщo ĸaтo мpeжa зa мapĸeтинг 
нa няĸoлĸo нивa, вĸлючвaщa 
пaĸeти, ĸoитo пpивиднo бяxa 
oбвъpзaни c блoĸчeйн мpeжa. 

Игнaтoвa твъpдeшe нa cвoи-
тe “ĸлиeнти” и нa цялaтa oб-
щecтвeнocт, чe Оnесоіn щe бъдe 
нaй-дoминиpaщият ĸpиптo 
aĸтив и в ĸpaйнa cмeтĸa щe 
бъдe “yбиeцът нa битĸoйнa”.

Ceдaлищeтo нa ĸoмпaниятa 
e бaзиpaнo в Бългapия, нo e 
peгиcтpиpaнo ĸaтo oфшopнa 
ĸoмпaния в Дyбaй

B ĸpaя нa 2016 г.cтaнa пyблич-
нo дocтoяниe, чe пpoeĸтът 


