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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Над страната облачност-
та ще е разкъсана, на мно-
го места - до предимно 
слънчево време. По-зна-
чителна ниска слоеста об-
лачност или мъгла ще има 
над Югозападна България, 
но още преди обяд ще се 
разкъса и намалее. Ще 
духа слаб северозападен, в 
Източна България - северо-
източен вятър. Максимал-
ните температури ще са 
предимно между 15 и 20°

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

В ОБЛАСТ ДОБРИЧ 
СЪЩО СЕ ПОСТАВЯ 
ТРЕТА ДОЗА ВАКСИНА 
СРЕЩУ КОВИД 

На стр.  3

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
ПРОДАВАМ 

РЕСТОРАНТСКО 
ОБОРУДВАНЕ.

Тел.: 0888 635 368

ВЕРА СУ ОТНОВО 
НАПОМНЯ ЗА СЕБЕ СИ

На стр. 2

УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И 
СПОРТ ИЗЛЪГАЛ МОН 
С 8 МЛН. ЛЕВА

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 26 октомври 
(вторник) 2021 година, от 9.00 часа се свикват на редовно 
заседание общинските съветници от Община град Добрич, в 
заседателната зала на Общината.”

Хотели от веригата Маритим 
в Германия в партньорство 
с Албена търсят да наемат 

персонал за зимния сезон на 
2021-2022г.

- Готвачи
- Помощник готвачи

- 

Сервитьори
- Камериерки
Условия
2000 - 2600 € (бруто) - готвач, сервитьор;
1700 - 1950 € (бруто) - камериерка, помощник готвач;
Работно време - 40 часа / 5 дневна работна седмица
Единично настаняване и изхранване в хотела
Включени транспортни разходи
Не е задължително владеене на немски и английски език
CV може да се изпраща на Татяна Джилянова (088 8510443) 
на мейл: tanid@albena.bg 

ЧАСТ ОТ ФИКТИВНИТЕ НОЩУВ-
КИ НА ДЕЦА СА НА ФИШ ФИША 
И БАЗИТЕ В КРАНЕВО И БАЛЧИК

На стр. 2
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При извършен на 16 ок-
томври мониторинг на мор-
ски води в брегови пункт на
60 м южно от заседналия
кораб "Vera Su" и от пункт
непосредствено до носа на
кораба са взети три водни
проби от морските води, съ-
общават от МОСВ. Устано-
вени са превишения в стой-
ностите на азот-амониев и
азот-нитритен в двата пунк-
та, като най-сериозно е уве-
личението на стойността на
азот-амониев във водите не-
посредствено до носа на
кораба (0.352 мг/л).

Досега измерваните стой-
ности на азот-амониев по-
казваха задържане в интер-
вал 0.030-0.050 мг/л, докато
вчерашните проби показват
превишение над три пъти на
тренда в бреговия пункт
(0.114 мг/л в 07:40 ч. и
0.143мг/л в 17:30 ч.) и над 7
пъти при кораба.

Измерената концентрация
на азот-нитритен е както
следва: в пункт 60 м южно в
07:40 ч. е 0.0083 мг/л, в 17:30
ч. е 0.0074 мг/л; в пункт при
носа на кораба - 0.0094 мг/л.

За резултатите от провер-
ката незабавно са уведо-
мени Изпълнителна аген-

УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ
ИЗЛЪГАЛ МОН С 8 МЛН. ЛЕВА

Няма нито документи, ни-
то регистрации за почти 8
млн. лв., платени от Минис-
терството на образование-
то и науката за почивки на
ученици в базите на "Учени-
чески отдих и спорт" ЕАД
(УОС) за период от две го-
дини, съобщават от МОН.
Ръководството на търговс-
кото дружество, чийто прин-
ципал е министърът на об-
разованието и науката, не
може да докаже почти 293
000 нощувки, които твърди,
че е осъществило, и за кои-
то е получило средства от
МОН. В същото време, за
първите три месеца на 2020
г., изпълнителният директор
на дружеството е получавал
брутно възнаграждение от 10
370 лв. месечно.

Това установи поредица от
проверки на звеното за вът-
решен одит на МОН, прове-
дени през последните чети-
ри месеца.

МОН субсидира по 30,46
лв. на ученик на ден, а деца-
та доплащат по-малки суми -
18 лв. за пълен пансион, 12
лв. за полупансион и 6 лв.
за нощувка със закуска.

От 2 юли 2019 г. до 30 юни
2021 г. УОС е поискал и по-
лучил от МОН плащане за
299 097 нощувки в размер на
9 110 494,62 лв. При одитите
обаче не са представени сче-
товодни документи за прихо-
ди от доплащанията на уче-
ниците за тези дни. Няма ни-
то хартиени, нито електрон-
ни регистри за настанявани-
те деца. А в Единната систе-
ма за туристическа информа-
ция (ЕСТИ), в която по Зако-
на за туризма задължително
се регистрират всички турис-
ти, вкл. учениците, за перио-
да от юли 2019 до края на
юни 2021 г. фигурират запи-
си за едва 6116 нощувки на
деца в бази на УОС. За тях
МОН би трябвало да преве-
де само 186 293,36 лв.

След първия одит на МОН
в УОС през август т.г. ръко-
водството на дружеството
признава за "погрешно от-
четени настанявания" с 37
009 нощувки, които били за-
писани като осъществени, а
всъщност били "прехвърле-
ни заявки от клиенти от ми-

ЧАСТ ОТ ФИКТИВНИТЕ НОЩУВКИ
НА ДЕЦА СА НА ФИШ ФИША И
БАЗИТЕ В КРАНЕВО И БАЛЧИК

ция "Морска администра-
ция" и Областният коорди-
национен щаб.

Екипите на МОСВ продъл-
жават всекидневно да сле-
дят състоянието на водите
в Черно море в непосредс-
твена близост до заседна-
лия кораб и остават в готов-
ност за съдействие по вре-
ме на следваща операция
по разтоварване на кораба.

Предния ден, на
15.10.2021 г., след получен
сигнал от Гранична поли-
ция за петно до заседналия
кораб "Vera Su", от екипа за
наблюдение на МОСВ е из-
вършена извънредна про-

112 НОВИНИ

На 14 октомври, около 14:00 часа, в град Добрич е
спрян за проверка лек автомобил "Нисан", управля-
ван от 37-годишен мъж. При последвалата проверка
за употреба на наркотични и упойващи вещества, тес-
тът отчита положителен резултат за употребата на ко-
каин, амфетамин и метаафметамин. Дрогираният
шофьор е задържан за срок от 24 часа.

На 14 октомври, около 19:30 часа, в град Добрич е
спрян за проверка лек автомобил "Ауди", управляван
от 41-годишен мъж. С техническо средство е устано-
вено, че той шофира с 1,76 промила алкохол. Задър-
жан е за срок от 24 часа.

На 14 октомври, около 22:15 часа, в град Добрич е
извършена проверка на 42-годишен мъж. В хода на
проверката е установено кафяво прахообразно вещес-
тво с тегло 0,29 грама, реагиращо на хероин. Задър-
жан е за срок от 24 часа.

На 15 октомври, около 19:15 часа, в град Добрич е
спрян за проверка лек автомобил "Ситроен", управля-
ван от 45-годишен мъж. При извършената проверка
за употреба на алкохол с техническо средство, циф-
ровата индикация отчита наличието на 3,19 промила.
Задържан е за срок от 24 часа.

На 15 октомври, около 09:00 часа, в с. Паскалево е
извършена проверка на 43-годишен мъж. В хода на
проверката е установено кафяво прахообразно вещес-
тво с тегло 2,73 грама, реагиращо на хероин. Задър-
жан е за срок от 24 часа.

На 17 октомври, около 18:10 часа, в град Добрич е
извършена проверка на 28-годишна жена. В хода на
проверката е установено ръчно свита цигара с тегло
0,56 грама, реагираща на канабис. Задържана е за
срок от 24 часа. НДТ

КРАДЕЦ ЗАДИГНА 350
ЛЕВА ОТ КАФЕ АВТОМАТ

На 15 октомври, около
09:30 часа, е получено съ-
общение за взлом на кафе
автомат на територията на
с. Оброчище. По данни на

тъжителя е извършена краж-
ба на сумата от около 350
лева на монети. По случая е
образувано досъдебно про-
изводство. НДТ

ПЛЕМЕННИК УБИ ЧИЧО СИ В ДОБРИЧ
36-годишен мъж от Добрич

е задържан с постоянна мяр-
ка "задържане под стража" за
убийството на своя чичо в
центъра на града, съобщават
от Апелативната прокуратура.
Решението бе на Окръжния
съд в Добрич, след като мъ-
жът бе с първоначално задър-
жане за срок до 72 часа.

Трагедията се разиграла на

13 октомври тази година, в
апартамента на чичото. Меж-
ду него и племенника му С.П.
възникнал скандал. Словес-
ният конфликт между двама-
та прераснал във физическа
саморазправа под въздейст-
вие на употребен алкохол.
Младият мъж пребил по-въз-
растния до смърт, след кое-
то си тръгнал.

нали периоди". За това твър-
дение обаче няма никакви
документи. Не е ясно кои
клиенти и в кои офиси на
дружеството са поискали
заявките им да бъдат прех-
върлени в друг период.

Заради споменатата "греш-
ка" в резервационната систе-
ма УОС възстанови на МОН 1
млн. лв. Остава неясно къде
са останалите 7 924 201,26 лв.

Изненадващи проверки на
МОН в 18 почивни бази на
УОС през това лято устано-
виха хиляди фиктивни нощув-
ки в изцяло неизползваеми
бази, за които дружеството
е поискало и получило пари
от МОН. Такава е например
ПБ "Фиш фиш" - к.к. Албена,
която не е работила нито
през 2020 г., нито през 2021 г.
Според УОС само през юни
и юли т.г. там са "почивали"
535 ученици и са "реализира-
ни" 5351 нощувки. През пос-
ледния летен сезон ПБ "Кра-
нево - Русе" също не е прие-
мала туристи. За юни и юли
т.г. в резервационната систе-
ма на дружеството обаче са
записани 4226 нощувки на
522 ученици. Подобен е слу-
чаят с ПБ "Балчик СПТУ - Шу-
мен" - гр. Балчик, за която
УОС е декларирало 5628 но-
щувки на 771 ученици за съ-
щите два месеца.

Тези бройки са включени в
ежемесечните справки на
УОС за броя осъществени но-
щувки за ученици, които МОН
субсидира. В тях обаче няма
никакви данни за настанява-
ните деца като име и дата на
раждане. Такава информация
е трябвало да бъде предста-

вяна на МОН на годишна ба-
за. Това не се е случило, тъй
като с анекса от юни 2020 г.
търговското дружество е би-
ло освободено от задължени-
ето да представя такива го-
дишни отчети.

Фиктивните резултати на
УОС са послужили като аргу-
мент за повишаване на зап-
латите на ръководството.
Според справка за първите
три месеца на 2020 г. напри-
мер изпълнителният директор
на дружеството е получавал
брутно възнаграждение от 17
минимални заплати (10 370
лв.) месечно. На 16 юли т.г.
възнагражденията са увели-
чени с още 1,5 минимални
заплати (975 лв.) "на основа-
ние формиран през второ
тримесечие на 2021 г. поло-
жителен финансов резултат
спрямо първо тримесечие на
годината".

В резултат на извършени-
те проверки експертите от
звеното за вътрешен одит на
МОН са установили факти и
доказателства за документ-
на измама от страна на ръ-
ководството на УОС. Ето за-
що министърът на образова-
нието и науката ще подаде
сигнал до главния прокурор
и Агенцията за държавна фи-
нансова инспекция с обос-
новано предположение за
злоупотреби в особено голе-
ми размери, допуснати в
търговското дружество.

ВЕРА СУ ОТНОВО НАПОМНЯ ЗА
СЕБЕ СИ

верка на място. Взети са две
проби от морските води: ед-
ната от ежедневен брегови
пункт и една непосредствено
до носа на кораба.

Във взетата проба ясно ли-
чи опалесценция на повърх-
ността. В района се усеща
силна миризма на нефтопро-
дукти. Стойността на азот-амо-
ниев е 0.147 мг/л и превишава
три пъти измерваните досега
стойности на този показател
от бреговия пункт.

В същото време рибари
алармираха, че търговците от-
казват да изкупуват риба, уло-
вена край Камен бряг, заради
страх за качеството й.    НДТ

След като трупът бил от-
крит, съседи обяснили
пред полицаите, че пле-
менникът на жертвата му
бил на гости.

Работата по доказване и
документиране на извър-
шеното престъпление тече
и към момента, под ръко-
водството на Окръжна про-
куратура - Добрич. НДТ

ПИЯН КАТАСТРОФИРА
На 18 октомври, около

03:15 часа, в района на с.
Пленимир е установен само-
катастрофирал в тревни
площи лек автомобил
"Форд", управляван от 39-го-
дишен мъж. При последва-
лата проверка за употреба

на алкохол с техническо
средство, цифровата инди-
кация отчита наличието на
2,47 промила. Пияният во-
дач е задържан за срок от
24 часа. По случая е обра-
зувано бързо полицейско
производство.             НДТ

В ОБЛАСТТА СЪЩО СЕ ПОСТАВЯ
ТРЕТА ДОЗА ВАКСИНА СРЕЩУ КОВИД

По повод запитвания на
читатели на НДТ в област
Добрич поставя ли се вече
трета, така наречена бус-
терна доза срещу Ковид, от
РЗИ отговориха следното:

"В област Добрич се пос-
тавя бустерна доза ваксина
срещу COVID-19 във времен-
ните имунизационни пункто-
ве и в амбулаториите на об-
щопрактикуващите лекари.
Указанията на Министерст-
вото на здравеопазването
са сведени до знанието на
извършващите имунизации.
Жителите на областта след-
ва да заявят желанието си в
имунизационните пунктове
или при общопрактикуващи-
те лекари".

Трета доза е препоръчи-
телна да се постави на рис-

ковите групи от населени-
ето, а именно:

хора с първични и вто-
рични имунни дефицити;
хора със сърдечно-съдови
и онкологични заболява-
ния; лица в домове за въз-

растни хора; медицински
персонал с висок риск от за-
разяване; хора над 65 годи-
ни; лица, които един месец
след завършен ваксинацио-
нен цикъл не са изградили
достатъчен имунитет.     НДТ

КАРТА - ПОДАРЪК ЗА
ВСЕКИ, КОЙТО СЕ
ВАКСИНИРА СРЕЩУ
COVID-19 В "ПРАКТИКЕР"

Всеки гражданин, вакси-
нирал се в имунизацион-
ния пункт на територията
на "Практикер" - Добрич,
ще получи документ, с кой-
то може да вземе карта -
подарък на стойност 20 лв.
от съответния хипермар-
кет. Това съобщи директо-
рът на Регионална здрав-
на инспекция Добрич и
секретар на Областен ко-
ординационен щаб към Об-
ластен съвет по здравео-
пазване д-р Светла Ангело-
ва. Тя допълни, че инициа-
тивата е съвместна с биз-
неса. "Видеолукс холдинг"
- собственик на търговски-
те вериги "Технополис" и
"Практикер" в страната, в
партньорство с Министер-

ство на здравеопазването и
регионалните здравни инс-
пекции осигурява възмож-
ност за разполрагане на пун-
ктове за ваксинация срещу
COVID-19 в част от хипермар-
кетите на компанията.

В Добрич такъв ваксинаци-
онен пункт беше отворен в
неделя - 17.10.2021 г., и ще
приема желаещи да си пос-
тавят ваксина в пет поредни
неделни дни във времето от
10:00 ч. до 14:00 ч. Желаещи-
те да се ваксинират не е не-
обходимо да си записват час,
просто могат да посетят вак-
синационния пункт, каза д-р
Ангелова. Тя увери, че всеки
гражданин ще бъде имунизи-
ран с желаната от него вак-
сина.

Ваксинационния пункт в търговския
обект ще работи пет поредни неделни
дни от 10:00 ч. до 14:00 ч.

0896 998 514
ПРОДАВА

СИТРОЕН КСАРА
ПИКАСО 1.8,

2001 год.
ГАЗ/БЕНЗИН,

цена: 2100 лв.
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ПРИКЛЮЧВА
ПРИБИРАНЕТО НА
ЦАРЕВИЦАТА В ОБЛАСТТА

По оперативни данни на
Областна дирекция "Земеде-
лие", към 14 октомври е прик-
лючена кампанията за приби-
ране на реколтата от масло-
даен слънчоглед , като са ре-
колтирани 686 251 дка за об-
ласт Добрич, при среден до-
бив от около 285 кг/дка.

МРРБ ПРОДЪЛЖАВА
ДА ТЪРСИ РЕШЕНИЯ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА
НА ВОДНИЯ ПРОЕКТ
НА ДОБРИЧ

Целта ни е да осигурим
качествено водоснабдяване
и пречистване на вода в ця-
лата област Добрич. Това
заяви министърът на регио-
налното развитие и благоус-
тройството Виолета Комито-
ва на среща с представите-
ли на "Албена" АД във връз-
ка със собствеността на пре-
чиствателната станция за от-
падъчни води, която обслуж-
ва хотелите в курортния ком-
плекс, Оброчище и Кранево.
В срещата участваха също
зам.-министър Валентин Гра-
матиков, представители на
екипа на министерството и
управителят на ВиК - Добрич
Тодор Гикински.

Собствеността на пречис-
твателната станция е преч-
ка пред отпускането на
средства за реализацията
на големия ВиК проект, с
който водоснабдителното
дружество в областта кан-
дидатства за финансиране
от Оперативна програма

"Околна среда 2014-2020".
От "Албена" АД са пред-

ложени два варианта за
уреждане на въпроса за соб-
ствеността на пречиствател-
ната станция, които са отх-
върлени като неприемливи.

Предложеният от МРРБ
вариант е пречиствателната
станция да бъде дарена от
търговското дружество на
общината.

Дали съоръжението е на
"Албена" АД или на община
Балчик, проектът на ВиК -
Добрич рано или късно ще
се случи. Във взаимен инте-
рес е колкото по-скоро и с
европейски средства, толко-
ва по-добре, и за бюджета,
и за комплекса, каза зам.-
министър Граматиков.

МРРБ ще продължава да
търси решения, за да може
проектът, който ще доприне-
се за подобряване на ВиК
услугите в област Добрич,
да се случи, подчерта арх.
Комитова.

ПОСКЪПНАЛИТЕ
ТОРОВЕ ЩЕ УВЕЛИЧАТ
РАЗХОДИТЕ ЗА
ИНТЕНЗИВНИТЕ
СОРТОВЕ ПШЕНИЦА
ПРИ ЗАПОЧНАЛАТА
СЕИТБА

Поскъпналите торове ще
увеличат разходите за ин-
тензивните сортове пшени-
ца при започналата сеитбе-
на кампания, заяви за БТА
професор д-р Иван Киряков,
завеждащ "Селекция на зър-
нено-житните и бобовите
култури" в Добруджанския
земеделски институт. Ко-
ментарът е по повод сигна-
лите на зърнопроизводите-
ли, че заради значително
по-високите цени на торове-
те тази есен, се вдига и се-
бестойността на сеитбата.

По думите му, пшеници от
чужда селекция, които дават
добив по 900-1 000 килогра-
ма, изискват по 15-18 килог-
рама торове на декар през
периода на вегетация. При
българските сортове, създа-
дени в Добруджанския земе-
делски институт, със среден
добив около 600 килограма
в производствени условия,
трябва да се осигурят по 12
килограма активно вещест-
во на декар за оптимално
торене, поясни професор
Киряков. Ученият добави, че
около три-четири килограма
от торовата норма се вла-

гат преди сеитбата, а оста-
налото количество - напро-
лет, съобщи кореспондентът
на БТА Юлия Христова.

Тазгодишната сеитба на
пшеницата в Добруджа за-
къснява заради сухото вре-
ме през септември, когато
черноземът трудно се обра-
ботваше, и последвалите
дъждове, заради които ма-
шините сега не могат да вля-
зат в масивите, посочи Иван
Киряков. Той добави, че оп-
тималният краен срок за
есенната сеитба е 25 октом-
ври, но, ако времето се за-
държи по-топло, дейностите
- както и през други години,
могат да продължат и до
края на ноември.

МВР ОТКРИ
ДЕНОНОЩНА
ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
ЗА ПОДАВАНЕ НА
СИГНАЛИ, СВЪРЗАНИ
С ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС

От 15 октомври до 15 но-
ември 2021, а при балотаж -
до 22.11.2021 г. включително,
в МВР ще работи денонощна
телефонна линия 02/90 112 98.
На нея, както и на e-mail
izbori2021@mvr.bg, граждани-
те ще могат да съобщават за
забелязани от тях нарушения
или евентуални престъпле-
ния, съотносими към отго-
ворностите на МВР в избор-
ния процес. Това съобщава
на своята интернет страни-
ца Министерството на вът-
решните работи и допълва,
че е създадена организация
за непрекъснат режим на
обслужване на линиите.

Откриването им е част от
предприетите във вътрешно-
то ведомство мерки за обез-

печаването на сигурността и
обществения ред при про-
веждането на парламентар-
ните и президентски избори.

Припомняме, че днес офи-
циално започна предизбор-
ната кампания за предстоя-
щите избори за президент,
вицепрезидент и народни
представители.

С Решение № 5-ПВР/НС от
26.09.2021 г. Районна избира-
телна комисия е определила
за говорител председателят
на РИК Добрич Цонка Вел-
кова. В същото си решение
РИК е посочила като резер-
вен говорител секретаря на
РИК Мелекбер Абил.  Всички
решения Районна избирател-
на комисия публикува на
своята интернет страница.

На нея могат да се подават сигнали за
нарушения или евентуални престъпле-
ния, съотносими към отговорностите
на министерството в изборния процес

От площите с царевица за
зърно - общо 939 280 дка,
към 14.10.2021г.,  са рекол-
тирани 868 200 дка, при сре-
ден добив от около 745 кг/
дка.  Не са реколтирани 71
080 дка. в общините  Шаб-
ла, Тервел, Крушари, и Доб-
ричка.

ПЪРВИ "РОК-БАЛ" В
ДОБРИЧ В ПОМОЩ НА
ДОБРИЧКИ МУЗИКАНТ

НЧ "Добрич-2017" организи-
ра първия "РОК БАЛ", който
се осъществява с любезното
съдействие на г-н Ванко Ива-
нов в неговия ресторант "Бъл-
гария" на 22 октомври (петък)
от 18:00 до 23:00 часа.

На бала ще свирят всички
добрички музиканти, обеди-
нени от идеята да помогнем
на колегата Ванко "Муста-
ка", който претърпя две опе-
рации това лято. Председа-
телят на проверителната ко-
мисия в читалището адвокат
Милен Кадикянов ще следи
за коректното набиране на
средства и тяхното разход-
ване. Вещи за търговете
предоставят български звез-
ди - Иван Лечев, Звезди Ке-
ремидчиев, а добричлията
Миро предоставя свое яке
шито специално за негов
клип и обличано само за
снимките. Д-р Милен Вра-
бевски от Intelligent Music
Project предоставя тениски и
дискове на групата с негови
автографи и автографи на
Ronnie Romero ( IMP, Rain-
bow, Michael Schenker
Group)  и другите членове на
групата. Славчо Николов от
БТР предоставя  тениска,
шапка и CD от новия им ал-
бум, чиято промоция бе су-
пер успешна вчера в НДК.
Дискове с автографи даря-
ват "Д2" , "ТЕ" , "Анимацио-
нерите"  и др. Венко Поро-
мански  (Фондацията) даря-
ва свои сигничър палки и

дискове. Георги Тошев пре-
доставя свои книги с автог-
раф. Вещи изпраща и Ники
Кънчев. Включват се нацио-
нални медии, като БНР, Z
ROCK  и други, както и всич-
ки регионални медии . Всич-
ки културни институции в
град Добрич също даряват
за томболи и търгове - Ре-
гионална библиотека "Дора
Габе", Художествената гале-
рия , ДТ "Йордан Йовков",
ДКТ "Д. Габе", музеи, чита-
лища и разбира се , учили-
щето по изкуствата  СУ
"Климент Охридски". Свои
картини дарява и художнич-
ката Д. Петкова. Цялата кул-
турна общественост в Доб-
рич откликна на благород-
ната инициатива. Куверти
на цена 25 лв. можете да за-
купите от НЧ "Добрич-2017"
на телефон 0898583475 , как-
то и в ресторант "България".
Ето и списък на участници-
те в концертната програма:
Ванко Иванов, "Pearls &
Stones", Ирина Олшанска -
концертмайстор  на БКО,
Дидо, Георги Илиев и Милен
Томов - "Валяк" и "Пета ин-
валидна бригада", Трио
"Старт" - Капитанови, "
Dobrich Jazz Band", Росен
Янев - "Космос", Коко, Гальо
Кулов, Краси Фендера , Ни-
ки, Тошко Генов и Диана,
Сашо и Румяна,  Краси "Чер-
вения", Милена, Милан, Ле-
онардо, Надя, Габи Грегъри,
Стоян Стоянов.

ОЛИМПИЙСКИЯТ ОГЪН
ЗА ЗИМНИТЕ ИГРИ В
ПЕКИН 2022 БЕШЕ
ЗАПАЛЕН ВЧЕРАВ
ДРЕВНА ОЛИМПИЯ

Олимпийският огън за
Зимните игри през 2022 го-
дина в Пекин беше запален
днес в Древна Олимпия. Це-
ремонията се проведе в при-
съствието на президента на
Република Гърция Катерина
Сакеларопулу, на президен-
та на Международния олим-
пийски комитет (МОК) То-
мас Бах, на ръководителя на
Националния олимпийски
комитет (НОК) на Гърция
Спирос Капралос и други
официални лица.

Зрителите не бяха допус-
нати да присъстват заради
ограничения по време на
пандемията на коронавирус.

Огънят беше запален пос-
редством специално пара-
болично огледало, което
"улови" слънчевите лъчи, от
върховната жрица - актри-
сата Ксанти Георгиу, на ол-
тара на древногръцкия
храм Хера. След това се
проведе театрално предс-
тавление с група жрици,
извършващи церемония,
основана на древни тради-
ции с въвеждане на съвре-
менни елементи.

Церемонията се проведе
на стадиона, който в древ-
ността е бил домакин на мно-
го спортни състезания от
древните Олимпийски игри.

Олимпийският огън беше
предаден на първия факело-
носец на стадиона на древ-
ното светилище. Това е със-
тезателят по ски-алпийски
дисциплини Йоанис Анто-
ниу, който преди това учас-

тва в щафетата с факела за
Игрите в Сочи 2014 и също
така носи гръцкото знаме
при закриването на Олимпи-
адата в Пьончан 2018.

Този път традиционната
щафета на олимпийски фа-
кел в Гърция беше отмене-
на заради пандемията. Огъ-
нят в понеделник ще се пре-
несе само от древния ста-
дион до близкия паметник
на основателя на съвремен-
ните олимпийски игри -
френския барон Пиер дьо
Кубертен, след което ще бъ-
де транспортиран до атинс-
кия Акропол, където ще ос-
тане през нощта.

Днес огънят ще бъде пре-
даден на китайската делега-
ция на официална церемо-
ния на историческия стади-
он "Панатинайкос" в Атина.
Церемонията там, както и в
Древна Олимпия, ще се про-
веде без присъствието на
зрители. От Националния
олимпийски комитет (НОК)
на Гърция обяви, че само
200 акредитирани лица ще
бъдат на събитието, сред тях
ще има и официални деле-
гации от двете страни.

Огънят ще бъде донесен
на стадион "Панатинайкос"
от скиорката Параскеви Ла-
допулу, която ще участва на
Зимните олимпийски игри в
Пекин догодина.

24-а зимна олимпиада ще
се проведе в Пекин от 4 до
20 февруари 2022 година, а
Параолимпийските игри са
от 4 до 13 март.

Фирма АлексОК ЕООД -
гр.Велико Търново

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

Високо възнаграждение. Тел.0893068537
www.alexok.com
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В средата на най-поетич-
ния сезон – есента, на 15 
октомври, в Художествена 
галерия – Добрич Марина 

Константинова представи 
последната си поетична 
книга „Между лятото и 
есента“ (избрано). Съби-
тието се осъществи бла-
годарение на Сдружение 
на писателите – Добрич и 
Художествена галерия – 
Добрич, със съдействието 
на Община град Добрич. 
За книгата говориха Сашо 
Серафимов – поет и пред-
седател на Сдружение на 
писателите – Добрич, и 
Драгомил Георгиев – лите-
ратурен критик. 

„Марина Константинова е 
поетеса, романистка, жур-
налистка, автор е на статии 
в местния и централния 
печат. Тя обича да навли-
за в различни периоди от 

нашата история – от света 
на траките при Севт III през 
историята на кралица Ма-
рия Реджина, за да стигнем 

до нашата най-нова епоха. 
Последната и стихосбирка 
е антологична, тя е със за-
главието-находка „Между 
лятото и есента”, 2020г., 
100с. В нея си дават уни-
кална среща отлично под-
брани текстове от осемте 
ѝ стихосбирки, а деветата 
е новата, финалната част, 
поантата на общото, син-
тезът на цял един творче-
ски път. Висшият духовен 
смисъл на посланията е в 
търсенето на другите, на 
скритите смисли на богат-
ството и тайнството на би-
тието, събрано и обобщено 
в безкрайното понятие, 
образ, „парола” и  метафо-
ра-Живот.“ 

С. Серафимов

На 20 октомври, сряда, от 
18,30 часа, любителите на класи-
ческата музика и почитатели на 
нашия оркестър ще се насладят 
на поредния им концерт под ди-
ригентската палка на Иван Яна-
киев. В Огледална зала „Нели 
Божкова“  ще прозвучат творби 
на Арканджело Корели - Кон-
черто гросо № 1; Георг Фридрих 
Хендел - Кончерто гросо № 1; 
Антон Аренски - Вариации по 
тема от Чайковски, Джоакино 
Росини - Соната за струнни № 1.

Заповядайте !
БИЛЕТИ В МЛАДЕЖКИ ЦЕН-

ТЪР - ДОБРИЧ
В РАБОТНИ ДНИ  10.00 - 

12.00, 13.00 - 17.30 ч.
И В ДЕНЯ НА КОНЦЕРТА ОТ 

16.30 ч. В ОГЛЕДАЛНА ЗАЛА 
„НЕЛИ БОЖКОВА“

Вече са ясни победителите 
в конкурса за рисунка „Горите 
и земите на орела“, органи-

зиран от ИАГ, БДЗП и СИДП. 
Членовете на журито призна-
ха, че са били изключително 
затруднени в избора си, за-
щото участниците са вложили 
много труд и талант, за да 
предадат своя поглед към жи-
вота на малките кресливи орли 
и тяхната естествена среда.

Във възрастовата категория 
1–4 клас на трето място е 
класирана рисунката на пър-

вокласничката от ОУ „Йордан 
Йовков“ в Каварна Йоана Сто-
янова Георгиева.

БДЗП и ИАГ ще раздадат 
още над 30 поощрител-
ни награди, които не бяха 
предвидени по регламент, 
вдъхновени от таланта и 
ентусиазма на участниците.

Необходимо е всички от-
личени рисунки да бъдат 
изпратени в оригинал на 
адрес: Изпълнителна аген-
ция по горите, град София, 
булевард „Христо Ботев“ 55, 
за Любка Върбева. Творбите 
ще станат част от календар 
за 2022 година, който ще се 
разпространява в страната.

Организаторите на кон-
курса „Земите и горите на 
орела“ благодарят на всич-
ки малки и големи деца, 
техните учители и родители 
за изпратените рисунки. Те 
изказват благодарности и 
на преподавателите от бъл-

гарските училища в Словакия 
и Шотландия, които бяха сред 
най-активните участници.

„Надяваме се, че скоро от-
ново ще имаме възможност да 
работим заедно с даровитите 
деца на България“ - казват 
още инициаторите на краси-
вата надпревара.

Татяна ДИМИТРОВА
Рисунката е на Йоана Ге-

оргиева от Каварна

“Тръгваме с желанието 
и нагласата отново да сме 
първа политическа сила в 
Добрич и в страната. Лис-

тата ни за региона е ба-
лансирана, с широк обхват 
на експертизата. Важно е 
веднага след изборите да 
започнем разговор за 

п о л и т и к и  з а  и з л и -
зане от всички кризи – 
здравна,икономическа и 
ценова, които задушават 
хората и в които ни вка-

раха правителствата на 
Румен Радев. Очевидно е, 
че неговите министри не 
могат да се справят, зато-
ва няма време за губене.“  
Това каза областният ко-
ординатор на ГЕРБ и водач 
на листата в Добрич Де-
ница Сачева на старта на 
предизборната кампания.

Тя и останалите 11 кан-
дидати за народни пред-

ставители присъстваха на 
водосвет за здраве, отслу-
жен в храм „Св. Георги“. 
С надежда за добруване, 

здраве и успех присъства-
щите се помолиха, а отец 
Стоян пожела 

победа, защото посла-
нията на партията са обе-
щание и залог за по-добро 
бъдеще за България.

Сачева призова члено-
вете и симпатизантите 
на ГЕРБ и СДС за пълна 

мобилизация и разпрос-
транение на посланията 
на коалицията – за мо-
ментално възстановяване 
на работата по големите 
инфраструктурни проекти, 
1000 лв. минимална работ-
на заплата, допълнителни 
увеличения на 

възнагражденията на 
учителите и лекарите и др.

ГЕРБ - Добрич

Мария Сапунджиева, Георги 
Кадурин, Валентин Танев и 
Марияна Миланова ще могат 
да гледат добричлии в коме-

дията „Помощ!!! Не мога да 
плувам!“ по Нийл Саймън и 
А.П. Чехов. Постановката е 
на 21 октомври от 19.00 часа в 
голямата зала на ДТ „Йордан 

Йовков“. 
„Знаете ли, казват, че чове-

кът е единственото живо съз-
дание, способно да се смее, и 

тази способност 
ни разграничава 
от по-низшите 
форми на живот.“ 

П и е с а т а  е 
блестяща коме-
дия, а смехът е 
не само разто-
варващ, но и оз-
дравителен. При-
емете голяма 
порция веселба, 
гарнирана с дъл-
бока мъдрост! 

За информа-
ция и билети : 

Билетен център на ДТ „Йор-
дан Йовков“ /от 9.00 до 18.00 
часа/ и на тел: 058/ 605 573, 
0885387319 

Залата се запълва на 50 % 
 

Цяла стена в музея на Та-
раклия разказва за живота на 
Почетния гражданин на укра-

инския град, населен предим-
но с българи, добруджанеца 
Георги Балабанов. Благодар-
ните наши сънародници раз-
казват за живота му – от дет-
ските години до днешни дни, в 
които той безотказно помага 
на духовността и съхраняване-
то на българщината в цялата 

област. Отличието добруджан-
ският писател получава през 
2018 година – за изключителен 
духовен принос за развитието 
на културата на бесарабските 
българи. И оттогава почетният 
знак стои на видно място в 
дома му в Генерал Тошево. А 
обичта към бесарабските ни 
събратя е пуснала дълбоки 
корени в сърцето му. Както и 
обичта към всичко българско 
и порива то да бъде защите-
но.  Именно тази обич и тази 
непресекваща съпричастност 
е направила Георги Балаба-
нов любим почетен гражда-
нин на българската общност 
в Тараклия. Началото било 
преди повече от 10 години, а 
именно - на 6 февруари 2010 
година, когато единственият 
български театър зад граница 
„Смешен плач“ при читалище 
„Олимпи Панов“ поставил пи-
еса на добруджанския творец 
в Тараклия. „Белите гълъби“ 
от Георги Балабанов имали 
удоволствието да гледат на-
шите събратя, а по умисъла на 
съдбата самият автор станал 
бяла лястовица за децата на 
украинския град. Защото след 

постановката директорката на 
Гимназия №3 Наталия Бешир 
споделила с госта-творец, че 
учениците много искат да се 

запознаят  с жив български 
писател. И станала трогателна 
среща. 26 талантливи деца 
рецитирали, пяли български 
песни и разговаряли с Георги 
Балабанов. А едно от тях го 
разплакало, докато редило 
стихове „България в моите 
мечти, това е моята прароди-
на…“ И в душата на твореца се 
родила идеята да даде шанс 
на талантливите деца да меч-
таят. Бил учреден ежегоден 
конкурс за есе „България в 
моите мечти“. Оттогава вече 
10 години. А всяка от тях 
близо 30 деца с българско 
самосъзнание редят на бели 
листи своите мечти за своята 
прародина. И всяка година 
трите най-добри произведения 
получават специални отличия, 
а техните автори летуват в 
България. Разходите на де-
цата за мечтаната почивка в 
тяхната родина се поемат от 
радетеля на българщината и 
главен „виновник“ за конкур-
са Георги Балабанов! Всяко 
година той се среща с децата, 
разговаря с тях, разказва им 
за Добруджа и България, пра-
ви им подаръци…  

Повод да бъдат щастливи 
от факта, че са докоснали 
душата на добруджанския 
творец имат и децата от тан-
цовия състав на украинското 
село Горна Алба. Те участ-
вали във фолклорен събор 
в Генерал Тошево, играли 
български хора от сърце, но 
си нямали носии. Е, вече си 
имат, благодарение на Георги 

"ЗА МОЯТА БЪЛГАРИЯ ПРАВЯ ВСИЧКО" МАРИНА КОНСТАНТИНОВА 
ПРЕДСТАВИ ПРЕД ДОБРИЧКИТЕ 
ЧИТАТЕЛИ ПОЕТИЧНАТА СИ КНИГА 
"МЕЖДУ ЛЯТОТО И ЕСЕНТА"

ПОМОЩ !!! НЕ МОГА ДА ПЛУВАМ! 

ДЕТЕ ОТ КАВАРНА - С НАГРАДА 
ОТ КОНКУРСА ЗА РИСУНКА 
"ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ НА ОРЕЛА"

Балабанов и координатора 
за бесарабските българи към 
Асоциацията на българите 
по света за Североизточна 

България Николай Плагов. 
Ходили двамата, търсили, пре-
говаряли, уговаряли, но в един 
прекрасен момент в селото 
дошли писаните с български 
шевици чисто новички носии 
за детския състав. Настанало 
общоселско вълнение. Двама 
свещеници дошли да осветят 
носиите, а всички плакали 
от щастие… Това паметно 
събитие станало през 2016 
година…

И на театъра помага еже-
годно Георги Балабанов, и 
материално – с нужните по-
магала и реквизити, и с нови 
пиеси, които актьорите играят 
с огромно желание – „Профе-
сорът“, „На кръстопът…“

Наградата от почетното 
гражданство, която също има 
финансово изражение, пък 
се дели между читалището и 
клуба по борба в Тараклия….

„За моята България правя 
всичко!“ – споделя развълну-
ван творецът. - Мисля, убеден 
съм, че всеки от нас е длъжен 
да отстоява духовността. Ако 
Йовков, Ивайло Петров, Сла-
вински и всички други след 
тях са градили духовен мост 
за поколенията  през своите 
години, то днес трябва да има 
следовници, които да градят 
духовен мост към днешните 
поколения, … за да ни има, за 
да я има българщината, за да 
носим дълбоко в себе си тази 
обич към своята земя – Доб-
руджа, и всичко онова, което 
се намира в голямата и топла 
дума Живот…“

КОНЦЕРТ НА БЪЛГАРСКИ 
КАМЕРЕН ОРКЕСТЪР - ДОБРИЧ

ДЕНИЦА САЧЕВА: 
КРИЗИТЕ ЗАДУШАВАТ 
ХОРАТА, НУЖНИ СА 
СПЕШНИ РЕШЕНИЯ
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Футболистите
на Добруджа за-
писаха третата
си победа от на-
чалото на сезо-
на във Втора
професионална
лига. В среща от
13-ия кръг, пове-
дена на стадион
"Дружба" в Доб-
рич,  те се нало-
жиха над Левски
(Лом) с 3:0. В ге-
рой на мача се превърна на-
падателят Андриан Димит-
ров, който отбеляза първи-
те две попадения и асисти-
ра за третото в двубоя.

"Жълто-зелените" започ-
наха силно и още в 9-ата
минута откриха головата
си сметка. Тогава Андриян
Димитров навлезе в нака-
зателното поле и от малък
ъгъл прати топката в мре-
жата на гостите. Четири
минути преди края на пър-

Олимпийският шампион
България спечели титлата
в многобоя при ансамбли-
те на турнира по художес-
твена гимнастика Гран при
в Марбея (Испания). Симо-
на Дянкова, Мадлен Раду-
канова, Ерика Зафирова,
Стефани Кирякова и Лау-
ра Траатс показаха услож-
нените си композиции, ко-
ито изпълниха отлично и
събраха сбор от 98.500 точ-
ки. Възпитаничките на Ве-
села Димитрова и помощ-
ничката й Михаела Маевс-
ка играха много силно в
съчетанието си с три обръ-
ча и два чифта бухалки и
бяха оценени с 47.850 точ-
ки, от които 39.900 за труд-
ност. В композицията си с
пет топки българките бяха
още по-безапелационни и
получиха рекордната оцен-
ка от 50.650 точки.

За олимпийските шампи-
онки от България това е
последно състезание пре-

АНСАМБЪЛЪТ НИ СПЕЧЕЛИ В
МАРБЕЯ С РЕКОРДНА ОЦЕНКА

вата част той отново бе в
прегръдките на съотборни-
ците си, след като със си-
лен шут за втори път нап-
рави стража на Левски
безпомощен. При 2:0 за
домакините дойде краят
на първото полувреме.

Добричкият тим започна
силно и след почивката, а
усилията му бяха възнаг-
радени в 53-ата минута.
Андриан Димитров подаде
топката по земя в наказа-

Воденият от бившия на-
ционален селекционер
Пламен Константинов Ло-
комотив (Новосибирск) за-
писа трета поредна побе-
да в руската Суперлига.
"Железничарите" удариха
у дома шампиона Динамо
(Москва), с национала
Цветан Соколов в състава,
с 3:0 (25:22, 25:21, 25:20) в
дербито на 3-ия кръг на

ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ И ЛОКО (НОВОСИБИРСК)
УДАРИХА ШАМПИОНА ДИНАМО И ЦЕЦО СОКОЛОВ

ДОБРУДЖА С КЛАСИКА НАД ЛЕВСКИ
(ЛОМ)

първенството. Така Локо-
мотив е на второ място във
временното класиране с 3
победи от 3 мача и 9 точ-
ки, с колкото е и грандът
Зенит (Казан) начело, но с
по-добри показатели. За
Цецо Соколов и компания
това беше първо пораже-
ние от началото на сезо-
на, като имат 2 победи и 5
точки в актива си.

Хебър (Пазарджик) е но-
вият носител на Суперку-
пата на България. Шампи-
оните победиха Нефтохи-
мик 2010 (Бургас) с 3:1
(16:25, 25:21, 25:21, 25:18) в
старозагорската зала
"Иван Вазов".  Трофеят от
надпреварата е втори за
клуба, след като "тигрите"
го спечелиха и през 2019
година.

В трети пореден двубой
волейболистите на Хебър
бяха водени от Мартин
Коста Бланко, тъй като
старши треньорът Камило
Плачи все още се лекува.
Нефтохимик бе воден от
Николай Желязков.

Хебър не успя да влезе
добре в мача. Шампиони-
те изпитваха трудности в
посрещане и нямаха нуж-
ната ефективност в атака.
От другата страна на мре-
жата съставът на Нефтохи-
мик тръгна много нахъса-
но и демонстрира добра
спойка между играчите си.
След известна равностой-
ност, диагоналът на бургаз-
лии Николай Учиков бе с
основен принос за аванса
на Нефтохимик. Тежкият му
сервис помогна на съот-
борниците му, които бяха
непоколебими в атака и по-
ведоха с 19:11. Треньорът
на Хебър Мартин Бланко
потърси промяна чрез сме-

ВОЛЕЙБОЛИСТИТЕ НА ХЕБЪР
ТРИУМФИРАХА СЪС СУПЕРКУПАТА НА
БЪЛГАРИЯ

ни, като на полето се появи-
ха разпределителят Гьорги
Гьоргиев и посрещачът Пла-
мен Шекерджиев. Разликата
обаче бе твърде голяма, бур-
газлии запазиха стабилност
и спечелиха първия гейм с
голяма разлика.

Нефтохимик продължи да
бъде по-добрият тим до сре-
дата на втората част, като
имаше три точки преднина
14:11. В този момент опи-
тът на Хебър си каза дума-
та. "Тигрите" промениха иг-
рата си, особено на блок-
защита, засилиха и серви-
са. След начален удар на
Якопо Масари те направи-
ха серия от седем поредни
точки и поведоха с 21:16.
Бургазлии не можаха да из-
лязат от ситуацията, а Хе-
бър спечели гейма, като из-
равни 1:1.

Третата част започна
равностойно. След поред-

В следващия кръг момче-
тата на Пламен Константи-
нов ще гостуват на Енисей
(Красноярск) с национала
Тодор Скримов в състава,
докато шампионът Динамо
приема слабака Газпром-
Югра (Сургут). И двете сре-
щи са на 23 октомври.

Най-резултатни за Локо-
мотив станаха Джон Перин
(1 блок, 1 ас, 47% ефектив-

Добричлията Атанас
Илиев се превърна в герой
за Асколи при домакинско-
то равенство 1:1 с Лече.
Той се появи в игра в 71-
ата минута и само три по-
късно отбеляза първия си
гол с екипа на "кълвачите".
Тогава Федерико Диониси
преодоля двама съперни-
кови играчи и подаде на
добруджанеца, който, без
да гледа към вратата, стре-
ля с левия крак и прати
топката по чудесен начин
в далечния ъгъл за единст-
веното попадение на своя
отбор в срещата, докато
голът на "джалоросите" бе-
ше дело на Габриел Стре-
феца в седмата минута.

Отминалият осми кръг в
италианската Серия "Б" се
оказа успешен и за Андрей
Гълъбинов, който се разпи-

АТАНАС ИЛИЕВ ОТБЕЛЯЗА ПЪРВИЯ СИ ГОЛ
ЗА АСКОЛИ

са за Реджина. Той за
първи път през сезона
изигра цял мач за своя от-
бор. Гълъбинов се отпла-
ти за доверието на треньо-
ра си, като отбеляза един-
ственото попадение при
победата на своя тим с 1:0
като гост на Виченца.
Снажният футболист вка-
ра своя гол в 31-ата мину-
та след изпълнение на
корнер, когато овладя топ-

телното поле към Рангел
Абушев, който с техничен
удар отбеляза третия гол в
срещата и на практика сло-
жи точка на спора.

След този успех Добру-
джа има вече 13 точки в ак-
тива си - след 3 победи, 4
равенства и 6 загуби, и за-
ема 14-а позиция в класи-
рането. Отборът на Левс-
ки (Лом) остава последен
в подреждането с едва 4
точки.

ката на гърди и я прати в
противниковата мрежа с
воле. Това беше четвърто-
то му попадение от нача-
лото на кампанията, с кое-
то "амарантите" прекрати-
ха серията си от три сре-
щи без успех.

Така Реджина се изкачи
на шестото място в класи-
рането с актив от 13 точ-
ки, а на петата позиция е
Асколи с 14.

ди Световното първенство
в Япония в края на месеца.
Сребърните медали в мно-
гобоя спечели Беларус с
94.550 точки (45.550 на об-
ръчи и бухалки и 49.000 на
топки). На трето място ос-

танаха домакините от Ис-
пания с 83.100 точки
(41.350 и 41.750). В турни-
ра участваха само 4 ан-
самбъла. На четвърто мяс-
то завърши САЩ със сбор
от 75.050 точки.

ното равенство - 17:17, Хе-
бър се откъсна с три точ-
ки и поведе с 20:17. Разли-
ката дойде след отлични
изяви на блокада, като па-
зарджиклии реализираха 9
точки на този елемент. Мо-
ментът бе преломен и "тиг-
рите" наложиха волята си,
а с това поведоха с 2:1.

Това им даде още по-го-
ляма увереност, като пока-
заха още по-агресивна иг-
ра в четвъртата част. Неф-
тохимик се опита да под-
държа равностойност, но
това се отдаде само до де-
сетата точка. След това па-
зарджиклии отново се от-
къснаха, парираха всякак-
ви опити на бургазлии за
противодействие и спече-
лиха крайната победа с 3:1.

Хебър спечели и чек за
10 000 лева. Италианският
посрещач Якопо Масари
пък бе избран за MVP.

ност в атака и 22% пози-
тивно посрещане) и Дра-
жен Лубурич (75% ефектив-
ност в атака) с по 9 точки
за победата. Цецо Соколов
стана най-резултатен за
Динамо с 10 точки (1 ас и
35% ефективност в атака).
Антон Семишев добави
още 9 точки (1 блок, 2 аса,
35% ефективност в атака и
53% позитивно посрещане).

Единственият българин в
тенис елита Григор Димит-
ров не можа да се възста-
нови достатъчно бързо, за
да изиграе пореден силен
мач през последните седми-
ци, и трябваше да приеме
поражение с 2:6, 4:6 от но-
вата първа ракета на Вели-
кобритания Камерън Нори.

Така мечтите за първи
финал на "Мастърс"-а в Ин-
диън Уелс не се сбъднаха,
но за това обяснение може
да се намери както в 28-те
непредизвикани грешки от
ракетата на българина, та-
ка и в очевидната липса на
достатъчно добра физичес-
ка кондиция. В последните
си два двубоя в "Рая на те-
ниса" той постигна изключи-
телни обрати срещу шам-
пиона от US Open Даниил
Медведев и шампиона от
"Мастърс"-а в Маями Ху-
берт Хуркач, като силите
му не стигнаха срещу ина-
че безгрешния Нори.

Британецът заслужава
само овации за достигнатия
шести финал на турнир от
АТР през този сезон, като
вече е само на една победа

ГРИГОР ДИМИТРОВ СТИГНА ДО
ПОЛУФИНАЛИТЕ В ИНДИЪН УЕЛС

от класиране за Финалите
на АТР в Торино. Той не
блестеше с нищо, освен с
невероятна устойчивост от
основната линия и липса на
фрапантни грешки.

Все пак Гришо отново
напомни за себе си на
най-голямата сцена и за
седми път игра полуфинал
на "Мастърс" турнир, как-
то и за първи от Париж
2019-а. Във втора поредна
надпревара след тази в
Сан Диего той стига до
предпоследната фаза и
създава основания за оп-
тимизъм за нови силни ре-
зултати до края на сезона.
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НОВО НАУЧНО ИЗДАНИЕ НА МУЗЕЯ 
В ДОБРИЧ ПРЕДСТАВЯ ТЕКСТОВЕ 
ЗА "/НЕ/ПОЗНАТИЯ ЙОВКОВ"

Ново научно издание пред-
ставя тридесет текста - из-
следвания, спомени и съобще-
ния, за «/Не/познатия Йовков». 
Поредният брой на сборника 
«Добруджа» на Регионалния 
исторически музей обобщава 
прочита на литературоведи на 
националната научна конфе-
ренция, състояла се в Добрич 
през 2020-а за 140-годишни-

ната от рождението на писа-
теля, съобщават от културния 
институт.

Изданието проследява чрез 
представените доклади на 
форума два основни тема-
тични кръга - военното твор-
чество на белетриста и дра-
мата „Албена“. В книгата са 
и проучвания, представящи 
Йовков през погледа на него-
вите съвременници Спиридон 

Казанджиев, Георги Цанев, 
Кирил Гривек, Жана Николо-
ва-Гълъбова. Други изследова-
тели разширяват паралелите 
с Йовковото творчество до 
публицистиката и музиката, 
посочват от музея.

Изданието се открива с 
разказа „Бялата лястовица“ 
на удостоения с Националната 
литературна награда „Йордан 

Йовков“ за 2020 година писа-
тел Деян Енев. В книгата е и 
словото на професор д.ф.н. 
Милена Кирова от Софийския 
университет „Свети Климент 
Охридски“ при удостояване-
то й с Отличието на община 
Добрич за принос в научното 
изследване и популяризиране 
на Йовковото литературно 
наследство, съобщи кореспон-
дентът на БТА Юлия Христова.

В сборника с обем 336 стра-
ници са още статии на автори 
от Института за литература 
при БАН, Софийския универ-
ситет „Свети Климент Охрид-
ски“, Великотърновския уни-
верситет „Свети свети Кирил и 
Методий», Нов български уни-
верситет, Шуменския универ-
ситет «Епископ Константин 
Преславски», Националния 
литературен музей и редица 
други институции. Страници в 
научното издание са посвете-
ни и на 40-годишната история 
на дома-паметник «Йордан 
Йовков» в Добрич.

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
19 октомври, 13.00 ч., ЖК „Балик“, до бл. 28. „Радост“ - мла-

дежка инициатива за пребоядисване на съоръжения на детска 
площадка по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център До-
брич - Вашето днес“, финансиран от Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Ор-
ганизатори: Община град Добрич, Младежки център – Добрич.

19 октомври, 17.30 ч., Регионална библиотека „Дора Габе“. 
Представяне на новата книга „Сбогом, Америка: В изгнание 
между Америка и Европа“ от Рада Въртунинска. Издание на 
Сдружение на писателите – Добрич. Организатор: Регионална 
библиотека „Дора Габе“.

19 октомври, 19.30 ч., Младежки център – Добрич, Концертна 
зала. „Да опазим природата“ – младежка инициатива – прожек-
ция на късометражен филм с екологична насоченост  по проект 
BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич - Вашето днес“, 
финансиран от Финансовия механизъм на Европейското ико-
номическо пространство 2014-2021 г. Организатори: Община 
град Добрич, Младежки център – Добрич.

20 октомври, 18.30 ч., Огледална зала „Нели Божкова“. 
Концерт на Български камерен оркестър – Добрич от цикъла 
„Любители“. Диригент Иван Янакиев.

Програма:
Арканджело Корели – Кончерто гросо № 1
Георг Фридрих Хендел – Кончерто гросо № 1
Антон Аренски – Вариации по тема от Чайковски
Джоакино Росини – Соната за струнни № 1
Билети в Младежки център – Добрич в работни дни от 10.00 

ч.-12.00 ч.;13.00 ч.-17.30 ч., в деня на концерта от 16.30 ч.
Организатори: Община град Добрич и Български камерен 

оркестър – Добрич.                                                              НДТ

Три животновъдни сто-
панства в област Добрич 
са подписали договори по 
подмярка 5.1 „Подкрепа за 
инвестиции в превантивни 
мерки, насочени към огра-
ничаване на последствия-
та от вероятни природни 
бедствия, неблагоприятни 
климатични явления и ка-
тастрофични събития“ от 
Програма за развитието на 
селските райони за пери-
ода 2014-2020 г. Одобрени-
те кандидати ще подобрят 
биосигурността в стопан-
ствата си с европейско 
подпомагане в размер на 
близо 443 хил. лв., и ще 

вложат над 363 хил. лв. 
собствени средства.

С изпълнение на проект 
„Инвестиции свързани с 
мерки за повишаване на би-
осигурността в съществу-
ващ животновъден обект“, 
одобреното предприятие, 
със седалище в с. Дончево, 
община Добричка ще при-
ложи превантивни мерки 
за намаляване на риска и 
ограничаване на послед-
ствията от заразни боле-
сти. Дружеството е най-
големият производител на 
яйца за консумация в Бъл-
гария и за износ. Общата 
стойност на проекта е 586 
369 лв., от които 293 184 лв. 
са безвъзмездно финанси-
ране. В проекта е заложено 
закупуване и монтиране на 
4 бр. дезинфекционни стан-
ции с фотоклетки, сензорно 
нагряване и автоматично 
дозиране на препарата. 
Чрез тях ще се извършва 
цялостна аерозолна де-
зинфекция на влизащите в 
птицефермите автомобили, 
което ще намали риска от 
хоризонтално и вертикално 
пренасяне на инфекциозни 
болести. За извършване на 
допълнителни дезинфек-
ции на всички пътища и 
райони около сградите за 
отглеждане на птици ще се 
закупи мобилна машина за 
дезинфекция. Планирано 
е поставянето на три мо-
дулни павилиона, които ще 
се използват като санита-
рен пропускателен пункт 
за персонала на фермата. 
За да се намали риска от 
разпространение на инфек-
циозни заболявания ще се 
достави инсинератор за 
обезвреждане на странич-
ни животински продукти 
и ще се изгради склад за 

временно съхранение и 
обеззаразяване на тор.

Подобряване на безо-
пасността при съхранение 
на фуражите е целта на 
проект „Инвестиции в пре-
вантивни мерки, насочени 
срещу поява на болести 
по селскостопанските жи-
вотни в Насто-пет ЕООД“. 
Земеделският стопани от 
с. Бранище, отглеждащ па-
тици, ще подмени старите 
и компрометирани бункери 
за фураж с 8 нови, с което 
ще се предотврати достъпа 
на други птици и гризачи 
до фуража и възникването 
на масови заразни боле-
сти. Одобреният бюджет е 
45 600 лв., като 27 360 лв. 
са безвъзмездно европей-
ско подпомагане.

По проект „Закупуване 
на техника и оборудване 
за повишаване на биоси-
гурността в птицевъдна 
ферма, собственост на 
„АГРИ.СС“ ЕООД в земли-
щето на гр. Генерал Тоше-
во, област Добрич“ ще бъ-
дат вложени общо 173 793 
лв., от които  121 655 лв. 
европейско финансира-
не за превантивни мерки 
срещу заразни болести по 
животните. Инвестициите 
включват закупуването на 
автоматични бариери за 
контролиране на достъ-
па на превозни средства, 
дезинфекционна станция 
за дезинфекциране на 
превозни средства, обо-
рудване за дезинфекция 
на персонала, закупуване 
на водоструйни машини и 
моторни пръскачки, съо-
ръжения за съхранение на 
фураж и инсинератор.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМА-
ЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ДО-

БРИЧ

120 млн. пъти са ползва-
ни електронните услуги на 
НАП само през миналата 

2020 г. Това, както и раз-
работените 150 вида онлайн 
услуги от страна на приход-
ната администрация, я на-
реждат на водещо място в 
страната сред дигиталните 
институции, показва анализ 
на Националната агенция 
за приходите. 

3 млн. данъкоплатци са 
се възползвали от различ-
ните е-услуги на НАП, най-
популярни и търсени сред 
които остават: подаване 
на данъчни и осигурител-
ни декларации по интер-
нет, подаване на справки 
и документи, подаване на 
искания за издаване на 
удостоверения, проверка 
на здравен статус, регис-
трация по закона за ДДС, 
регистрация на самоосигу-
ряващи се лица. 

300 млн. лв. годишно 

спестява НАП на бизнеса 
и гражданите от преки ад-
министративни разходи, 

благодарение 
на въведена-
та електрон-
на  комуни-
кация.  Към 
днешна дата 
А г е н ц и я т а 
използва 125 
IT системи и 
приложения 
за предоста-
вяне права 

на клиентите за централи-
зиран достъп, така че те 
ефективно и защитено да 
предоставят и получават 
документи и информация 
по електронен път. С въ-
веждането на персонал-
ния идентификационен код, 
НАП даде шанс и на физи-
ческите лица да общуват 
с администрацията онлайн 
без да е необходимо да за-
купуват електронен подпис. 
Днес близо 1 млн. граждани 
имат активен ПИК от НАП, 
с който могат да ползват 
както електронни услуги 
на приходната агенция, 
така и на други институции 
като НОИ, Националната 
здравноосигурителна каса, 
Агенцията по заетостта, 
Агенцията по вписванията, 
Министерство на земедели-
ето и 60 общини в страната.

Предприятията и самооси-
гуряващите се, които са из-
платили доходи на физически 
лица, извън тези по трудов 
договор, и са задължени по за-
кон да удържат данък, подават 
декларации до 31 октомври за 
дължими данъци за третото 
тримесечие на 2021 г. 

Декларацията по чл. 55, ал. 
1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 
от ЗКПО се подава в срокове-
те за внасяне на дължимите 
данъци. Авансовият данък за 
доходите от наем, от друга 
стопанска дейност и за парич-
ните доходи от други източ-
ници, удържан върху доходи, 
изплатени през третото три-
месечие на 2021 г., също се 
декларира до последния ден 
на октомври 2021 г. Формуля-
рът се подава и от физически 
лица, ако предприятието или 
самоосигуряващото се лице – 
платец на дохода, не е задъл-
жено да удържа и съответно 
да внася данък. Дължимите 
данъци се декларират в НАП 
до края на месеца, следващ 
тримесечието, през което е 
придобит доходът, като за 
доходи от наем или от друга 
стопанска дейност, придобити 

от физическите лица през тре-
тото тримесечие на годината, 
срокът съответно е 31 октом-
ври 2021 г. 

Декларация за дължими 
данъци се подава в НАП и 
за окончателните данъци, 
удържани върху доходите на 
чуждестранни физически и 
юридически лица (например 
върху възнаграждения за тех-
нически услуги, доходи от 
лихви, авторски и лицензионни 
възнаграждения и други), как-
то и за окончателните данъци 
върху доходите от дивиденти 
и ликвидационни дялове, раз-
пределени на местни и чуж-
дестранни физически лица, 
на чуждестранни юридически 
лица (в случаите, когато да-
нъкът е дължим) и на местни 
юридически лица, които не 
са търговци, включително об-
щини.

Информация за попълване 
декларациите и внасяне на 
суми към бюджета, може да се 
получи в сайта на приходната 
агенция - www.nap.bg  или на 
телефона на НАП - 0700 18 
700 /обажданията се таксу-
ват по тарифа на съответния 
оператор/.  

Тютюнопроизводителите 
ще получат подкрепа в раз-
мер на 3 млн. лв. по схемата 
de minimis.  Решението за 
предоставяне на държавната 
помощ е взето на редовно 
заседание на Управителния 
съвет на Държавен фонд „Зе-
меделие“. Средствата са гла-
сувани с Регламент (ЕС) № 
1408/2013 от 18 декември 2013 
г., изменен с Регламент  (ЕС) 
№ 316/2019 за подпомагане на 
регистрираните тютюнопро-
изводители за част от разхо-
дите за производство.

Допустими за подпомагане 
са тютюнопроизводители-
те, включени в Регистър на 
тютюнопроизводителите за 
2021. Кандидатите по схема-
та трябва да имат вписани 
количества реализирана про-
дукция в Регистъра на тютю-
нопроизводителите за 2020 г.

Приемът на заявления за 
подпомагане се очаква да 
бъде открит до края на на-
стоящата година. Помощта 
ще се предостави в началото 
на 2022 г., поради достиг-
нат национален лимит по 
de minimis за настоящата 
година и невъзможност за 
изплащане на подпомагането 
през 2021 г.

Общият размер на пре-
доставените на едно лице 
или предприятие помощи по 
схема de minimis не може да 
надхвърля левовата равно-
стойност на 25 000 евро за 
период от три последовател-
ни финансови години.

Предстои ДФ „Земеделие“, 
съвместно с компетентните 
дирекции в МЗХГ да изготвят 
указания за предоставяне на 
помощта. 

ДФ „Земеделие“ – РА

Управителният съвет на 
Държавен фонд „Земеделие“ 
увеличи с общо 6 млн. лв. 
финансовия ресурс за 2021 
г. по схемите „Помощ за ре-
ализирането на доброволно 
поети ангажименти за хуман-
но отношение към свинете“ и 
„Помощ за реализирането на 
доброволно поети ангажимен-
ти за хуманно отношение към 
птиците“. С допълнително гла-
суваните средства бюджетът 
на всяка една от държавните 
помощи се увеличава с по 3 
млн. лв. и от 35 млн. лв. нара-
ства на 38 млн. лв. 

Субсидиите по двете схеми 
се предоставят на стопанство 
за покриване на допълнителни 
разходи или пропуснати доходи, 
свързани с изпълнение на добро-
волни ангажименти за хуманно 
отношение към животните, поети 
за най-малко 5 години.

Подпомагането за хуманно 
отношение към свинете се 
дава в две направления. Пър-
вото е насочено в подкрепа 
отглеждането на свине-майки. 
Помощта по второто направ-
ление е за реализирани и 
продадени угоени прасета. Тя 
се предоставя на три транша. 
Към настоящия момент по 
схемата са изплатени близо 

С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЖИВОТНОВЪДНИ СТОПАНСТВА 
В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПОДОБРЯВАТ БИОСИГУРНОСТТА СИ

12 млн. лв. (11 979 916 лв.). 
Платените суми са за подпо-
магане на свине-майки и пър-
ви транш за угоени прасета. 
До края на годината предстои 
изплащане на втори и трети 
транш.

Финансовата подкрепа за 
хуманно отношение към пти-
ците се отпуска за отглежда-
ни кокошки-носачки (от 16-а 
до 78-а седмица); родители от 
всички видове (от 18-а до 60-а 
седмица); бройлери; пуйки; 
гъски и патици (до 12-а сед-
мица). До момента усвоеният 
финансов ресурс по помощта 
е близо 32 млн. лв. (31 748 
994.81 лв.). С допълнителните 
средства от 3 млн. лв. ще 
се извърши доплащане до 
пълния размер на помощта 
за 2021 г.

Припомняме, че през 2020 
г. ДФ „Земеделие“ изплати 
общо над 56 млн. лв. (56 306 
252 лв.) на 290 животновъди 
по схемите за хуманно от-
ношение към свине и птици. 
Финансова помощ от над 19 
млн. лв. (19 255 304 лв.) беше 
преведена на 64 свиневъди, а 
226 птицевъди получиха под-
крепа от над 37 млн. лв. (37 
050 948 лв.). 

ДФ „Земеделие“ – РА

120 МЛН. ПЪТИ СА ПОЛЗВАНИ 
ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИТЕ НА НАП

ДО 31 ОКТОМВРИ СЕ ПОДАВАТ 
ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ 
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г.

ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
ПОЛУЧАВАТ 3 МЛН. ЛЕВА ПОДКРЕПА 
ПО СХЕМАТА DE MINIMIS 

С ОБЩО 6 МЛН. ЛЕВА СЕ УВЕЛИЧАВА 
БЮДЖЕТЪТ ПО ПОМОЩИТЕ ЗА ХУМАННО 
ОТНОШЕНИЕ КЪМ СВИНЕ И ПТИЦИ 

Агенцията трайно държи водещо 
място сред е-администрациите
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Местна инициативна група (МИГ) „Балчик – Генерал Тошево“:
с подкрепата на Програма за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г.

Тази публикация е създадена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие 
на „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ № РД 50-35 / 20.04.2018 г., финансирано със средства по Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европейските структурни и инвестиционни фондове

1. Референтен номер и име на 
процедурата: BG16RFOP002-2.108 МИГ 
Балчик – Генерал Тошево  „Развитие 
на управленския капацитет и растеж 
на МСП“  

2. Цели на процедурата:
Основната цел на настоящата про-

цедура е повишаване на конкурентос-
пособността на местните икономики и 
възможности за създаване на местен 
бизнес, вкл. чрез диверсификация и 
алтернативни дейности. Цели се по-
вишаване на производителността и 
експортния потенциал на българските 
МСП и развитие и стимулиране на пред-
приемачество и заетост, подобряване на 
производствения и управленски капаци-
тет в МСП, насърчаване въвеждането на 
иновации за осигуряване на растеж и 
устойчив бизнес на територията на „МИГ 
Балчик - Генерал Тошево“.

Процедурата за предоставяне на 
Безвъзмездна финансова помощ се из-
пълнява в съответствие с Приоритетна 
ос 2: „Предприемачество и капацитет 
за растеж на МСП“, Инвестиционен 
приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на 
МСП“ Тематична цел 3 –  Повишаване 
на конкурентоспособността на малките и 
средните предприятия и Приоритет 1 „По-
вишаване конкурентоспособността на 
местната икономика, жизнеспособността 
на стопанствата и възможностите за съз-
даване на местен бизнес“, Специфична 
цел 1: Развитие и стимулиране на пред-
приемачество и заетост, подобряване на 
производствения и управленски капаци-
тет в МСП, насърчаване въвеждането 
на иновации за осигуряване на растеж 
и устойчив бизнес от Стратегията за 
Водено от общностите местно развитие 
на МИГ Балчик - Генерал Тошево.

3. Информация за общия бюджет на 
процедурата и предоставяне на БФП: 
(Виж Таблицата)

Бюджетът по процедурата е прева-
лутиран по фиксинга на БНБ за 1 евро 
= 1,95583 лева.

3.1. Размер и интензитет на БФП
Минималният размер на общите 

допустими разходи за един проект е 48 
895,75 лева. 

Максималният размер на общите 
допустими разходи за един проект е 
391 166 лева.

Минималният размер на заявена-
та безвъзмездна финансова помощ 
по процедурата за един проект е 44 
006,18 лева.

Максималният размер на заявената 
безвъзмездна финансова помощ по 
процедурата за един проект е 311 
469,50 лева.

Максимален интензитет на безвъз-
мездната финансова помощ за режим „de 
minimis” за малки и средни предприятия 
е до 90% от общата стойност на допус-
тимите разходи по проекта.

4. Режим на минимална помощ:
Мярка 19.2 / 2 2.2.3-4 „Развитие на 

управленския капацитет и растеж на 
МСП“  включена в СВОМР на СНЦ МИГ 
Балчик - Генерал Тошево“,  финансирана 
със средства от Европейския фонд за 
регионално развитие, чрез Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспо-
собност“ 2014-2020г., се изпълнява в 

ОБЯВА

Общ размер на 
безвъзмездната  

финансова помощ

Средства от Евро-
пейския фонд за 

регионално развитие

Национално 
съфинансиране

311 469,50 лева 
159 251,83 евро

264 749,08 лева
135 364,06 евро

46 720,42 лева
23 887,77 евро

съответствие с правилата на Регламент 
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 
декември 2013 г. относно прилагането 
на членове 107 и 108 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
към помощта de minimis, публикуван 
в Официален вестник на ЕС L 352 от 
24.12.2013 г.

Максималният размер на помощта по 
режим de minimis, за която се кандидат-
ства, заедно с другите получени мини-
мални помощи, не може да надхвърля 
левовата равностойност на 200 000 евро 
и съответно левовата равностойност на 
100 000 евро, в случай на „едно и също 
предприятие“, което осъществява шо-
сейни товарни превози за чужда сметка 
за период от три приключени финансови 
години.  

Размерът на получените минимални 
помощи се определя като сбор от помо-
щта, за която се кандидатства и получе-
ната минимална помощ на територията 
на Република България от:  

• предприятието кандидат;  
• предприятията, с които предприя-

тието кандидат образува „едно и също 
предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 
2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;  

• всички предприятия, които са се 
влели, слели с или са придобити от някое 
от предприятията, образуващи „едно и 
също предприятие“ с предприятието 
кандидат, съгласно чл. 3, пар. 8 на Ре-
гламент (ЕС) № 1407/2013;  

• предприятията, образуващи „едно и 
също предприятие“ с предприятието кан-
дидат, които са се възползвали от помощ 
de minimis, получена преди разделяне 
или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от 
Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

Когато с отпускането на нова помощ 
de minimis може да бъде надвишен съ-
ответния таван, никоя част от тази нова 
помощ не може да попада в приложното 
поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

• предоставената по настоящата 
процедура помощ “de minimis” съгласно 
Регламент (ЕС) № 1407/2013 може да 
се кумулира с помощ de minimis: пре-
доставена съгласно Регламент (ЕС) № 
360/2012 на Комисията до тавана, уста-
новен в посочения регламент; 

• предоставена съгласно други регла-
менти за помощ de minimis, до съответ-
ния таван, определен в член 3, параграф 
2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 
Комисията. 

За проверка на горните обстоятел-
ства МИГ Балчик - Генерал Тошево 
изисква данните за получени минимални 
помощи да бъдат надлежно посочени 
от кандидатите в Декларация за мини-
мални помощи, попълнена по образец, 
част от Условията за кандидатстване. 
Декларацията за минимални помощи 
се представя от кандидатите на етап 
кандидатстване и преди сключване на 
Административния договор за безвъз-
мездна финансова помощ. 

Праговете, посочени по-горе не могат 
да бъдат заобикаляни чрез изкуствено 
разделяне на проекти със сходни харак-
теристики и бенефициенти. Спазването 
на праговете освен чрез Декларацията 
за държавни/минимални помощи ще 
бъде проверявано и чрез проверка в 

Информационна система „Регистър 
на минималните помощи“, Публичния 
регистър на Европейската комисия, Ин-
формационната система за управление и 
наблюдение на Структурните инструмен-
ти на ЕС в България 2007-2013 (ИСУН), 
Информационната система за упра-
вление и наблюдение на Структурните 
инструменти на ЕС в България (ИСУН 
2020) и Търговския регистър.

Администратор на помощта е УО 
на ОПИК. 

Възстановяването на неправомерно 
предоставена помощ се извършва по 
реда на чл. 37 на Закона за държавните 
помощи. 

Допълнителна информация относно 
приложимото законодателство в облас-
тта на държавните помощи може да 
бъде открита на интернет страницата 
на Министерство на финансите: http://
stateaid.minfin.bg. 

5. Допустими дейности по проце-
дурата:

5.1. Допустими за финансиране по 
настоящата процедура са следните 
дейности:

1. Подкрепа за специализирани услу-
ги за МСП за развитие и укрепване на 
управленския капацитет.  

Дейностите трябва да са насочени 
към: 

- управление на факторите на про-
изводство, с акцент върху изграждането 
на възможности за възприемане и адап-
тиране на европейски и международни 
знания и добри практики; и/или 

- разработване, внедряване и сер-
тифициране на системи за управление 
на качеството, опазване на околната 
среда, еко маркировка, сигурност на 
информацията и други съгласно меж-
дународни, европейски и национални 
стандарти ; и/или 

- разработване, трансфер, внедрява-
не и сертифициране на добри производ-
ствени практики ; и/или 

- услуги по реинженеринг на проце-
сите в предприятията ; и/или 

- разработване на стратегии за пазар-
на реализация, проучвания и трансфер 
на инструментариум за навлизане на 
нови пазари и за задоволяване на па-
зарното търсене и разнообразяване на 
предлагането; и/или 

- инвестиции в ново оборудване и/или 
специализирани софтуерни приложения, 
допринасящ/и за изпълнението на някоя 
от горепосочените дейности.

2. Дейности за информиране и 
публичност.

Пълният набор от мерки за ин-
формиране и публичност (визуализа-
ция), които бенефициентите трябва да 
прилагат при изпълнение на проекти 
финансирани от ЕСИФ, се съдържа в 
„Единния наръчник на бенефициента за 
прилагане на правилата за информация 
и комуникация“ 2014-2020, който може 
да бъде намерен на интернет страни-
цата на Управляващия орган: http://
www.opcompetitiveness.bg/module3.
php?menu_id=359. 

Дейностите следва да се изпълняват 
при условията и спазване на праговете за 
помощ „de minimis“ съгласно Регламент 
(ЕС) № 1407/2013.

Дейностите по проекта следва да 
се изпълняват на територията на МИГ 
„Балчик – Генерал Тошево“.

5.2. Допустими проекти
1. Изпълнението на проектите следва 

да води до постигане на заложените 
цели в одобрената стратегия за местно 
развитие и постигане на положителен 

ефект върху развитието на устойчива 
пазарна конкурентоспособност на МСП 
на териториите на МИГ с цел насърчава-
не на предприемачеството, подобряване 
на производствените процеси, повиша-
ване на производствения капацитет и 
засилване на експортния потенциал на 
предприятията. 

2. Проектите са в съответствие с 
хоризонталните политики съгласно чл. 7 
и чл. 8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 
на Европейския парламент и на Съвета.

3. Кандидатите задължително трябва 
да са с код на основна икономическа 
дейност по Класификация на икономиче-
ските дейности (КИД - 2008) и да развиват 
дейността, за която кандидатстват  в 
една от определените групи сектори на 
икономическа дейност съгласно тяхната 
технологична интензивност съгласно 
НСНМСП.

Кандидатите по настоящата проце-
дура следва:

• Да имат постоянен адрес, седалище 
и адрес на управление на територията 
на действие на МИГ Балчик - Генерал 
Тошево и осъществяват дейностите по 
проекта на територията на действие на 
МИГ Балчик - Генерал Тошево.

• Да са търговци по смисъла на 
Търговския закон или Закона за коопе-
рациите.

• Да отговарят на изискванията за 
малко или средно предприятие съгласно 
Закона за малките и средни предприятия 
(ЗМСП) и отговарящи на изискванията 
в Условията за кандидатстване по про-
цедурата.

6. Интернет адреси за публикуване 
на пакета документи:

Обявата заедно с Условията за кан-
дидатстване се публикуват на интернет 
страницата на МИГ „Балчик - Генерал 
Тошево“ и най-малко един местен вест-
ник или друга местна медия, както и се 
регистрират в ИСУН, при наличие на 
такава възможност.

7. Начин на подаване на проектни 
предложения:

Подаването на проектното пред-
ложение по настоящата процедура 
се извършва изцяло по електронен 
път чрез попълване на уеб базиран 
формуляр за кандидатстване и пода-
ване на формуляра и придружителните 
документи чрез Информационната 
система за управление и наблюдение 
на Структурните инструменти на ЕС 
в България (ИСУН 2020) единствено 
с използването на валиден Квалифи-
циран електронен подпис (КЕП), чрез 
модула „Е-кандидатстване“ на следния 
интернет адрес: https://eumis2020.
government.bg

Подаването на проектни предложе-
ния на хартиен носител по настоящата 
процедура е неприложимо!

8. Краен срок за подаване на про-
ектните предложени:

Процедура на подбор на проекти с 
1 краен срок за кандидатстване както 
следва:

Краен срок за подаване на про-
ектните предложения е 15.11.2021  г. 
17:00 часа.

Не се предвижда друг прием по мяр-
ката, независимо дали има остатъчен 
наличен финансов ресурс и  процедурата 
ще бъде прекратена.

На оценка подлежат само подадените 
в срок проектни предложения. Всяко 
проектно предложение, което е подадено 
след крайния срок, ще бъде отхвърлено 
и няма да бъде разглеждано по насто-
ящата покана.
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ОВЕН - Приключвайки навреме работен 
проект или поети ангажименти ще повишат 
доверието във вас и от това ще последват 
интересни предложения. В личните си взаи-
моотношения си наложете търпение.

ТЕЛЕЦ - Ще подчините голяма част от 
времето и мислите си на работата, но вие 
най-добре знаете, че си заслужава усилието. 
Потиснете егото си и не късайте мостовете с 
онези, които са ви разочаровали.

БЛИЗНАЦИ - Ще се отнесете с внимание 
към въпроси, които до сега са оставали не-
решени, някои от които имат отношение и 
към финансите ви. Други ще се занимават с 
наследствени дела.

РАК - Ще продължите да показвате поло-
жителното си отношение към новостите в 
живота. Благодарение на психическата си 
устойчивост, каквато липсва у много други, 
ще постигате целите си.

ЛЪВ - Наред с текущите си задачи ще 
осъществите срещи и ще работите за пости-
гане на споразумения от взаимен интерес с 
партньорите си по бизнес. Мотивирани сте 
и ще работите повече.

ДЕВА - Днес повече ще се концентрирате и 
работите. Това го изискват промените, които 
няма как да пренебрегнете. Ще се вглежда-
те в развитието на събитията и ще търсите 
своето място в тях.

ВЕЗНИ - Прагматично ще се вслушвате 
в мнението на партньорите си, запазвайки 
позиции и извличайки изгода за себе си. Ще 
влезнете в сътрудничество с човек, с когото 
ще развивате общ бизнес.

СКОРПИОН - Нуждаете се от спокойствие 
и подходяща среда за развитие на идеите 
ви. В тази връзка ще се погрижите за ра-
ботата си и в същото време ще намерите 
отговорите на въпросите, които търсите.

СТРЕЛЕЦ - С подходящи аргументи и с 
приветливо поведение ще впечатлявате 
аудиторията, без да се натоварвате емоцио-
нално. Добрите познания ще ви позволят да 
предвидите ходовете си.

КОЗИРОГ - Благодарение на добрите си 
делови и бизнес-взаимоотношения ще се 
радвате на добър прием и ще печелите 
преднина с конкуренцията. Други ще прис-
тъпят към финализиране на сделка.

ВОДОЛЕЙ - Обмисляйте добре какво 
говорите и правите, за да не изпаднете в 
зависимост от нечии користни интереси. 
Подсигурете се, като вземете мерки и не 
отхвърляте ничии съвети.

РИБИ - Оптимисти сте по отношение на 
своя идея и ще работите по нея, реализи-
райки я в кратки срокове. По отношение 
на жилищен или финансов въпрос ще има 
развитие, но покажете инициатива. 

ХОРОСКОП НА НДТ

- Като ме питат какво искам за Коледа, искам да отговоря честно... Но наистина 
не знам, то всичко ми е на свършване: шоколадът, парфюмът, спиралата, търпе-
нието, нервите. -  Димка  от Черна, но не тази, за която си мислите

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на 
кмета на Община Ша-
бла Мариян Жечев – с 
пожелания да е здрав, 
да успява в добрите си 
начинания и да работи с 
ентусиазъм за хората от 
красивата крайморска 
община! 

ЕКЗОТИЧНАТА КРА-
САВИЦА СТЕФАНИ 
ОБАДЯРУ, която меди-
ята наскоро назначи, 
вече има изява в ефир. 
Тази сутрин тя се появи 
в обран и делови черен 
гащеризон, закачливо 
гарниран от леопардово 
коланче.

Видимо в първия си 
работен ден Стефани 
бе изключително при-
теснена от заставане-
то си пред камера и на 
моменти се запъваше и 
правеше повече паузи 
от необходимото, но пък 
поднасяше прогнозата с 
огромна усмивка, обеща-
вайки на всички слънце.

Накрая на „Здравей, 
България“ Виктор Ни-
колаев разпита новото 
попълнение как й се е 
сторил първият работен 
ден, а Обадяру призна, 
че е била доста при-
теснена, но всичко и 
харесва.

Другата ѝ голяма цел 
била телевизията и вече 
е в актива ѝ. Екзотич-
ната си красота дължи 
на микс от гени – майка 
българка и баща ниге-
риец.

Израснала е в ж.к. 
„Люлин“ и е завършила 
испанска гимназия, а с 
днешна дата учи „Не-
формално образование“ 
в Софийския универ-
ситет. В свободното си 
време се занимава про-
фесионално с танци.       

ТЕЗИ ДНИ ГЕРИ-НИ-
КОЛ СЕ ЗАВЪРНА от 
романтично пътешест-
вие до Венеция, Италия. 
Сигурно е, че там е била 
с гадже, макар да не 
издава неговата само-
личност. 

Последната й снимка 
в социалните мрежи из-
даде всичко. Тя показа 
кой я "бара за яката 
дупара". А изненадата е 
голяма. 

"Никой не може да ни 
спре! Защото любовта ни 
е истинска и без никаква 
сделка", пише певицата 
под кадъра, на който 
позира с модела Мартин 
Гешев. 

П р о в о к а т и в н и т е 
снимки на Гери с Ге-
шев са любопитни, но 
хора от шоубизнеса не 
вярват на тяхната лю-
бов. Носят се упори-
ти слухове, че моделът 
има  предпочит ания 
към мъже и вероятно 
"връзката" им с Гери е 
рекламен трик. 

Неотдавна се носеха 
слухове, че е гадже и 
на фолкпевицата Ма-
рия, след като публику-
ваха подобни интимни 
снимки.А все по-упори-
ти са слуховете, че Гери 
се е върнала при бившия 
си Дани Илиев и чрез 
Мартин се опитва да 
заблуди всички

СВЕТСКА 
КЛЮКА

АМЕРИКАНЦИ ТЕСТВАХА УАЗ-КА "БУХАНКА"
В канала The Fast Lane 

Truck в YouTube е публику-
ван видеоклип, в който се 
сравняват два популярни 
високопроходими автомо-
била - руската "Буханка" и 
Jeep Wrangler.

Автомобилите са изпита-
ни в офроуд условия: ма-
шините преминават през 
дълбоки локви и каменисти 
трудни склонове.

И двата автомобила се 
справят със задачите, но 
момчетата от The Fast 
Lane Truck правят следно-
то заключение: "Буханка" е 
добра, но Jeep е по-добър. 
Но пък в УАЗ-ката е въз-
можно да се устрои добър 

обяд за поне двама.
Американците са се от-

несли към "Буханка" с из-
вестна доза скептицизъм 
- нарекли са я "циментова 
кутия". Те упрекват авто-
мобила и за суровия инте-
риор и твърдия ход, поради 
което се стига до заклю-
чението, че е направен "за 
работа, а не за комфорт". 
"Точно както 90% от това, 
което се произвеждаше в 
СССР", добавя един от тях.

Въпреки това отзивите 
за автомобила от Уляновск 
са предимно положителни. 
"Радвам се, че УАЗ-ката 
не се оказа толкова лоша", 
"Голям фен съм на джипове-

те, но Буханка е страхотна, 
бих я карал", "Никога не съм 

знаел, че такива автомоби-
ли все още съществуват, 

благодаря, че споделихте 
това с нас", пишат потреби-
телите в мрежата в комен-
тарите си към видеото. 

Американците отбеляз-
ват специалните качест-
ва на джипа: "Гледал съм 
много видеоклипове на 
Буханка, а един от тях е 
направен в Иркутск при 
минус 50 градуса. Познай-
те кой автомобил е бил 
единственият, който се е 
движел в такива условия", 
"В Киргизстан има парк, в 
който можеш да се качиш 

само с Буханка. Пътищата 
там умишлено не се ремон-

тират, за да не се разваля 
мястото от туристите."

Освен това феновете на 
УАЗ отбелязаха, че "в Ру-
сия на вторичния пазар 
има много резервни час-
ти, които да превърнат 
Буханка в идеален офроуд 
автомобил", "този руски 
автомобил има много въз-
можности за тунинг". Така 
че, гледалите видеото и ко-
ментиращи, се отнасят със 
симпатия към автомобила 
с висока проходимост. 
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