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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Още преди обяд ще запо-
чне да се развива купеста и 
купесто-дъждовна облачност. 
Ще има краткотрайни валежи 
и гръмотевични бури, на по-
вече места и по-интензивни 
след обяд. Има условия за 
градушки. Без валежи ще ос-
тане в крайните югоизточни 
райони. Ще духа предимно 
умерен север-североизточен 
вятър. Вечерта в повечето 
райони валежите ще спрат и 
облачността ще се разкъса. 
Максималните температури ще 
са 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 БОДИГАРДЪТ НА 

ПУТИН И КЛИНТЪН 
ИДВА НА МОДНА 
ФИЕСТА АЛБЕНА 

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

Белла България търси
 работници-производство на 

месни изделия.
 - добро заплащане
   - работно облекло
   - транспорт

За контакти: 0892248314

На стр. 4

ТЪРЖЕСТВЕНО БЕ ОТКРИТ 
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 
"ЕВРОПА ДИРЕКТНО"

На стр. 4

След броени дни, най-красивият черноморски 
комплекс - Албена, за 21-ва поредна година ще 
събере журналисти, дизайнери, таланти и гости, 
които в продължение на няколко дни ще покажат 
елегантни облекла, бельо, бански, аксесоари, 
ще рисуват, пеят и танцуват заедно. Кристина 
Димитрова ще представи новия си диск „Сладките 
неща“, а Искрен Пецов, Краси Аврамов, Начо 
Паскал и дует Аморе, новите си хитове. Бойс 
бандата „Максимус“, ще открият с невероятно 
гладиаторско шоу, а личният бодигард на Путин 
и Клинтън, при гостуванията им в България, ще 
направи кратка демонстрация по айкидо. Светлин 
Михайлов, който е бил и главно действащо лице 
и при пристигането на папа Йоан Павел Втори в 
България, в момента се занимава освен със спорт 
е и консултант на различни фирми за спортна 
екипировка.Той има много интересни спомени с 
известните мъже, които е охранявал, а част от 
тези истории ще разкаже пред микрофона на 
продуцентката на фиестата Мариана Аршева.
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ДВАМА МЛАДЕЖИ
ВЛИЗАТ В ЛИСТАТА НА
ГЕРБ - СДС В ДОБРИЧ

Двама представители на младежките организации на
ГЕРБ в Каварна и Балчик влизат в листата на ГЕРБ-
СДС за област Добрич. Новите кандидати за народни
представители спрямо вота на 4 април са общо четири-
ма. Другите двама нови са юрист и учител. Листата на
коалицията, която отново е с 12 имена, беше регистри-
рана от областния координатор Деница Сачева и ръко-
водителя на общинската структура на ГЕРБ Красимир
Николов. "Промените в нея са продиктувани от желани-
ето ни да дадем път и възможност за развитие на мла-
ди хора и младежките структури на партията. Това е
един от уроците, които научихме от предходните избори
- младите искат да бъдат чувани, да предлагат различни
решения", посочи Деница Сачева и допълни, че ГЕРБ-
СДС няма да ползва негативни тактики в кампанията, а
ще предлага идеи.

Единият от младежите в листата - 27-годишният Рос-
тислав Милков, е завършил специалност "Корабоводе-
не" във Висшето военоморско училище във Варна. Сте-
фан Стефанов, който е на 31г., пък е бакалавър по за-
щита на населението от бедствия, аварии и катастрофи
от Националния военен университет във Велико Търно-
во. От квотата на СДС влиза педагогът Дочка Христова,
която преподава в начален етап в СУ "Св. Климент Ох-
ридски" в Добрич. Освен нея в листата има още трима
учители - Нефизе Кадир, Галин Костадинов и бившия
заместник-областен управител Живко Желязков. Ново
попълнение е и юристът Стоян Стоянов, който е от граж-
данската квота на ГЕРБ. Ето и пълната листа:

1. Деница Евгениева Сачева - социален педагог
2. Красимир Христов Николов - софтуерен специалист
3. Живко Николов Желязков - Педагог
4. Стоян Колев Стоянов - юрист
5. Дочка Димитрова Христова - педагог
6. Радослав Добрев Йорданов -зем. производител
7. Ростислав Николов Милков - инж. корабоводител
8. Стефан Иванов Стефанов - специалист по защита

на населението от бедствия и аварии
9. Иван Димитров Иванов - икономист
10. Нефизе Джелил Кадир - педагог
11. Иван Веселинов Иванов - агроном
12. Галин Иванов Костадинов - учител и спортист

12 ГОДИНИ ЗАТВОР ЗА
УБИЙСТВО НА РОДНИНА

46-годишният Д.К. от с.
Изворово, привлечен към
наказателна отговорност
за убийство по обвините-
лен акт на Окръжна проку-
ратура - Добрич, получи
присъда "лишаване от сво-
бода" за срок от 12 години
при първоначален строг
режим. Това съобщиха от
Апелативната прокуратура
във Варна.

Мъжът бил признат за
виновен за това, че убил
свой роднина през октом-
ври 2020 година. Тялото на
убития 60-годишен мъж би-
ло намерено на улица в се-
ло Изворово с разкъсно-
контузна рана в областта
на главата.

Ден по-рано жертвата
отишла в дома на родни-
ната си Д.К. с бутилка ра-
кия. Двамата пили, разго-

варяли и под влияние на
алкохола помежду им за-
почнал спор. Обвиняемият
изгонил от дома си по-въз-
растния мъж. Но скандалът
им продължил и извън до-
ма му, като прераснал във
физическа саморазправа.
Д.К. успял за събори на зе-
мята по-възрастния си род-
нина, изтръгнал парче от
бетонов ограден кол и с не-
го ударил 60-годишния мъж
в главата. След това обви-
няемият оставил жертвата
си в безпомощно състояние
и се отправил към читали-
щето в селото, където има-
ло събиране на ловната
дружина.

Решението на Окръжен
съд - Добрич подлежи на
протест и обжалване пред
Варненския апелативен
съд. НДТ

МОБИЛНИ ЕКИПИ ЩЕ
ВАКСИНИРАТ СРЕЩУ
COVID-19
ТРУДНОПОДВИЖНИ,
ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ
ЗА ИМУНИЗАЦИЯ

Вчера директорът на Ре-
гионална здравна инспек-
ция и секретар на Област-
ния координационен щаб
към Областния съвет по
здравеопазване д-р Свет-
ла Ангелова съобщи, че е
създадена организация и
първите 6 лица, които са
трудноподвижни, ще бъдат
ваксинирани срещу
COVID-19.

"Създадохме организация
и мобилен екип ще напра-
ви ваксинацията в домове-
те на лицата. Заявленията
са постъпили при нас от са-

Трудноподвижни хора или техни близки
могат да заявят желание за ваксинира-
не на тел. 058 655 501

мите желаещи или от тех-
ните семейства. Благодаря
и на съдействието от стра-
на на общините в област-
та, които ни помагат и съв-
местно активно издирваме
желаещи сред труднопод-
вижните хора в областта,
след което се прави орга-
низация за имунизация в
домовете им" - каза д-р Ан-
гелова. Тя допълни, че все-
ки човек, който има жела-
ние да се ваксинира сам
или чрез негови близки,
може да заяви желание на
тел. 058 655 501.

На 4 юни, около 11:40 часа, в град Добрич е извърше-
на проверка на 38-годишен мъж. В хода на проверката
е установена суха тревна маса с тегло 0,30 грама, реа-
гираща на канабис. Задържан е за срок от 24 часа.

На 4 юни, около 19:00 часа, в град Добрич е спрян
за проверка лек автомобил "БМВ", управляван от 27-
годишен мъж. При последвалата проверка на водача
на автомобила за употреба на наркотични и упойва-
щи вещества, тестът отчита положителен резултат за
употребата на метаамфетамин. Мъжът е задържан за
срок от 24 часа.

На 5 юни, около 21:30 часа, в с. Василево е спрян за
проверка мотопед, без регистрационна табела, управ-
ляван от неправоспособен 17-годишен младеж. По слу-
чая е образувано бързо полицейско производство. НДТ

112 НОВИНИ

ПО ПРОЕКТ "ГОРИТЕ
И ЗЕМИТЕ НА ОРЕЛА"
СЪЗДАВАТ НОВИ
ПОЯСИ В ДОБРУДЖА

Работна среща на еки-
па по проект "Горите и зе-
мите на орела" се прове-
де миналата седмица на
територията на Североиз-
точно държавно предпри-
ятие. Експерти от Изпъл-
нителната агенция по го-
рите, Българското дружес-
тво за защита на птиците,
Министерството на окол-
ната среда и водите и Се-
вероизточното предприя-
тие посетиха няколко
обекта, на които е извър-
шено залесяване с мест-
ни видове. Лесовъди от
стопанствата в ДГС-Гене-
рал Тошево, ДЛС-Балчик
и ДГС-Добрич показаха на
колегите си новосъздаде-
ни по проекта лесозащит-
ни пояси, както и транс-
формации на иглолистна

гора в широколистна. Нови-
те пояси ще създадат отлич-
ни местообитания за този
вид, което и е целта на "Го-
рите и земите на орела".

Проектът "Мерки за опаз-
ване на малкия креслив
орел и неговите местообита-
ния в България", който е към
програма LIFE на ЕС, има за
цел да опази този рядък вид
и да съхрани биологичното
разнообразие на горите в
България. Страни в проекта
са ИАГ, БДЗП, СИДП и
ЮИДП. Периодът за изпъл-
нение е 5 години, а различ-
ните дейности ще бъдат ре-
ализирани на територията
на 20 защитени зони по НА-
ТУРА 2000, разположени в
Югоизточна и Североизточ-
на България.

     Татяна ДИМИТРОВА

60-ГОДИШЕН РАЗМАХВА
БОЕН ПИСТОЛЕТ НА
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

За срок от 24 часа е за-
държан 60-годишен мъж
от Добрич, съобщават от
полицията. Причината е,
че около 20:30 часа на 4
юни, в района на детска
площадка в кв. "Балик",
60-годишният насочил бо-

ен пистолет срещу 39-годи-
шен мъж. Установено е, че
пистолетът бил със свален
предпазител, патрони в
пълнителя и патрон в цев-
та. По случая е образувано
досъдебно производство.

        НДТ

КРАЖБИ

Полицаите в Добрич разкриха и арестуваха крадец.
На 5 юни е получено съобщение за противозаконно
отнет мобилен телефон в градския парк на град Доб-
рич. От проведените ОИМ и ПСД е установен извър-
шителят на деянието, мъж на 34-години. Задържан е
за срок от 24 часа.

Предния ден, около 23:40 часа, е получено съобще-
ние от оператор на частна охранителна фирма за
взлом на обек в град Добрич. По данни на тъжителя е
извършена кражба на монетник със сумата от около
100 лева. По случая е образувано досъдебно произ-
водство. НДТ

7 юни - 11 юни, 09.00 ч. - 17.00 ч., Народно читалище
"Йордан Йовков - 1870 г." Летен детски център за игри
и забавления "Млад възрожденец". Организатор: На-
родно читалище "Йордан Йовков - 1870 г."

7 юни - 11 юни, 10.30 ч. - 11.30 ч., Художествена
галерия - Добрич. Лятна работилница за въображение.
Организатор: Художествена галерия - Добрич.

8 юни, 10.00 ч., FB: Младежки център - Добрич.
#Cover. Кавър версии на поп хитове, изпълнени от учас-
тници на Студио за поп-рок певци "Сарандев" при Мла-
дежки център - Добрич. Организатор: Младежки цен-
тър - Добрич.

9 юни, 13.50 ч., Професионална гимназия по ветери-
нарна медицина - Добрич. Неформално обучение "Екс-
плоатация на детски труд". Организатори: Младежки
център - Добрич, ПГВМ - Добрич.

9 юни, 14.00 ч., Народно читалище "Йордан Йовков -
1870 г.", зала "Зорница". "Приказките на Росито" - спекта-
къл на Театрална студия "Зорница" при Народно читалище
"Йордан Йовков - 1870 г." с ръководител Ема Георгиева.
Организатор: Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 г."

9 юни, 18.00 ч., пред Музея в Градски парк "Св. Геор-
ги". Музикален спектакъл с любими руски песни "Обе-
динени в музиката" на Трио "Ы" - Елеонора Лонтова,
Златина Тодорова и Марина Драгомирецкая. С учас-
тието на: Самуел Ефтимов - пиано, Щерион Пилидов -
китара, Юрий Божинов - бас балалайка и Street Quar-
tet. Организатор: Община град Добрич.

9 юни, 18.00 ч., Младежки център - Добрич, Концертна
зала. Музикален салон на Клуб "Пиано" при Младежки
център - Добрич  и приятели от СУ "Св. Климент Охридс-
ки". Организатор: Младежки център - Добрич.

9 юни, 18.30 ч., Огледална зала "Нели Божкова". Кон-
церт "Традиции и бъдеще" на Български камерен ор-
кестър - Добрич. Гост - диригент Стефан Бояджиев.
Солисти: Веселина Андреева - сопран,  Ирина Олшан-
ска - цигулка, Кремена Христова - виолончело.

Програма:
Арканджело Корели - Кончерто гросо №3, Op. 6
Камий Сен-Санс - "Лебедът" из "Карнавал на животните"
Жул Масне - "Размишление" из операта "Таис"
Панчо Владигеров - "Седем пиеси"
Сергей Рахманинов - "Вокализ"
Бенджамин Бритън - "Симпъл симфони"
Организатори: Община град Добрич, Български ка-

мерен оркестър - Добрич.
9 юни, 19.00 ч., Драматичен театър "Йордан Йовков"

- камерна зала. Спектакъл "Женско царство" от Ст. Л.
Костов на Драматичен театър "Йордан Йовков". Ре-
жисьор Стефан Спасов. Участват : Красимир Деми-
ров, Татяна Христова, Владимир Трендафилов, Мария
Генова, Филип Янев, Любов Николова, Валентин Анд-
реев - Рафе и Валентин Георгиев. Организатор: Дра-
матичен театър "Йордан Йовков".

9 юни, 19.00 ч., Държавен куклен театър "Дора Габе".
Спектакъл "Дневникът на един луд" от Гогол на Театър
"Кредо". Сценарист и режисьор Нина Димитрова. С учас-
тието на Стелиан Радев и гласа на Димитър Несторов.
Организатори: Театър "Кредо", ДКТ "Дора Габе".

9 юни, 20.00 ч., Летен театър - Добрич. Оперен шарж
"Бъркотии в операта" на Държавна опера - Русе с учас-
тието на Милица Гладнишка и Ненчо Балабанов.

9 юни - 30 юни, Регионална библиотека "Дора Габе",
фоайе. "Видни добруджанци с принос в културата и
изкуството на Добруджа" - изложба по повод 95 годи-
ни от рождението на Калчо Георгиев /13 юни 1926-
1992/ и 90 години от рождението на Галина Ненова /
1931-1984/, добрички актьори. Организатор: Регионал-
на библиотека "Дора Габе".                                 НДТ

КУЛТУРНИ  АКЦЕНТИ
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МОМЧИЛ ПЕТКОВ - НАЙ-МЛАДИЯТ
МЕЖДУНАРОДЕН МАЙСТОР НА БЪЛГАРИЯ,
КОЙТО СЛЕДВА ПЪТЯ НА СВОИТЕ МЕЧТИ

В град Добрич има едно
такова златно момче на 15
години на име Момчил Пет-
ков. Обучавам го на шах
близо десет  години. Заед-
но сме на  важните  турни-
ри.  Чуствам за мое задъл-
жение да  опиша /доколко-
то мога/  съвсем  накратко
най - високите негови пости-
жения. В живота и в шахма-
та има  знаци, които ни изп-
ращат интересни сигнали и
послания.  Няма съмнение, че
трябва да се отчитат и раз-
бират, когато се вземат съ-
ответните решения.

Спомням си  с вълнение
какво се случи в началото
на декември 2016 г. в Сочи
(Русия). Там  в Гранд хотел
"Жемчужина"  бе световно-
то индивидуално  първенст-
во  за ученици до 11 години.
Последен кръг. На първа ма-
са играеше състезателят с
най-висок рейтинг Явокир
Синдаров(2384)  от Узбекис-
тан. Той, водачът във вре-
менното класиране  след 28-
ия ход, пет минути стоя ка-
то хипнотизиран и  призна
поражението си от едно не-
известно българско момче
с много по нисък рейтинг.
Изненадващо за някои, но
не и за мен, то се оказа на
върха,  заедно с четирима
състезатели с равен брой
точки. Допълнителните кри-
терии му определят бронз,
но с блясък на злато.  Него-
вото име е Момчил Петков
(2045), който  победи втория,
който от своя страна побе-
ди първия, световния шам-
пион от Русия, Иля Макове-
ев (2197).

Спомням си  две  години
по късно - четири дни преди
старта на световното   пър-
венство в Дурас (Албания),
Момчил бе опериран от апин-
дикс. Участието му в прес-
тижната  проява  стана проб-
лематично. Нещо повече,
срокът на международния му
паспорт изтичаше - на лети-
щето преди отпътуването бе-
ше под въпрос успешното
преминаване на митнически-
те проверки. Въпреки всич-
ко, с 5 победи и 4 равенства
той стана носител на титлата
Световен шампион до 13 го-
дини за ученици. В шахмат-
ната история винаги  имена-
та  на световните шампиони,
техните подгласници и резул-
татите на състезателите  от
класирането в турнирите се
помнят като най-значими и
важни.  Иформацията за
рейтинга или възрастта   на
състезателите е  като цвета
на котките,  който няма  зна-

чение  при  лова  на  мишки.
Спомням си с радост съ-

що така,  че на  онлайн
олимпиада през 2019 г. в
националния  отбор на БФШ
1928  при мъжете,  редом с
ГМ Александър Делчев и ГМ
Ивайло Енчев, ФМ Цветан
Стоянов и ФМ Момчил Пет-
ков бяха включени като пър-
ва и втора резерва.  Двама-
та най-млади  участници в от-
бора играха  в доста от кръ-
говете и то много успешно и
допринесоха за високото
класиране на отбора на 9-о
място в света сред  157 дър-
жави.  Посоката се сменяше,
но случайно или съзнателно,
в общата снимка, публикува-
на от БФШ 1928,  ФМ Мом-
чил Петков бе поставен, че е
играл в отбора при младежи-
те до 20 г., където игра ММ
Мартин Петров и като резер-
ва ФМ Лъчезар Йорданов.
Българският отбор при мъже-
те, съставен от УС на БФШ,
бе на 66-то място  на пред-
ходната олимпиада. Не е
нужно много, за да  се уни-
щожи някой талант, мъничко
трябва. Достатъчно е да се
отнемат неговите мечти.

Сигурно  мнозина биха
били радостни от постигна-
тото ..., но Момчил  не е до-
волен. Знае, че може много
повече.   Въпреки тежките
условия на Ковид,  реших-
ме, че пътят към шахматни-
те висини трябва да продъл-
жава. Поставихме си за цел
покриване изискванията  на
по-високите международни
звания в шахмата.  Послед-
ва  неговото успешно учас-
тие  в гросмайсторските
секции на пет турнира  "Пър-
ва седмица" в Будапеща (Ун-
гария). В периода август -
ноември 2020 г., в три по-
редни турнира, изисквания-
та от три норми за между-
народен майстор бяха пок-
рити и на 18 ноември 2020

г., когато приключи третото
състезание, Момчил стана
най-младия ни /на България
и към настоящия момент/
международен майстор по
шахмат. На първия съвет на
ФИДЕ през 2021 г. званието
Международен майстор при
мъжете за 15 годишния
Момчил Петков бе официал-
но одобрено и гласувано.

През май 2021 г. в София,
в хотел Арена ди Сердика
предстоеше Хибридният ква-
лификационен  турнир за
участие в Световната купа
за мъже, която ще се про-
веде точно там - в Сочи (Ру-
сия),  където преди пет го-
дини Момчил бе завоювал
престижна титла с блясък на
злато. Въпреки, че сред мла-
дежите  до 20 г. Момчил
имаше най-висок рейтинг
през последните осем месе-
ца,  по погрешка от БФШ
1928 го определиха като пър-
ва резерва, пропускайки
рейтинга му за последния
един месец .

Не можех повече да мъл-
ча.  С  писмо до УС на БФШ
1928 предложих да бъдат до-
пуснати до участие повече
младежи във високопрес-
тижната проява. Смисълът
на провежданите от ФИДЕ
хибридни квалификационни
турнири в отделните конти-
ненти на света беше /както
оповести изпълнителният
директор на ФИДЕ г.м. Емил
Сутовски/:

"Повярвайте, за ФИДЕ би
било много по-лесно да не
провежда никаква селекция
и, в условията на Covid, да
определи участниците в све-
товната купа по шахмат,
строго според рейтинга. По-
простото обаче не означа-
ва по-добро. Нека най-сил-
ните да победят."

На 30 май 2021 г., два ча-
са след завършване на Хиб-
ридния турнир, ММ Момчил
Петков    получи благодарс-
твено писмо от ФИДЕ за
класирането си на  67-о мяс-
то  сред 264 участници.

В стартовия лист по рей-
тинг на ФИДЕ сред 264 учат-
ници  бе на 207 място. Класи-
ра се на 67 място, като след
ф.м.Момчил Петков  в класи-
рането  е пред 140 състеза-
тели с по висок рейтинг. След
него  в класирането  са:

- 129 гросмайстори  и 64
международни майстори от
Европа;

- всички най-изявени шах-
матни таланти на Европа на
възраст до 20 години:  99 мяс-
то  ф.м. Алекс  Каридо (2339)

Испания, 118 място м.м. Во-
лодар Мурзин (2478)  Ру-
сия,122 място ф.м. Яхли Со-
коловски Израел (2431),123
място гм Винсент Кеймер
(2591) Германия, 224 място фм
Кан Исик (2394) Турция,  226
място фм Марк Моргунов
(2385) Австрия, 231 място ф.м.
Персани Барнабас (2364) Ун-
гария и др.

Класирането на  българите
в хибридната квалификация
е:  18 г.м. Иван Чепаринов
(2667), 67  ф.м. Момчил Пет-
ков (2426), 113  г.м. Момчил
Николов (2542), 133  м.м.
Мартин Петров (2524);  140
ф.м. Цветан Стоянов (2376).
Следват 146  г.м.Кирил Геор-
гиев (2589),   153  г.м.Алек-
сандър Делчев (2501),  160
г.м. Васил Спасов (2497),  201
г.м.Мариян Петров (2464) и
238 ф.м.Лъчезар Йорданов
(2325).

Няма време за празнува-
не.  В последните осем ме-
сеца ММ Момчил Петков е
водач на ранг листата по ело
на ФИДЕ за младежи и де-
войки на възраст до 20 г. в
България. Зад постигането на
това, което е той в момента,
стои много труд, ежедневни
тренировки и постоянство
към постигането на най-висо-
ки спортни постижения в
шахмата, неминуемо и огро-
мен финансов ресурс, но му
липсва подкрепата на УС, за
да има  и национално само-
чувствие и следва радостен
своите мечти. Трябва ли  да
се  отклонява, да се разсей-
ва и тревожи 

Не, Госпожи и Господа от
УС, ММ Момчил Петков про-
дължава  да следва своите
мечти, следващата кота е
най-млад  гросмайстор в
България, а  защо не свето-
вен шампион при мъжете.

Чрез  спортния директор
на БФШ 1928 направих пис-
мено предложение до чле-
новете на УС, за да  не се
случва това, което  се случ-
ваше в миналото.

Надявам се това  време,
когато един друг директор
на БФШ затваряше  врата-
та  на световната шампион-
ка  Антоанета Стефанова и
вместо нея в престижни със-
тезания безсрамно участва-
ще  неговата дъщеря да е
приключило.

Сега на ход е УС на феде-
рацията.  Безспокоя се, че
порочната линия на явна
несправедливост не е спря-
на. Имам основания  да се
тревожа.  Предложих писме-
но чрез спортния директор
да се свика УС на  БФШ
1928,  за да вземе решение
и да изпрати един явно
прогресиращ свой млад със-
тезател  ММ Момчил Петков
за участие  в  Световната
купа  за мъже редом с ГМ
Иван Чепаринов с основа-
ние за решението - от всич-
ки български представители
ММ Момчил Петков е с най-
добро класиране в квалифи-
кационния европейски тур-
нир след ГМ Иван Чепари-
нов. Оптимист съм.  Очак-
вам  липсващото  решение
на УС . Такъв документ на
сайта на БФШ 1928 няма.
Би било скандална фалши-
фикация, ако някой иска да
спре  участието на  Между-
народен майстор Момчил
Петков редом с Гросмайс-
тор Иван Чепаринов в Све-
товната купа  за мъже в гр.
Сочи през юли 2021г. До 23,
59 часа 9 юни 2021, когато е
крайния срок БФШ 1928 да
регистрира своя участник в
Световната купа, остава
много малко време.

О Б Я В Л Е Н И Е
ОБЩИНА КАВАРНА

Гр.Каварна, ул. "Добротица" № 26,

На основание Решение № 246
по Протокол №23 от 26.02.2021. на

Общински съвет Каварна

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за избор

на директор на  ОП "Чиркаман"  гр. Каварна със
седалище и адрес на управление на дейността: гр.
Каварна, ул. "Добротица" № 50.

1. Минимални и специфични изисквания към
кандидатите:

- Висше образование; образователна степен
"бакалавър" или "магистър";

- Общ трудов стаж или професионален опит: не по-
малко от 3 години;

- Свидетелство за управление на МПС;
- Компютърна грамотност;
- Организационни умения, нагласа за работа в екип,

адаптивност, комуникативност;?
Не могат да бъдат директори на общински

предприятия лица, които:
- от свое или от чуждо име извършват търговски

сделки;
- участват в събирателни, командитни дружества и

в дружества с ограничена отговорност със сходна
дейност;

- заема длъжност в ръководни органи на търговски
дружества;

- са лишени с присъда от правото да заемат
материалноотчетническа длъжност до изтичането на
срока на наказанието;

- са управители, контрольори, членове на
изпълнителни или контролни органи на общинско
еднолично търговско дружество;

- са народни представители, общински съветници,
кметове на общини, кметове на кметства, кметски
наместници, заместник - кметове на общини,
секретари на общини;

- са съпрузи, роднини по права линия и по
съребрена линия до трета степен на кмета, заместник-
кмета, кмет на кметство, секретаря на общината;

- са държавни служители или работят по трудово
правоотношение в държавна или общинска
администрация;

- работят по трудов договор с друг работодател;
- имат регистрирана фирма;
- имат финансови задължения към община Каварна
2. Срок на договора за управление: 3 години.
3. Необходимите документи.
3.1. Заявление за участие в конкурса - (по образец);
3.2.Мотивационно писмо;
3.3. Автобиография;
3.4. Актуално свидетелство за съдимост;
3.5. Нотариално заверени копия от диплом за

завършено висше образование и други документи
удостоверяващи квалификация;

3.6. Копие от трудова или служебна книжка;
3.7. Карта за предварителен медицински преглед

(оригинал);
3.8. Свидетелство за управление на МПС (копие);
3.9. Декларация, че кандидатът не е лишен от

правото да упражнява търговска дейност (по
образец);

3.11. Програма за развитие на дейността на ОП
"Чиракман", гр. Каварна за тригодишен период;

4. Място и срок:
Документите за участие в конкурса се приемат в

деловодството на община Каварна, находящо се в
гр. Каварна, ул. "Добротица" № 26, в срок от 14
четиринадесет дни от обявяването на конкурса в един
регионален и един местен вестник, и на интернет
страницата на община Каварна.

Същите следва да се поставят в непрозрачен
запечатан плик, върху който са изписани името на
кандидата, адрес и телефонен номер за обратна
връзка, както и наименованието  на длъжността, за
която кандидатстват.

Програма за развитие на дейността на ОП
"Чиракман", гр. Каварна за тригодишен период се
поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който
се поставя в плика с документите за участие в
конкурса.

5. Конкурсът да е присъствен и да се проведе на
три етапа:

I етап - проверка на съответствието на
представените документи с предварително обявените
изисквания към кандидатите и Програма за развитие
на дейността на ОП "Чиракман", гр. Каварна за
тригодишен период;

II етап - представяне от кандидатите на Програма
за развитие на дейността на ОП "Чиракман" гр.
Каварна за тригодишен период;

III етап - събеседване с кандидатите.
6. Настоящия директора на ОП "Чиракман", гр. Каварна

предоставя за ползване от кандидатите за участие в
конкурса документи относно структурата, бюджета,
числеността и щатното разписание на персонала на
общинското предприятие, в срока по т.4.

7. На кандидатите за участие в конкурса се
предоставя информация относно темите - предмет на
събеседването, изготвени от комисията за провеждане
на конкурса, образец на заявление по т. 3.1 в срока по
т. 4., в деловодството на община Каварна, находящо се
в гр. Каварна, ул. "Добротица" № 26.

8. Оценяването на кандидатите се извършва от
комисия от пет члена, от които двама представители
на общинска администрация и трима общински
съветници.                          Елена Балтаджиева:/П

 кмет на Община Каварна

КАЗАНДЖИЙНИЦА ЦАРЕВЕЦ
уведомява всички заинтересовани, че работи денонощно, седем дни в

седмицата.
Ако нямате възможност да стигнете до нас, ние ще дойдем до Вашия дом със

собствен транспорт, ще вземем  мариала и ще Ви върнем качествения готов
продукт!

За информация 0893 890843
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ТЪРЖЕСТВЕНО БЕ ОТКРИТ 
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 
"ЕВРОПА ДИРЕКТНО"

Областният управител 
Васил Карапанчев бе гост 
на тържественото откри-

ване на европейски инфор-
мационен център „Европа 
Директно“ в Добрич в края 
на миналата седмица. Гос-
ти на събитието, организи-
рано от Търговско-промиш-
лена палата Добрич, бяха 
Теодор Стойчев – ръково-
дител на Бюрото на ЕП в 
България и Бойко Благоев 
– ръководител на отдел „Ин-
формация и комуникация“ 
към Представителството 
на ЕК в страната, кметът 
на Община град Добрич, 
партньори на ТПП. 

След изпълнението на 
химните на Р България и 
Европа от Духов оркестър 
Добрич и изпълнение на 
танцьорите от фолклорен 
ансамбъл „Добруджа“ пред-
седателят на ТПП Добрич 
Лъчезар Росенов привет-
ства гостите на събитието 
и отбеляза, че и през след-
ващите 5 години жителите 
на Добрич и областта ще 
могат да получават директ-
но информация за водените 
от Европа политики чрез 
информационния център 
„Европа Директно“. В обръ-

Гости на събитието бяха областни-
ят управител Васил Карапанчев, Теодор 
Стойчев - ръководител на Бюрото на ЕП 
в България и Бойко Благоев - ръководител 
на отдел "Информация и комуникация“ към 
Представителството на ЕК в страната 

щението си към присъства-
щите Т. Стойчев подчерта, 
че чрез центъра се дава 

възможност директно да 
научаваме какво прави Ев-
ропейския съюз и заедно 
да променяме страната си 
и градовете, в които живе-
ем, а Бойко Благоев под-
черта, че чрез откриване-
то на „Европа Директно“ 
жителите на областта и 
града, различните непра-
вителствени организации и 
институции могат да дават 
идеи, предложения и мне-
ния и директно да участват 
в правенето на политики 
на европейско ниво с цел 
постигане на благосъстоя-
нието на гражданите на 
ЕС. Б. Боев съобщи, че 
в страната има общо 13 
разкрити центъра „Европа 
Директно“, един от които е 
в Добрич, като допълни, че 
общо кандидатите са били 
82 организации. В целия Ев-
ропейски съюз разкритите 
Информационни центрове 
са 400.

С официално прерязване 
на лента и засаждане на 
дърво и пожелания за успех 
Европейският информацио-
нен център“ бе открит.

Мартин Стоянов и Денислава 
Димитрова от Студио за поп-
рок певци „Сарандев“ при Мла-
дежки център – Добрич са сред 
наградените в неприсъствения 
етап на IX Национален конкурс 
с международно участие „Пет-
надесет лалета“ – гр. Хисаря. И 
двамата се представиха в трета 
възрастова група. Мартин Сто-

янов бе класиран на първо мяс-
то, като резултатът му (29,75) 
бе втори по сила в групата, а 
Денислава Димитрова стана 
носител на трета награда. 

Видеозаписите на участни-
ците в конкурса бяха гледани 
и оценявани от професионал-
но жури с Председател Мими 

Иванова (една от най-ярките 
звезди на българската естра-
да) и членове Владимир Димов 
– поп изпълнител, преподава-
тел по поп и джаз пеене в НМА 
„Проф. Панчо Владигеров“ и 
Здравко Петров – музикант, 
журналист, музикален критик, 
старши музикален редактор в 
БНР – програма „Хоризонт“, 

преподавател в НМА.
Всички участници в онлайн 

етапа на конкурса „Петна-
десет лалета“ се предста-
виха с видео на българска 
песен, като задължително в 
изпълнението им трябваше да 
присъства кратък акапелен 
момент (пеене без съпровод).

Големият наш художник 
Иван Яхнаджиев пристига в 
Албена за 21 години Модна 
фиеста Албена, където в про-
дължение на няколко дни ще 
рисува най-новите предста-
вени колекции на дизайне-
рите, както 
и красотата 
на българ-
ското Чер-
н о м о р и е . 
Иван, който 
има близки 
контакти с 
италиански-
те известни 
личности и 
шоу звез-
ди, част от 
тях са по-
край сина 
му -  соб-
ственик на 
телевизия в 
Италия, ще 
създаде кар-
тина за Ор-
нела Мути, 
която е една 
от неговите 
любими актриси. На картината 
той ще покаже как изглежда 
едно от най-краси-
вите места в Бъл-
гария, а именно - 
комплекс Албена, 
през неговите очи. 
Иван, до момента 
е рисувал с бои, 
правил е картини, 
които съдържат 
хиляди химикалки, 
моливи, бижута, 
мъниста, рисувал е 
с хляб, гевречета и 
какво ли още не, а 
на Албена, той ще 
рисува... с морска вода. Освен 
всичко друго, нашата морска 
вода е и много лековита, не 
случайно тя се използва за 
лечение на различни здраво-
словни проблеми. Картини на 
големия художник има в домо-
вете на принцове, принцеси, 
в къщата на Маргарет Тачър, 
„желязната“ английска лейди, 
в дома на Чучулина, на Джор-
джия Мелони, която може да 

стане първата жена министър-
председател на Италия и в 
много други частни и общест-
вени колекции. Продуцентката 
на 21 години Модна фиеста 
Албена, Мариана Аршева, 
издаде, че Иван Яхнаджиев, 

ще запознае присъстващите 
участници, журналисти и гости 

на Фестивала на изкуствата  с 
различните възможни техники 
на рисуване в неговото твор-
чество. Той смята, че всеки 
човек има свой път в живота, 
който път е в безкрайността и 
се продължава посредством 
децата. Не случайно худож-
никът отделя много време и 
усилия, когато ги обучава, а 
те, от своя страна, боготворят 
Маестрото.

През 2020 г. във връзка със 
140 години от рождението на 
Йордан Йовков се проведе 
отново литературният конкурс 
за съвременен военен разказ 
„Новият Йовков”. 

Той е организиран от Сдру-
жението на жените военно-
служещи. Освен на Йордан 
Йовков е посветен и на десет-
ките писатели, журналисти, 
художници и общественици, 
участвали като военни репор-
тери във войните за национал-
но обединение на България 
(1912 – 1918 г.) и в Заключи-
телната фаза на Втората све-

товна война (1944 
– 1945 г.). Сред тях 
са известни бъл-
гарски интелекту-
алци: писателите 
Елин Пелин, Па-
вел Вежинов, Ан-
тон Страшимиров, 
поетите  Димчо 
Дебелянов и Гео 
Милев, публици-
стът Симеон Ра-
дев, професорите 
Александър Бала-
банов, Александър 
Теодоров-Балан, 
Михаил Арнаудов 
и още много други.

Победителите 
във второто изда-
ние на конкурса 
бяха определени 
от журито още в 
началото на 2021 г., 
но усложнената обстановка в 
страната не позволи провежда-
нето на официална церемония 
по награждаването. Отличията 
все още не са оповестени в ме-
диите. Затова организаторите 
решиха да връчат наградите 
на няколко места в страната, 
свързани с темата на конкур-
са; да заснемат тези събития, 
след което да създадат цялос-
тен филм. Предвижда се също 
отличените и други номинирани 
разкази, есета и репортажи да 
бъдат издадени в специален 
сборник.

Съвсем логично, Дом-па-
метник „Йордан Йовков” в 
Добрич се оказа част от тази 
поетапна церемония. На 4 
юни, петък, от 11.00 часа в 
музея бяха връчени две от 
наградите. Капитан Димана 
Славова от ВВМУ „Никола 
Вапцаров” във Варна, пред-
ставител на Сдружението 
на жените военнослужещи, 
придружена от старши лейте-
нант Яница Минкова от отдел 
„Връзки с обществеността” 
на ВВМУ, връчи първа награда 
на Марта Радева за нейното 
есе „Войната и любовта”. 
Авторката е дългогодишен 
учител по български език и 
литература в І ОУ „Христо 
Смирненски” в гр. Провадия. 
Марта Радева е участник в 
десетки национални конкурси, 
има множество първи, втори, 
трети и поощрителни награди; 
автор е на стотици публика-
ции както на публицистични, 
така и на белетристични и 
литературноизследователски 
текстове (в списания, вест-

ници, сборници с разкази и 
есета, помагала). Ето какво 
споделя тя за работата си 
върху наградения текст: „Ин-
тересното е, че есето, с което 
съм отличена, съм го писала 
в два етапа от живота си, с 
отстояние може би близо 
25 – 30 години. Най-напред 
споделих със своите ученици 
размислите си и прозрения-
та си за Йовковата лирична 
военна проза, за да ги под-
готвя за кандидатстването в 
Софийския университет. По 
това време се влизаше трудно 
и се изискваше сериозна ли-
тературно-научна подготовка, 
така че четох предварително 
доста: и военните очерци и 
разкази на Йовков, и изслед-
ванията на видни български 
критици и историци за тези 
текстове. А в края на мина-
лата година, специално за 
този конкурс, „рамкирах“ 
интерпретационните си про-
зрения, споделяйки личния си 
емоционален опит, свързан с 
темата за войната. Получи се 
един по своеобразен начин 
„преобърнат“ модел: сериоз-
ната, задълбочена част от моя 
текст е родена от младостта 
ми, а емоционалната – от една 
(уж) по-улегнала, „стабилна“ 

житейска възраст”. 
Освен първата награда за 

есе в литературния конкурс 
бе връчена и специалната 
награда на Регионален ис-
торически музей – Добрич. 
Неин носител стана извест-
ният добруджански автор от 
град Генерал Тошево Георги 
Балабанов, който изрази ис-
креното си вълнение по повод 
присъденото му отличие. Той 
го заслужи със своя разказ 
„Гранит”, написан по действи-
телен случай. Текстът е пос-
ветен на събития от времето 
на Балканската война. Краси-
вият бял кон със символично-
то име Гранит, с шия като на 
лебед във военния си устрем 
напомня за вихрената атака 
на белия ескадрон. Разказът 
е написан с дълбоко познава-
не на Йовковото творчество и 
в духа на Йовковата поетика. 

Марта Радева и Георги Ба-
лабанов бяха напълно из-
ненадани от подготвената 
за тях церемония. Те бяха 
поканени от организаторите 
в Дом-паметника под друг 
предлог и всъщност не зна-
еха, че са наградени, нито 
пък, че ще им бъдат връчени 
отличията. Затова реакциите 
им бяха много естествени и 
емоционални. Стана наистина 
вълнуващ празник. Създадоха 
се нови литературни контакти. 
Затова музеят благодари за 
възможността да съдейства 
при реализирането на лите-
ратурния конкурс за съвре-
менен военен разказ „Новият 
Йовков”.

Кремена МИТЕВА

Вчера в 14 часа водачът на 
листата на ПП „Републиканци 
за България“ за Добричка 

област и областен коорди-
натор на партията, заедно с  
четвъртия в листата Красимир 
Василев, регистрираха офици-
ално участието си в изборите 
на 4 юли. „Листата ни съзна-
телно е кратка. Затова пък 
е „млада“. Хората, заявили 
своята съпричастност към 
ПП „Републиканци за Бълга-
рия“, са изпълнени с енергия, 
с нови идеи и с желание да 
работят активно за промяна 
на статуквото, за „държава с 
правила“ и най-вече – за това 
– за добруджанци да има един 
по-стабилен, по-слънчев и по-
добър начин на живот“ – каза 

след регистрацията в РИК 
Светослав Петков. Той добави, 
че ще водят абсолютно про-

зрачна кампания, без „удари 
под пояса“, кампания както 
на идеи, така и на решения за 
Добруджа. 

Ето и имената в листата на 
ПП „Републиканци за Бълга-
рия“

1. Светослав Петков – пред-
ставител на малкия бизнес

2. Петър Костадинов – про-
фесионален футболен съдия 
от А ПФГ

3. Женя Андонова – педагог
4. Красимир Василев – мно-

гократен шампион по коло-
ездене

5. Мелани Станева – специа-
лист в областта на туризма

НАГРАДИ ЗА СТУДИО "САРАНДЕВ" ОТ 
НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС "ПЕТНАДЕСЕТ 
ЛАЛЕТА" - ГРАД ХИСАРЯ

ВРЪЧИХА ДВЕ ОТ НАГРАДИТЕ В 
ЛИТЕРАТУРНИЯ КОНКУРС "НОВИЯТ 
ЙОВКОВ" В ДОМ-ПАМЕТНИК 
"ЙОРДАН ЙОВКОВ"

РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ 
СЕ ВПУСКАТ В ПРЕДИЗБОРНАТА 
НАДПРЕВАРА С НАДЕЖДА ЗА ПО-
ДОБРОТО УТРЕ НА ДОБРУДЖА

ИВАН ЯХНАДЖИЕВ ИДВА НА 
МОДНАТА ФИЕСТА В АЛБЕНА, 
КЪДЕТО ЩЕ РИСУВА С МОРСКА ВОДА
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Стойка Кръстева донесе
първа квота за България от
европейската олимпийска
квалификация в Париж.
Двукратната европейска
шампионка и двукратна
световна сребърна меда-
листка си осигури място на
Игрите в Токио! 35-годиш-
ната ни националка от
Добрич се класира за по-
луфиналите на квалифика-
цията при 51-килограмови-
те, което й гарантира и
участие в японската столи-
ца след месец и половина,
информира sportal.bg.

До този успех се стигна,
след като Стойка надигра
поставената под №4 в схе-
мата в Париж - Светлана
Солуянова. Родната звезда
се поздрави с категорична
победа с 5:0 над рускинята
и за втори път в кариерата
си ще боксира на олим-
пийски игри. През 2012 го-
дина в Лондон тя отстъпи
на крачка от медалите на
британската звезда Никола
Адамс. Сега Кръстева ще
има възможност да опита
отново да спечели отличие
от най-големия спортен фо-
рум на планетата.

СТОЙКА КРЪСТЕВА С КВОТА ЗА
ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ В ТОКИО

Евентуалният нов
треньор на Левски Стани-
мир Стоилов вече работи
по селекцията за новия се-
зон и е почти готов със
списъка от играчи, които
иска да бъдат привлечени
през това лято. Очаква се
Мъри да се завърен на "Ге-
рена" след 13-годишна па-
уза, ако преговорите за
смяна на собствеността на
клуба завършат с успех.
Както е известно, през
следващата седмица се
очаква развръзка по горе-
щата тема. Очаква се Нас-
ко Сираков да прехвърли
мажоритарния си дял ак-
ции на чуждестранен ин-
вестиционен фонд, предс-
тавляван от англичанина
Джоузеф Диксън. 31-годиш-
ният футболист от седми-
ци преговаря за придоби-
ване на собствеността на
Левски. В петък той пре-
достави банкова гаранция
от над 200 милиона дола-
ра, с която доказа наличи-
ето на сериозни капитали
зад гърба си. Сега остава
да внесе първоначалната
вноска от 3,5 милиона ле-
ва, за да започне прехвър-

МЪРИ ЩЕ ПРАВИ СЕЛЕКЦИЯ
ОСНОВНО ОТ БЪЛГАРИ НА "ГЕРЕНА"

Женският ни национален
отбор по волейбол победи
с 3:0 Украйна и записа чет-
върти успех в Златната ев-
ропейска лига, след като
надви с категоричното 3:0
(25:23; 25:20; 25:12) за час
и 20 минути игра във вто-
рата среща от група "В" за-
ла "Колодрума" в Пловдив.

Успехът бе записан пред
погледа на редица спорт-
ни деятели, сред които бе
настоящият президент Лю-
бо Ганев и бившият такъв
от миналото Валентин За-
яков. Така нациалките ни
са с актив от 12 точки и
спечелиха убедително гру-
повата фаза. С това те вли-
зат като истински лидер
във финалната фаза.

България е домакин на
финалната четворка в Злат-
ната европейска лига, коя-
то ще се проведе в Русе на
19 и 20 юни (събота и неде-
ля). Съперниците ще станат
ясни след изиграването на
всички мачове в групите.
Селекционерът Иван Петков
направи две промени спря-
мо първия мач. На мястото
на Емилия Димитрова като
диагонал започна Миросла-
ва Паскова, а в центъра се
появи Мира Тодорова, коя-
то замести Нася Димитро-
ва. Фактът, че като домаки-

"ЛЪВИЦИТЕ" НИ С НОВА
КАТЕГОРИЧНА ПОБЕДА -
3:0 НАД УКРАЙНА

На полуфиналите в Па-
риж, които имат значение
за ранглистата преди Иг-
рите, Стойка боксира с
туркинята Бусе. Мачът им
бе вчера късноследобед.

Станимира Петрова съ-
що спечели квота за бок-
совия турнир в категория
до 57 килограма на Олим-
пиадата в Токио. Светов-
ната шампионка от Дже-
джу 2014 Петрова надделя
над европейската вице-
шампионка Карис Артинг-
стол (Великобритания) с
4:1 съдийски гласа (29:28,
29:28, 28:29, 30:27, 29:28) в

Никола Михов (СКЛА
Добрич) триумфира с наци-
оналната титла в хвърляне-
то на чук при мъжете за вто-
ри път след 2018 година. На
първенството по лека атле-
тика във Велико Търново
Михов постигна 67.46 метра
и изпревари с 94 сантимет-
ра защитаващия титлата си
Валентин Андреев (СКЛА
Черно море 2005). Трети с
60.39 метра се нареди шам-
пионът от 2019 година Жив-
ко Господинов (СКЛА Чер-
но море 2005).

При дамите Екатерина
Димова (СКЛА Черно Море
2005) заслужи шеста поред-
на титла на чук с 45.16 мет-
ра. Втора се класира Жак-
лин Иванова (Вая 94-Бургас)
с 36.28 метра, а Виктория
Миткова (АК Георги Дъков)
е трета с 35.37 метра.

Националният рекордьор
в тласкането на гюле Геор-

ШЕСТА ТИТЛА НА ЧУК
ЗА ЕКАТЕРИНА ДИМОВА,
НИКОЛА МИХОВ Е №1
ПРИ МЪЖЕТЕ

ги Иванов (АК Павел Пав-
лов-Враца) спечели своя-
та 11-а титла на България
на открито. 36-годишният
Иванов си осигури злат-
ния медал във Велико Тър-
ново с резултат от 17.66
метра. Миналогодишният
първенец Христо Банков
(СКЛА Черно Море 2005)
остана втори със 17.50
метра. Трети се нерид
Илиас Суглакос (КЛАСА) с
16.18 метра.

четвъртфинален мач от
олимпийските квалифика-
ции във френската столица
Париж. Българката домини-
раше в първите два рунда,
с което си осигури успеха и
взе реванш за поражение-
то си от Артингстол на по-
луфиналите на последното
континентално първенство в
Алкобендас (Испания) през
2019 година. 30-годишната
Петрова, двукратна евро-
пейска шампионка през
2016 и 2018 година, ще учас-
тва на втора поредна Олим-
пиадата след дебюта си в
Рио 2016.

лянето на акциите. С тези
пари Левски трябва да пок-
рие най-належащите си
дългове и да направи селек-
ция за новия сезон.

Желанието на Мъри е да
направи селекция от перс-
пективни родни играчи. В
списъка му е и офанзивни-
ят халф на Черно море Или-
ан Илиев-младши. Стоилов
ще продължи да налага и
Патрик-Габриел Галчев, Ма-
рин Петков и Мартин Пет-
ков, които успяха да заха-
пят през пролетта. Засега
не се предвижда привлича-
не на скъпоплатени чужден-
ци. Ако бъдат взети такива,
то те трябва да са наисти-
на качествени играчи, кои-

то сериозно да вдигнат
класата на отбора.

В момента чужденците с
договори за следващия
сезон са централният за-
щитник Начо Монсалве и
нападателят Билал Бари.
Оставането на последния
на "Герена" обаче е под
сериозна въпросителна. С
изтичащи договори са хър-
ватският вратар Звонимир
Микулич и универсалният
играч Драган Михйлович.
"Сините" обаче искат да ги
задържат. Наред с това
нови договори ще получат
и близнаците Борислав и
Радослав Цоневи, Мартин
Райнов и Андриан Краев.
"Тема спорт"

МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД С
НОВА ОФАНЗИВА ЗА САНЧО

От Манчестър Юнайтед
са подновили действията си
около желания трансфер на
голямата си цел Джейдън
Санчо от Борусия (Дорт-
мунд), съобщава Фабрицио
Романо. Клубът отново во-
ди преговори с представи-
телите на играча, като фи-
нансовите параметри на
предложения договор са съ-
щите като отпреди година,
а продължителността му се
очаква да бъде до 2026-а.
Все още обаче не е отпра-
вена официална оферта към
Дортмунд. "Жълто-черните"
са обещали на Санчо да го
продадат това лято, но са-
мо при подходящо предло-
жение. Цената на английс-
кия национал е около 90
млн. евро, което е с 30 млн.
евро по-малко от сумата,

която клубът искаше за
него миналата година, ко-
гато "червените дяволи"
отново се опитаха да го
привлекат. Ливърпул също
беше свързван с името на
младия талант, но мърси-
сайдци не са предриели
действия за негов транс-
фер. Романо допълва, че
сделка по преминаването
на крилото на "Олд Тра-
форд" все още няма, като
засега просто отборът е
подновил преследването
си на играча.

От "Мирър" също пишат
за възможността Санчо да
премине в Юнайтед. Спо-
ред изданието той вече е
договорил личните си ус-
ловия с клуба, който ще
трябва да плати за него 90
млн. евро.

ни сме класирани за финал-
ната фаза, позволи на Пет-
ков да използва различни
варианти за игра и да обиг-
рава състава за следващи-
те важни двубои.

България отново показа,
че е по-добрият тим на по-
лето, като след чистата по-
беда над Украйна при гос-
туването, сега стори това
безапелационно и на своя
земя. Тимът спечели с по-
голям опит, добра организа-
ция на играта и ефективност
в атака. Единствено в пър-
вата част напористият със-
тав на Украйна успя да вне-
се известна интрига. Игра-
та бе равностойна до 23:23.
В решителния момент кла-
сата на нашите си каза ду-

мата, а Елица Василева от-
беляза победната точка
след отлична атака.

В следващите две части
"лъвиците" имаха водеща
роля на полето. Предимст-
вото позволи на Иван Пет-
ков да даде шанс на всич-
ки млади момичета в със-
тава, а официален дебют
направи Мария Йорданова.
Въпреки рокадите волейбо-
листките ни отново показа-
ха повече волейболни ар-
гументи и ги спечелиха с
разлика, като се поздрави-
ха с крайното 3:0.

Носителят на 20 титли от
"Големия шлем" Роджър Фе-
дерер обяви злощастната
новина, от която се опася-
ваха феновете му - че се от-
тегля от "Ролан Гарос" и ня-
ма да излезе за осминафи-
налния сблъсък с Матео Бе-
ретини. За такова решение
Маестрото намекна още
след драматичната си чети-
рисетова победа над Доми-

ФЕДЕРЕР СЕ ОТТЕГЛИ ОТ
"РОЛАН ГАРОС"

ник Кьопфер, която съвсем
изцеди силите на 39-годиш-
ния швейцарец. "След кон-
султации с екипа ми реших
да се оттегля от "Ролан Га-
рос". След две операции на
коляното и около година
рехабилитация е важно да
слушам тялото си и да се
уверя, че не прекалявам с
натоварванията", обясни
Федерер.

Атлет №1 на България за
2020 година Габриела Пет-
рова откри летния сезон с
отличен резултат. Сребър-
ната европейска медалис-
тка в тройния скок в зала
от Прага 2015 спечели меж-
дународния мемориален
турнир "Проф. Иво Мерло"
в италианския град Виторио
Венето с постижение от
14.23 метра (+0.2 м/сек). Тя
постигна този резултат в
своя втори опит. Българка-
та направи само още един
успешен опит, в който също
се приземи над 14 метра -
14.18 м (+1.8 м/сек) в шес-

ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА ОТКРИ
СЕЗОНА С ПОБЕДА В ИТАЛИЯ

тата си поява в сектора.
Припомняме, че олим-

пийският норматив за То-
кио е 14.32 метра, като Пет-
рова тепърва ще има още
шансове да се справи с то-
зи метраж. Следващият
старт на българката е в
Турку на 8 юни.

Възпитаничката на Ата-
нас Атанасов трябва да
стартира и пред родна
публика на Европейското
отборно първенство от II
лига в Стара Загора на 19
и 20 юни, като по тради-
ция там тя постига много
силни резултати.
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ЗАПОВЕД
№ РД-04- 93/ 7.06.2021г.

На основание чл.47ж, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи (ППЗСПЗЗ) във връзка със Заповед № РД 46-122/22.03.2021 г. на Министъра на земеде-
лието, храните и горите, обн., ДВ, бр.32 от 16.04.2021 г. и съгласие от Министъра на земеделието, храните 
и горите за провеждане на Първа тръжна сесия, постъпило с вх. № РД-12-1-137-1/3.06.2021г. /изх. № 66-
1790/3.06.2021г./

НАРЕЖДАМ:
І. Откривам процедура за провеждане на Първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под арен-

да на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в Област Добрич за стопанската 
2021/2022 година, както следва:

- За отдаване под аренда на свободни земеделски земи за срок от десет стопански години за отглеждане 
на едногодишни полски култури – описани в приложение №1, № 2 и №3; 

ІІ. Обект на търга са земите от ДПФ в Област Добрич, подробно описани в гореизброените приложения 
– представляващи неразделна част от настоящата заповед, по общини, землища, имоти, начин на трайно 
ползване, площ, категория, форма на отдаване, срок на предоставяне, начална тръжна цена, депозит за 
участие в търга.

III. Условия за участие. В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически 
лица, регистрирани по Закона за търговския регистър, които отговарят на условията, посочени в чл.47в, 
ал.1 от ППЗСПЗЗ, а именно:

1. са регистрирани като земеделски стопани;
2. не са лишени от правото да упражняват търговска дейност. /Изискването се отнася за управителите 

или за членове на управителните органи на кандидата/;
3. не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. не се намират в ликвидация;
5. нямат неизплатени суми по чл. 34, ал. 6 и 8 от ЗСПЗЗ и неизплатени суми за земите по чл. 37в, ал. 

3, т. 2 ЗСПЗЗ, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението;
6. нямат прекратени договори за ползване на земи от ДПФ, поради неиздължаване на паричните задъл-

жения по тях и нямат просрочени задължения към Държавен фонд “Земеделие”;
7. нямат качество на “свързани лица” по смисъла на Търговския закон с лице, което не отговаря на из-

искванията по т.5 и т.6.
8. сами или чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на 

Закона за малките и средните предприятия, извършващи стопанска дейност, обработват не повече от 10 000 
дка земеделска земя, независимо от формата на стопанисване или вида собственост.

9. нямат парични задължения към държавата.
Обстоятелствата, установяващи правото за участие в тръжната процедура по т.1, т.3, т.4, т.5 и т.6, се 

удостоверяват служебно чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, 
информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация, като в случаите 
по чл. 34, ал. 6 и 8 от ЗСПЗЗ информацията се събира служебно от Областната дирекция «Земеделие», а 
обстоятелствата по т.2, т.7, т.8 и т.9, че:

•	 Не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;
•	 нямат качеството на «свързани лица» по смисъла на Търговския закон с лице, което не отговаря на 

изискването по т. 5 и т. 6 от Раздел III на настоящата заповед;
•	 сами или чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на 

Закона за малките и средните предприятия, извършващи стопанска дейност, обработват не повече от 10 000 
дка земеделска земя, независимо от формата на стопанисване или вида собственост;

•	  нямат парични задължения към държавата.
се удостоверяват с декларация.
Съгласно чл.47и , ал.5 от ППЗСПЗЗ комисията по провеждане на търга може служебно да събира дока-

зателства за обстоятелствата в раздел III от заповедта.
IV. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга са определени със Заповед № РД 

46-122/22.03.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите. Размерът на депозита за участие в 
търга за земеделските земи за отглеждане на едногодишни полски култури - в размер на 20 % от началната 
тръжна цена, умножена по площта на имота /и за наем и за аренда/;

Депозитът се внася преди депозиране на документите за участие в търга, към които участниците прилагат 
банково бордеро за внесен депозит по сметка на ОД „Земеделие” Добрич в УниКредит Булбанк гр.Добрич, 

 IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69, 
 BIC на БНБ: UNCRBGSF, 
ВНИМАНИЕ!
Кандидатите за участие в търга за повече от един имот представят банково бордеро за внесен депозит 

за всеки имот поотделно.
При условие, че депозитът е внесен по горепосочената сметка по електронен път, извлечението за пла-

щането следва да бъде заверено от съответната банка!
V. Условия за плащане на цената 
Плащанията на арендната вноска се извършват в български лева, по банков път, в срокове и при усло-

вия, определени със Заповед № РД 46-122/22.03.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и 
одобрените образци на тръжни документи, както следва:

За отдаване под АРЕНДА за срок от десет стопански години за отглеждане на едногодишни полски кул-
тури, 50% от годишната арендна вноска се заплаща авансово при сключване на договора и не по – късно 
от 1 октомври на всяка  следваща стопанска година. За останалите 50 % от дължимата вноска се подписва 
запис на заповед при сключване на договора и в началото на всяка следваща стопанска година – с падеж – 
31.01 /тридесет и първи януари/ на текущата стопанска година.. 

След заплащане на дължимите суми арендодателят е длъжен да представи в ОД „Земеделие“ гр. Добрич 
оригинал или заверено копие на платежния документ.

За първата 2021/2022 стопанска година АРЕНДАТОРЪТ дължи арендно плащане само за частта от арен-
дувания имот, която попада в допустимия слой за подпомагане. За останалата част от площта на имота, 
попадаща извън допустимия слой за подпомагане, арендна вноска за първата стопанска година не се дължи.

Съгласно чл.47о, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 24а, ал.9 от ЗСПЗЗ за имоти, които в цялост не попадат 
в допустимия за подпомагане слой, за първата стопанска година АРЕНДАТОРЪТ не дължи арендно плащане.

VI. Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се 
получават в Областна дирекция “Земеделие” гр. Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая №102, всеки работен 
ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., в срок от 08.06.2021г. до 08.07.2021 г. включително.

 VІІ. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се 
подават в Областна дирекция “Земеделие ” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая №102, всеки работен 
ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на обявата за провеждане на 
тръжната сесия в местен вестник от 08.06.2021г. до 08.07.2021 г. включително.

След 17:00 ч на 08.07.2021г. ще се приемат документи за участие в търга на лица, които към 17 часа са 
вписани в нарочен списък, относно присъствието им пред ст.102 на ОД „Земеделие” Добрич за входиране 
на офертите им.

VIII. Информация за земите – обект на търга, са изложени на информационното табло в Областна дирек-
ция ”Земеделие” гр.Добрич, общинските служби по земеделие– за земите, обект на търга на територията 
на съответната община и на интернет страница на Областна дирекция ”Земеделие” гр.Добрич – http://www.
mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx. 

IХ. Търгът:
За отдаване под аренда на свободни земеделски земи за срок от десет стопански години за отглеждане на 

едногодишни полски култури – описани в приложение №1, №2 и №3, ще се проведе в сградата на Областна 
дирекция ”Земеделие ” гр. Добрич, ул.”Независимост” № 5 със задължително присъствие на кандидатите 
или нотариално упълномощени от тях лица, при следния график:

1. за оферти за отглеждане на едногодишни полски култури /аренда/ за земите на територията на Об-
щина гр. Добрич и Община Добричка – 14.07.2021г., 15.07.2021г. и 16.07.2021г. от 9,30 часа. до 17,30ч /с 
обедна почивка от 30 мин./;

2. за оферти за отглеждане на едногодишни полски култури / наем и аренда / за земите на територията 
на Община Крушари– 19.07.2021г., 20.07.2021г. и 21.07.2021г.  от 9,30 часа. до 17,30ч /с обедна почивка 
от 30 мин./;

3. за оферти за отглеждане на едногодишни полски култури / наем и аренда / за  земите на територията 
на Община Тервел – 22.07.2021 год. и 23.07.2021г. от 9,30 часа. до 17,30ч /с обедна почивка от 30 мин./

4. за оферти за отглеждане на едногодишни полски култури /аренда/ за земите на територията на Община 
Ген. Тошево – 26.07.2021год. и 27.07.2021г. от 9,30 часа до 17,30ч /с обедна почивка от 30 мин./;

5. за оферти за отглеждане на едногодишни полски култури /аренда/ за земите на територията на Община 
Шабла, Каварна, Балчик – 28.07.2021 год. от 9,30 часа до 17,30ч /с обедна почивка от 30 мин./;

    X. В случаите по чл.47л от ППЗСПЗЗ когато от няколко участници е предложена една и съща цена 
за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена - предложената от кандидатите 
цена, като стъпката за наддаване е в размер на един лев. При отказ за участие в наддаването търгът се 
прекратява.

ХI. Утвърждавам Тръжните условия за участие в търга, представляващи неразделна част от настоящата 
заповед. Тръжните условия и списъците с имотите да се обявят на информационното табло на Областна 
дирекция ”Земеделие “ гр. Добрич, на информационните табла на общинските служби по земеделие и на 
интернет страница на Областна дирекция ”Земеделие” гр. Добрич http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/
bg/Home.aspx. 

ХІI. Тръжната комисия се състои най-малко от трима редовни членове, от които един правоспособен 
юрист и резервни членове. Поименният състав на комисията се определя с отделна заповед след изтичане 
срока за подаване на документите за участие в търга.

ХІІI. Заповедта да се обяви в местен вестник, на информационното табло на Областна дирекция ”Земеде-
лие “ гр. Добрич, на информационните табла на общинските служби по земеделие и на интернет страница 
на Областна дирекция ”Земеделие” гр. Добрич http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx. 

    

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я
за провеждане на Първа тръжна сесия за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област 

Добрич за стопанската 2021-2022 г., съгласно Заповед № РД 46-122/22.03.2021 г. на Министъра на земеделието, 
храните и горите, одобрени със Заповед № РД-04-93/ 07.06.2021 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Добрич 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТЪРГА
Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Тър-

говския закон или по Закона за търговския регистър, които:
1. са регистрирани като земеделски стопани;
2. не са лишени от правото да упражняват търговска дейност (отнася се за управителите или за членове на 

управителните органи на кандидата);
3. не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. не се намират в ликвидация;
5. нямат неизплатени суми по чл. 34, ал. 6 и 8 от ЗСПЗЗ, неизплатени суми за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от 

ЗСПЗЗ, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението;
6. нямат прекратени договори за ползване на земи от Държавния поземлен фонд поради неиздължаване на па-

ричните задължения по тях и нямат просрочени задължения към Държавен фонд «Земеделие»;
7. нямат качеството на «свързани лица» по смисъла на Търговския закон с лице, което не отговаря на изисква-

нето по т. 5 и 6;
8. сами или чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона 

за малките и средните предприятия, извършващи стопанска дейност, обработват не повече от 10 000 дка земеделска 
земя, независимо от формата на стопанисване или вида собственост;

9. нямат парични задължения към държавата.
Обстоятелствата от т.1, т.3, т.4, т.5 и т.6 се удостоверяват служебно чрез справка в съответния публичен 

регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компе-
тентната администрация, като в случаите по чл. 34, ал. 6 и 8 от ЗСПЗЗ информацията се събира служебно 
от областната дирекция «Земеделие», а обстоятелствата по т. 2, т. 7, т. 8 и т. 9 се удостоверяват с декларация.

Съгласно чл.47и , ал.5 от ППЗСПЗЗ комисията по провеждане на търга може служебно да събира доказателства 
за обстоятелствата в раздел III от заповедта.

Не се допускат до участие в търга лица, които не отговарят на горепосочените изисквания, както и оферти, които 
не са придружени с документите, посочени в Раздел втори. Други основания за декласиране са: недостатъчност 
на депозита или липса на бордеро за внесен депозит за всеки имот поотделно; предложена цена, по-ниска от 
началната тръжна цена. 

ВНИМАНИЕ!
Не се разглеждат предложенията на кандидати неявили се или  неизпратили упълномощено лице на търга .
Предложената цена в левове на декар, задължително се посочва в цели левове .

РАЗДЕЛ ВТОРИ. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА
Кандидатите за участие в търга представят:
1. заявление-оферта за участие по образец;
2. банково бордеро за внесен депозит;
3. декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6 и т. 9 от ППЗСПЗЗ (по образец одобрен от министъра на земеделието, 

храните и горите със Заповед № РД 46-122/22.03.2021 г.);
4. нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;
Документите по т.1, т.2 и т.3 се представят в оригинал и се подписват от заявителя, като декларацията по т.3 по 

образец за еднолични търговци и юридически лица се подпечатва. 
Документът по т.4 може да бъде представен в препис, заверени от кандидата.
Кандидатите за участие в търга за повече от един имот представят окомплектовани документи по т.1 /заявление-

оферта за участие по образец/ и т.2 /банково бордеро за внесен депозит/ за всеки имот поотделно. Всички заявления 
- оферти за имотите за съответното землище, ведно с останалите документи се депозират в един запечатан плик. 
Документите за участие в търга се приемат в Областна дирекция „Земеделие“ гр. Добрич. Те се представят в запе-
чатан непрозрачен плик, адресиран до Областна дирекция «Земеделие « гр. Добрич с указанието:

•	 „за участие в търг за отдаване под аренда за срок от десет стопански години за отглеждане на едного-
дишни полски култури, за община ……………” /посочва се само общината/. 

Пликовете се завеждат в отделен входящ дневник с отбелязване името на кандидата, ЕИК на търговеца, и данни 
за извършване на служебните проверки, а на приносителя се издава документ, в който се вписва входящият номер 
и се отбелязват датата и часа на приемане на документите.

Предложената в заявлението-оферта цена в цели левове на декар трябва да бъде изписана с цифри и с думи за 
всеки номер имот - обект на търга. При различие е валидно изписването с думи.

 Участниците в търга нямат право да правят допълнения и изменения в документите за участие в търга, след 
като те са представени в Областна дирекция „Земеделие „ гр. Добрич. 

 Участниците в търга нямат право да подават повече от една оферта за един имот, както и да правят допълнения 
и изменения в подадените оферти. 

Документи за участие, представени след изтичането на определения срок или в незапечатан или прозрачен плик, 
или в плик с нарушена цялост, не се приемат.

Документите за участие в търга се приемат в срока по т.VІІ от Заповед № РД-04- 93/07.06.2021г. на Директора 
на ОД ”Земеделие” гр. Добрич. 

Не се приемат документи, изпратени по пощата.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ. ТРЪЖНА КОМИСИЯ

Тръжната комисия се състои най-малко от трима редовни членове, един от които е правоспособен юрист, и от 
резервни членове. Председател на комисията е представител на Областна дирекция «Земеделие». Член на комисията 
не може да бъде лице, което е свързано лице по смисъла на Търговския закон с участник в търга или с членове на 
неговите управителни или контролни органи, за което представя декларация на Директора на Областна дирекция 
„Земеделие“ гр.Добрич.       

Съставът на тръжната комисия се определя със заповед на Директора на Областна дирекция „Земеделие» гр. 
Добрич след изтичането на срока за подаване на документи за участие.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ. ОТКРИВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА
 Присъствието на кандидатите или упълномощени от тях лица на тръжната сесия е задължително, като при 

неявяване или неизпращане на представител предложението за участие не се разглежда.
В деня и часа, определени за провеждането на тръжната сесия, председателят на комисията в присъствие на 

кандидатите проверява присъствието на членовете на комисията и на кандидатите чрез попълване на присъствен 
лист /в случай, че се налага удължаване на тръжната сесия, да се счита, че присъствието на кандидатите е извършено 
еднократно в деня и часа на отриването й/. В случай, че отсъства кандидат, подал предложение за участие в търга, 
или негов пълномощник, тръжната сесия се отлага с един час.

След това председателят обявява откриването на търга и пристъпва към отваряне на  пликовете с документите 
за участие в търга, представя участниците и ги поканва да се легитимират; проверява редовността на документите, 
съдържащи се в плика, самоличността и пълномощията на представителя на кандидата, като констатира дали са 
изпълнени условията за провеждането на търга.

Председателят на комисията обявява допуснатите до участие кандидати и кандидатите, които се декласират 
поради неспазване на някое от условията за участие, като посочва конкретното основание. 

При липса в залата на участника или негов пълномощник при обявяване на номера на офертата му, тя не се 
допуска до разглеждане.

Предложенията се заверяват с подпис от членовете на комисията по търга. Комисията подрежда в зависимост 
от размера на предложената цена редовните оферти за всеки от имотите - обект на търга. Председателят на коми-
сията обявява на присъстващите класираните на първо и второ място кандидати и подреждането на останалите 
предложения.

 Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-високата цена за съответния имот. В случай, че в резул-
тат на декласиране на участниците поради нередовност остане само един кандидат, търгът се провежда и участникът 
се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

Комисията взема решенията си с обикновено мнозинство.
За тръжната сесия се води протокол, в който се отбелязват:
1.  номерът на тръжната сесия и датата на обявата по чл.47ж, ал.4 от ППЗСПЗЗ;
2. проверката за редовност на заседанието и на предложенията по чл. 47к, ал.2 от ППЗСПЗЗ;
3. класираните на първо и второ място участници и подреждането на останалите кандидати;
4. провеждането и резултатът от търга с явно наддаване; 
5. определянето на печеливш участник, който е бил единствен кандидат.
Протоколът се изготвя в 3 екземпляра и се подписва от членовете на комисията. На кандидатите, при поискване, 

се предоставя заверен препис. Протоколът се обявява на информационното табло на ОД „Земеделие“ гр. Добрич, 
ул. ”Независимост” № 5. Участниците в търга могат да обжалват протокола на тръжната комисията по реда на 
Административно-процесуалния кодекс в 14 – дневен срок от обявяването му.

 Жалбите се подават по реда и в сроковете на Административно-процесуалния кодекс чрез Областна дирекция 
«Земеделие“ гр. Добрич до Районния съд на съответната община.

В случаите когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда 
търг с явно наддаване с начална цена – предложената от кандидатите цена. При отказ за участие в наддаването 
търгът се прекратява и участниците губят внесения депозит.

Когато е подадено предложение само от един кандидат, той се обявява за спечелил търга по предложената от 
него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена на имотите.

РАЗДЕЛ ПЕТИ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
След изтичането на срока за обжалване на резултатите от провеждане на търга Директорът на Областна дирекция 

«Земеделие» гр. Добрич сключва договор за аренда със спечелилия кандидат, като  сроковете и начина на заплащане 
на дължимата арендна  вноска е както следва:

За отдаване под аренда за срок от десет стопански години за отглеждане на едногодишни полски култури, 50% 
от годишната арендна вноска се заплаща авансово при сключване на договора и не по – късно от 1 октомври на 
всяка следваща стопанска година. За останалите 50 % от дължимата вноска се подписва запис на заповед при 
сключване на договора и в началото на всяка следваща стопанска година – с падеж – 31.01. /тридесет и първи 
януари/ на текущата стопанска година.. 

След заплащане на дължимите суми арендодателят е длъжен да представи в ОД „Земеделие“ гр. Добрич оригинал 
или заверено копие на платежния документ.

За първата 2021/2022 стопанска година АРЕНДАТОРЪТ дължи арендно плащане само за частта от арендувания 
имот, която попада в допустимия слой за подпомагане. За останалата част от площта на имота, попадаща извън 
допустимия слой за подпомагане, арендна вноска за първата стопанска година не се дължи.

Съгласно чл.47о, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 24а, ал.9 от ЗСПЗЗ за имоти, които в цялост не попадат в 
допустимия за подпомагане слой, за първата стопанска година АРЕНДАТОРЪТ не дължи арендно плащане.

Всички такси по нотариалната заверка на договора за аренда, вписването му в службата по вписванията и ре-
гистрирането му в Общинската служба по земеделие и СГКК са за сметка на АРЕНДАТОРА.

Внесените депозити от некласираните кандидати се възстановяват след изтичане на сроковете за обжалване на 
тръжния резултат, а депозитът на кандидата, класиран на второ място - след подписването на договора за аренда 
със спечелилия кандидат.

 Депозитите на кандидатите, класирани на първо и второ място, не се възстановяват в случай на отказ за сключ-
ване на договор.

Депозитът на обжалвалия търга участник се възстановява след влизането в сила на съдебното решение.
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МАЛКИ ОБЯВИ

ИЗВЪРШВАМ РЕМОНТ НА СТЪЛБИЩНО ОСВЕТ-
ЛЕНИЕ, ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, БОЙЛЕРИ И ДР. GSM: 
0896288226

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

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВАМ  МЯСТО  В ГР.  
КАВАРНА 695 КВ. Намира се  
на  България 44 А, ТЕЛ. ЗА  
ВРЪЗКА  : 0884211707. 4-10

ПРОДАВАМ  КЪЩА  С 
ДВОР  1480 КВ. В С.  ТЕЛЕ-
РИГ  ОБЛ. ДОБРИЧ. ТЕЛ . 
ЗА  ВРЪЗКА: 0895463948. 
4-10

Продавам  място  в гр. Ка-
варна - 700 кв. м, намира се  
на „България“ 44 „а“, тел. за  
връзка: 0884211707л 1-5

Продавам  къща  в с.  Те-
лериг  обл. Добрич, тел. за  
връзка: 0895463948л 1-5

Продавам къща с двор-
но място от 1.5 дка в с. 
Малка Смолница. Тел. 0886 
402379. 1-5

Продавам 3.5 дка нива в с. 
Малка Смолница. Тел. 0886 
402 379. 1-5

ПРОДАВАМ 350 кв.м 
овощна градина в с. Пла-
чи дол. За контакти: 058/ 
834317; 0877 834317. 3-5

ПРОДАВАМ дворно място 
1200 кв.м. в Гаази баба. 
Цена по договаряне. Тел.: 
0886 762 469. 18-20

ПРОДАВАМ място - 1200 
кв. м в село Рогачево - 
местността "Крушака"; тел. 
0899/192 666. дд

**КУПУВА

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛ-
СКА земя в Ловешка и 
Плевенска области. Купу-
ва части от неразделени, 
неуредени и спорни имо-
ти. Тел. 0886 733 429

КУПУВАМ земя без по-
средник. Тел. 0888 38 55 
59.

КУПУВАМ ГАРСОНИЕ-
РА "Дружба" 2, "Дунавите" 
или Градски парк. 

КУПУВАМ зем. земя без 
посредник в с. Лясково или 
района. Тел. 0888 385 559.

ЗАМЕНЯМ

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

ПОД НАЕМ

ДАВАМ ПОД НАЕМ ДВУ-
СТАЕН, обзаведен апарта-
мент, етж 2. Тел. 0899 732 
010. 10-10

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

ДАВАМ под наем обзаве-
ден и функциониращ мага-
зин за хранителни стоки в 
центъра на с. Царевец. Тел. 
0888 283 588

ДАВАМ ОБЗАВЕДЕНА 
квартира в центъра на 
Добрич за момиче - уче-
ничка. Тел. 0886 848454.

ДВАМ ПОД НАЕМ мага-
зин 86 кв.м. в гр. Балчик 
- пракинг "Двореца". Тел. 

0898 946 976. вд

ТЪРСЯ ПОД НАЕМ га-
раж в център или широк 
център, подходящ за ре-
петиции на рок група. 
Тел. 0899868151 или 0899 
115945.

УСЛУГИ

ВиК УСЛУГИ, ГАРАН-
ЦИЯ. Тел. 0885187183.

ПОСТАВЯНЕ на газов 
инжекцион с монтаж - 800 
лева. Тел. 0898 421941.

РАБОТА

ТЪРСЯ почасова рабо-
та. Тел. 0885 886115.   в

РАЗНИ

Купувам руски монети от 
царско време до ден дне-
шен, монети на ГДР и ГФР 
до 10 марки и такива юби-
лейни, български облигации 
от държавни земи.Цена по 
споразумение. Тел. 0897 757 
963. 5-8

ПРОДАВАМ пчелни от-
водки, 4 рамки, многокор-
пусни. Тел. 0888 867 206 
 2-10

О  Б  Я  В  А
„Градски транспорт Добрич” ЕООД, на основание чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на 

правата на собственост на Община гр.Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на 
Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, 
във вр. с чл. 77 и сл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповед 
№ 22/02.06.2021 г. на Управителя на „Градски транспорт Добрич” ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване 
на 21.06.2021 г. от 10.00 часа в сградата на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, град Добрич, ул. „Войвода Димитър 
Калъчлията“ № 8 за отдаване под наем на имот, собственост на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, град Добрич:

№
по
ред

Наименование и предназначение
на имота

Площ 
кв.м.

Начална
тръжна 

цена
в лева на 

месец /без 
ДДС/

Депозитна
вноска
/лева/

С р о к  з а 
отдаване 
(години)

1.
Част от поземлен имот с идентификатор 72624.618.299 по ККРР на град 
Добрич, находящ се в гр.Добрич, ж.к.“Балик“, ул.“Христо Ботев“ (номер 
по предходен план 362, кв.29, парцел II), за търговия и услуги 1000 250,00 750,00 3

Стойността на тръжните книжа е 48,00 лв. с включен ДДС. Същите можете да закупите от „Градски транспорт Добрич” 
ЕООД, ул. „Войвода Димитър Калъчлията”  № 8 от 07.06.2021 г. до 16.00 часа на 15.06.2021 г. 

Оглед на обекта може да бъде направен от 07.06.2021 г. до 16.06.2021г. (вкл.)  от 10.00 до 16.00 часа след представяне 
на документ за закупени тръжни книжа.

Депозитната вноска за участие в търга се внася в срок до 17.06.2021 г. по банкова сметка  BG 56 SOMB 9130 1056 4667 
01, BIС – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

ОБЩИНА КАВАРНА
със Заповед №461/03.06.2021г. и Заповед №462/03.06.2021г. обявява ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАД-

ДАВАНЕ на 06.07.2021год.  в заседателната зала на Община Каварна на първи етаж, ул.Добротица“№26, за 
продажба на следния общински имот, намиращи се в гр. Каварна, с ТПТ: урбанизирана, НТП: ниско жилищно 
застрояване ( до 10м ):
ИМОТ С ИДЕНТ. ПО КККР НА 
ГР. КАВАРНА И ПО ПУП

ПЛОЩ НА ИМОТА Н А Ч . 
Т Р Ъ Ж Н А 
ЦЕНА

ДЕПОЗИТ- 10% ОТ 
НАЧ. ТРЪЖНА ЦЕНА

Ч А С  Н А 
П Р О В Е Ж -
ДАНЕ

35064.501.9842, УПИ VII, КВ.68 495кв.м. 8707,00 лв 870,70 лв 14:00
35064.501.112, УПИ II, КВ.213 473кв.м. 8307,00 лв 830,70 лв 14:15

Тръжните документи са на стойност 50лв. и се закупуват от касата на общината до 17.00ч. на 30.06.2021год. Депозитната 
вноска да се плати по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 
066400 СЕСВВGSF до 17.00ч. на 01.07.2021 год.Срокът за подаване на заявленията с приложените документи е до 17.00 ч. 
на 02.07.2021г. в деловодството на общината. Оглед в работни дни от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч. от датата на 
обявяването до крайния срок за подаване на документите. Справки на тел.: 0570/8-18-19.

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 07.07.2021г. от 14.00 часа в заседателната зала на втори етаж на 

Община Каварна
 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост, имот с идентификатор 
35064.501.2409 по КККР на гр. Каварна, с площ 4364 кв.м ведно с построените в него: сграда - хотел, със 
застроена площ 833 кв.м., сграда за обществено хранене със застроена площ 105 кв.м., и басейн, ведно 

с всички подобрения и приращения върху имота, заедно с движимите вещи находящи се в сградите. Обекта на търга се 
отдава под наем за развитие на хотелиерска дейност, съгласно заповед № 463 / 03.06.2021 г. на Кмета на община Каварна. 
Срока на договора е 10г. Начална тръжна наемна годишна цена е 34644.00 лв. без ДДС. Тръжните документи се заплащат 
на касата в Общината на ул. ”Добротица” № 26, до 17.00 часа на 01.07.2021 г., като цената е 10.00 лв. и се получават в 
стая № 206. Депозитна вноска е в размер на 3464.40 лв. и се внася на касата на Община Каварна или по сметка на община 
Каварна в ”ЦКБ” АД гр. Добрич BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 до 17.00 часа на 02.07.2021г. 
Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 05.07.2021г. в деловодството на Община Каварна, ул. ”Добротица” 
№ 26. Оглед – всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч. Спечелилия търга участник съгласно решение на Обс Каварна е 
освободен от наем за първата година, а наема за втората се заплаща при сключването на договора. 

Необходими документи за участие:
 1.Квитанция за закупени тръжни книжа и за внесен депозит.
 2.Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида 

съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора и Декларация, че участникът няма непогасени 
задължения към отдел „МДТ” при община Каварна и общината.

 3.Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма непогасени задължения към държавата.
4.Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.
Справки на тел.: 0570/8-18-19.
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес от 
сърце на главния се-
кретар на Търговско 
промишлената пала-
та в Добрич Герман 
Германов, с пожела-
ния за здраве, обич, 
уважение и за много 
успехи във всичките 
му добри начинания.

Р О Ж Д Е Н  Д Е Н 
празнува днес Айтен 
Аптулова - общин-
ски съветник  от МК 
ГЕРБ(СДС) в Кавар-
на. Нека е здрава и 
нека работи активно 
за хората от край-
морската община!

ОВЕН – С повече търпение ще стигнете 
до очаквана развръзка на въпрос, който 
силно ви интересува. С поведението си 
ще насърчите околните да си свършат и 
те своята работа.

ТЕЛЕЦ – С ясни цели и овладени емо-
ции ще продължите да работите, спазвай-
ки срокове, обещания и лични интереси. 
Добрите взаимоотношения ви дават кураж 
и сила.

БЛИЗНАЦИ – Делата ви ще се развиват 
в неочаквана последователност. Колкото 
и да не сте обнадеждени, няма и да сте 
разочаровани. Довежданата придобивка 
ще събуди интереса ви.

РАК – С конструктивна мисъл и отговор-
но поведение ще пристъпите към работата 
си, което е предпоставка за успех. Органи-
зирани и точни ще решавате възникналите 
въпроси.

ЛЪВ – С ведрината и доброто си настро-
ение ще влияете на развитията около себе 
си. Добрата ви организация и умение да 
работите с хора ще задълбочи партньор-
ските и други връзки.

ДЕВА – Покана за включване в обща за-
дача или друга, интересуваща ви оферта 
ще направи деня ви по-забързан. Перс-
пективите са за подобряване на доходите 
и самочувствието ви.

ВЕЗНИ – Ще положите повече усилия 
за подготовката на предстоящо събитие 
или професионален проект. Възможните 
затруднения ще ви образуват нерви, но 
няма да ви откажат.

СКОРПИОН – Ще се включите в разви-
тието на събитията, и така би следвало да 
бъде, защото е във ваш интерес. За про-
зорливите ще стане ясно, че поведението 
ви е добре премерен ход.

СТРЕЛЕЦ – Ще останете поласкани от 
нечие внимание и отвръщайки на жеста, 
ще го насърчите в намеренията му да 
постигне по-добри резултати. В бизнеса 
ще се наложи да балансирате.

КОЗИРОГ – Днес ще ви се наложи да се 
съобразявате с нечии интереси, наложени 
от създалите се обстоятелства покрай вас. 
Започнатите нови начинания ще ви носят 
настроение.

ВОДОЛЕЙ – Гаранция за безпроблемно-
то протичане на планирано мероприятие 
е включването на специалисти в екипа 
ви. Усещането ще ви отведе при онези, с 
които се чувствате добре.

РИБИ – С ярката си позиция и отноше-
ние към дискутиран въпрос ще привлечете 
едновременно гнева и одобрението на по-
вече хора. Нуждаете от някого, на когото 
да се доверите.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Жената по природа е добра! Може да прости на един мъж дори и да не е вино-
вен. -  Поля от Рилци, но не тази, за която си мислите

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ХАРИ И МЕГАН ИЗЛИЗАТ В ОТПУСК 
СЛЕД РАЖДАНЕТО НА ДЪЩЕРЯ СИ

Принц Хари 
и Меган Мар-
къл излизат в 
отпуск след 
р а ж д а н е т о 
на второто си 
дете - Лилибет 
Даяна Маунт-
б а т ъ н - У и н д -
зор, съобщи 
електронното 
издание "Мей-

лонлайн". Херцозите на 
Съсекс временно ще се 
оттеглят от служебните 
си ангажименти, за да 
се посветят изцяло на 
отглеждането на дъщеря 
си. Тя се е родила на 4 
юни сутринта в болни-
ца "Котидж хоспитал" в 
Санта Барбара, в югоза-
падния американски щат 
Калифорния, но новината 

бе съобщена едва в не-
деля.

Засега Меган и Хари 
няма да покажат снимка 
на дъщеря си, тъй като в 
момента са в отпуск за-
ради раждането на Лили, 
съобщи в Twit ter  жур-
налистът Омид Скоби, 
който е близък до семей-
ството. Той заяви също, 
че херцозите на Съсекс 
насърчават всеки, който 
иска да изпраща подаръци 
за бебето, да подкрепи 
организации, работещи в 
полза на жени и момичета.

Принц Хари и Меган Мар-
къл информирали британ-
ската кралица Елизабет 
Втора, че дъщеря им ще 
носи нейното име "преди 
официалното съобщение".

Новороденото момичен-
це е кръстено едновремен-
но на Елизабет Втора и на 
майката на Хари, покойна-
та принцеса Даяна. Крали-
цата е наричана Лилибет 
"Лили" в тесен семеен кръг. 
Лилибет Даяна Маунтба-
тън-Уиндзор е осма в реда 
на наследниците на бри-
танския престол.

Повече от десет хиляди 
души от България и света 

присъстваха на най-кра-
сивия празник в Розовата 

долина. Ритуален танц на 
розоберачки по традиция 
постави тази сутрин кулми-
нацията на 118-те Празници 
на розата в Казанлък.

В беритбата в розовите 
градини се включиха по-
сланиците на Русия Еле-
онора Митрофанова и на 
Япония Нарахира Хироши, 
посланиците на Алжир Ла-
тифа Беназза и на Индия 
Санджай Рана и послани-
кът на Виетнам Доан Туан 
Лин, както и словашкият 
посланик Мануел Корчек. 
Заедно с тях гюлов цвят на-
браха гости от посолствата 
на Индия и Индонезия, от 
побратимените градове в 
Русия, Северна Македония, 
Полша и Гърция, туристи от 
Китай и Русия.

Казанлъчани показаха 
на своите гости живите си 
традиции, споделиха краси-
вите си емоции и гостопри-
емно ги зарадваха с пищно 
шествие в центъра на гра-
да. Начало на Дефилето 
на Аромата и Красотата 
дадоха Царица Роза 2021 
Александра Хаджихристо-
ва и нейните подгласнички 
Тиара Братованова и Ивона 
Габарова и нежните малки 
Принцеси на розата от тях-
ната свита.

ХИЛЯДИ ГОСТИ ОТ ЦЯЛ 
СВЯТ ПОСРЕЩНА КАЗАНЛЪК 
ЗА ПРАЗНИКА СИ


