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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Над Западна и Централна Бъл-
гария ще преобладава слънчево 
време, преди обяд на места с 
мъгла. Над Източна България ще 
се задържи предимно облачно и 
мъгливо. Ще духа слаб до умерен 
вятър от изток-североизток. Мак-
сималните температури ще бъдат 
между 10 и 15. Над Черноморието 
ще преобладава облачно и мъг-
ливо време. Ще духа до умерен 
вятър от изток-североизток. Мак-
симални температури на въздуха: 
12-13°. Температурата на мор-
ската вода е 15-16. Вълнението на 
морето ще бъде 2-3 бала.

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 ПРАВОСЛАВЕН 

КАЛЕНДАР: 26 
ОКТОМВРИ - 
ДИМИТРОВДЕН

60 ГОДИНИ ОТ 
СЪЗДАВАНЕТО 
НА МУЗЕЙНАТА 
СБИРКА В БАЛЧИК

РИК ОРГАНИЗИРА 
ПРОБНО ГЛАСУВАНЕ С 
ДЕМОНСТРАЦИОННИ 
МАШИНИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

УЧАСТИЕТО В НАЦИОНАЛНА 
КАМПАНИЯ "ЧИСТА ОКОЛНА 
СРЕДА" НА ПУДООС -  
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 
ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕЙСТВИЕ

На стр. 6

На стр. 6

На стр.  3

На стр.  4

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

СВЕТОВНИ ТИТЛИ ЗА 
БАЛЕТНА ФОРМАЦИЯ 
"MY DANCE"

На стр. 6

ДВАМАТА ГЕРМАНЦИ, УБИЛИ 
СВОЙ СЪНАРОДНИК В 

СОКОЛОВО, ОСТАВАТ В АРЕСТА На стр. 2
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ВЗРИВ НА КОВИД БОЛНИ В
СОЦИАЛЕН ДОМ В БЪЛГАРЕВО

Взрив на ковид болни е
регистриран в Дома за пъл-
нолетни с умствена изоста-
налост в каварненското се-
ло Българево, съобщават от
РЗИ Добрич.  "11 от общо
118-те потребители са с по-
ложителен резултат. Прове-
дено е епидемиологично
проучване. Изолирани са
пациентите с положителен
резултат, контактните 9 пот-
ребители са поставени под
карантина. Изследван е и
целият персонал на Дома,
като там всички резултати
са отрицателни. От общо
118 потребители има само
5 ваксинирани, положител-
ните и контактните потре-
бители не са ваксинирани.
От общо 60 човека персо-
нал, ваксинираните са 10.

ВЗЛОМИХА ТЪРГОВСКИ
ОБЕКТ ЗА 8 КУТИИ ЦИГАРИ

На 24 октомври, около
22:20 часа, е получено съ-
общение за взлом на тър-
говски обект по бул. "Русия"
в град Добрич. По данни на

Осигурен е отделен персо-
нал, който ще обгрижва па-
циентите с положителен ре-
зултат, на две смени по 7
дни. Друг персонал ще се
грижи за поставените под
карантина лица" - каза ди-
ректорът на РЗИ д-р Светла
Ангелова.

Със заповед на д-р Анге-
лова, се увеличава броят на
леглата за лечение на паци-
енти с коронавирус в МБАЛ
Добрич. Към днешна дата
болницата в областния цен-
тър разполага вече с 55 лег-
ла в Ковид сектора към Ин-
фекциозно отделение и 6
легла за Ковид-пациенти в
Отделението по анестезия и
интензивно лечение. В
МБАЛ Балчик са осигурени
12 легла за ковид пациенти,

ПРОДЪЛЖАВА ОПЕРАЦИЯТА
С КОРАБА ВЕРА СУ

Операцията по изважда-
нето на заседналия край
Яйлата кораб Вера Су за-
почна през уикенда, но без
успех. Дo вчера oт нeгo бя-
ха рaзтoвaрeни oкoлo 1500
кубичecки мeтрa aзoтни
тoрoвe. Влeкaчи ce
oпитвaхa дa изтeглят oт
cкaлитe плaвaтeлния cъд,
кoйтo cлeд oлeкoтявaнeтo
видимo прoмeни пoзици-
ятa. Зaрaди лoшoтo врeмe
aкциятa бeшe прeкрaтeнa.

През последните дни

АУДИ СЕ БЛЪСНА В ТРАКТОР
На 23 октомври, около

19:30 часа, е получено съ-
общение за възникнало ПТП
по пътя от град Тервел в по-
сока към с. Божан. На мяс-
то е установено, че лек ав-
томобил "Ауди", управляван
от 67-годишен мъж, не осигу-
рява достатъчно странично

ПЛЕМЕННИКЪТ, УБИЛ ВУЙЧО
СИ, ОСТАВА В АРЕСТА

По искане на Окръжна
прокуратура - Добрич, съдът
остави в ареста 35-годишен
мъж от Добрич, обвиняем за
убийството на свой близък
роднина - престъпление по
чл. 115 от НК.

На 22 октомври 2021 го-
дина е получен сигнал за
намерен починал в дома си
мъж. На място, при извър-
шения оглед, е установено,
че по тялото му има следи
от насилие и се касае за из-
вършено спрямо него теж-
ко престъпление.

След незабавно предпри-
етите действия по разслед-
ване на случая под надзора
на Окръжна прокуратура -
Добрич, станало ясно, че из-
вършител на убийството е
племенникът на жертвата -
И.Д. (35 г.).

Според събраните до мо-
мента доказателства, двама-
та мъже били в дома на по-
възрастния и консумирали
алкохол заедно. Между обви-
няемия и неговия вуйчо въз-
никнал скандал, който бързо
прераснал във физическа са-

базирани към Отделението
по вътрешни болести, 4 са
леглата в ДПБ Карвуна, 5
легла има в Център за пси-
хично здраве "П. Станчев" -
Добрич. И в тази заповед ди-
ректорът на РЗИ разпореж-
да да се създаде организа-
ция от ръководствата на ле-
чебните заведения за осигу-
ряване с медицински персо-
нал, както и МБАЛ Добрич
да поддържа готовност да
оказва помощ през периода
на епидемична обстановка с
осигуряване на над 50 % от
легловия си капацитет за
хоспитализация на пациенти
с коронаинфекция. В доку-
мента още е разпоредено
задължително по две легла
за изолация да има в лечеб-
ните заведения за специа-
лизирана болнична помощ
за рехабилитация в област-
та - в СБР "Тузлата" и СБР
"Медика Албена".

Към дата 23.10.2021 год.
заетите Ковид-легла в
МБАЛ Добрич са 48 за не-
усложнени пациенти (7 сво-
бодни); от 6 легла в ОАИЛ
на МБАЛ Добрич -0 свобод-
ни; в МБАЛ Балчик - 11 лег-
ла заети (1 свободно), в
ЦПЗ - 1 заето (4 свободни),
в ДПБ Карвуна - 2 заети (2
свободни).                 НДТ

екипите успешно проведо-
ха разтоварване на емул-
сията от товарния хамбар,
образувана след нахлува-
нето на задбордна вода.
Отстранени бяха всички
пробойни в хамбара. Ма-
шинното отделение на ко-
раба бе отводнено.

Около 9 часа вчера еки-
пите се качиха на кораба и
започнаха прехвърляне на
остатъчната в хамбара
емулсия, от Вера Су, към
самоходния шалан СШ 39.

Изпълнителният директор
на ИА "Морска администра-
ция" кап. Венцислав Иванов
подчерта, че главната зада-
ча - опазването на околна-
та среда, е изпълнена. То-
ва стана възможно след
прехвърляне на всички по-
тенциално опасни материа-
ли от VERA SU, както и на
горивото.

Към момента корабът не
представлява сериозна
опасност за екологията,
твърдят специалистите. НДТ

моразправа. Младият мъж за-
почнал да бие своя роднина,
като го удрял по тялото и гла-
вата. След това си тръгнал от
местопрестъплението. На
следващия ден мъртвият мъж
бил намерен от свои близки.

С постановление на наб-
людаващ прокурор И.Д. е за-
държан за срок до 72 часа,
а от вчера е с постоянна
мярка за  неотклонение - "за-
държане под стажа", след ка-
то Окръжният съд в града
уважи искането на прокура-
турата.                        НДТ

разстояние при разминава-
не със селскостопанска тех-
ника и се удря в навесен ин-
вентар на трактор. Вследст-
вие на ПТП, 67-годишният
мъж е с натъртвания, осво-
боден за домашно лечение.
ПТП е обслужено по адми-
нистративен ред.          НДТ

тъжителя е извършена краж-
ба на 8 кутии с цигари и 5
броя захарни изделия. По
случая е образувано досъ-
дебно производство.     НДТ

ХВАНАХА НЕПРАВОПОСПОСОБЕН С МОТОПЕД
На 22 октомври, около

11:50 часа, в района на с.
Бранище е спрян за провер-
ка 63-годишен мъж, управля-

ващ мотопед. Установено е,
че водачът е неправоспосо-
бен и управлява МПС в едно-
годишен срок от наложено му

наказание  по администрати-
вен ред. Задържан е за срок
от 24 часа. По случая е обра-
зувано производство.     НДТ

СКАНДАЛ МЕЖДУ ШОФЬОРИ
ЗАВЪРШИ С АРЕСТ

На 21 октомври, около
17:45 часа, е получено съ-
общение за възникнал скан-
дал по бул. "Добруджа" в

град Добрич, между водач
на лек автомобил "Форд" и
водач на лек автомобил
"Шкода". При инцидента, во-
дачът на лекия автомобил
"Форд" е унищожил предно-
то панорамно стъкло на ле-
кия автомобил "Шкода". С
полицейска мярка за срок
от 24 часа е задържан 37-
годишен мъж. По случая е
образувано бързо поли-
цейско производство. НДТ

РАЗКРИХА ПОДПАЛВАЧ В БАЛЧИК
31-годишен мъж от Бал-

чик е задържан заради
причиняване на пожар, съ-
общават от полицията. На
18 октомври, около 21:20
часа е получено съобще-
ние за пожар в частен
имот на територията на
град Балчик. На място е ус-
тановено, че в резултат на
пожара е унищожена 10 кв.
м покривна конструкция от
къща. В близост до имота,
служители на МВР устано-
вяват туба с остатъчна теч-
ност и мирис на петролен
продукт.

На 21 октомври, след

проведени ОИМ и ПСД, е
установен извършителят
на деянието. С полицейс-
ка мярка за срок от 24 ча-
са е задържан 31-годишен
мъж от град Балчик. Мате-

ДВАМАТА ГЕРМАНЦИ, УБИЛИ
СВОЙ СЪНАРОДНИК В
СОКОЛОВО, ОСТАВАТ В АРЕСТА

Състав на Добричкия ок-
ръжен съд уважи искания на
Окръжна прокуратура-Доб-
рич и определи най-тежка-
та мярка за неотклонение
"задържане под стража"
спрямо двамата граждани
на Федерална Република
Германия, привлечени към
наказателна отговорност за
извършеното от тях убийст-
во на друг немски гражда-
нин по особено мъчителен
за жертвата начин и с ко-
ристна цел - престъпление
по чл. 116, ал. 1 във връзка
с чл. 115 от НК. Тялото на
убития германец било наря-
зано на парчета с ножове,
като една част от него била
прибрана във фризер, а ос-
таналата - в чувал, захвър-
лен на двора.

Престъплението е извър-
шено в село Соколово на 20
октомври 2021 година. В ре-
зултат на следствените
действия, ръководени от
прокурор от Окръжна про-
куратура-Добрич и реализи-
рани от служители на ОД на
МВР - Добрич, ТД "Нацио-
нална сигурност" и сектор
"БОП" в града, за броени ча-
сове е разкрито, че се ка-
сае за извършено друго
умишлено престъпление
спрямо 59-годишния съпруг
на жената - убийство.

Двама германски гражда-
ни - баща и син - Р.К. (59 г.)
и Т.К. (23 г.), са извършите-
лите на отвличането и
убийството на техния съна-
родник, живущ в село Со-
колово. Това съобщи на
брифинг в Добрич апелатив-
ният прокурор на Варна
Владимир Чавдаров. Пред-
стои на двамата обвиняеми
да бъде поискана постоян-
на мярка "задържане под
стража".

Първоначално досъдебно-
то производство е започна-
то за престъпление по чл.
142, ал. 1 от НК във връзка
с получен сигнал от граж-
данка на Федерална Репуб-
лика Германия, постоянно
пребиваваща в Р. България

и живуща в с. Соколово,
област Добрич, за това, че
на 20 октомври 2021 годи-
на бил отвлечен съпругът
й - мъж на 59 години, също
германски гражданин, пос-
тоянно пребиваващ в Р.
България.

Около 22:00 часа съпру-
гата на жертвата получила
ултимативно писмо с иска-
не за паричен откуп в раз-
мер на 100 000 лева, който
да бъде събран в следва-
щите 48 часа. Бележката
била придружена от биоло-
гичен материал, върху кой-
то бил поставен пръстен,
принадлежащ на отвлече-
ното лице.

След получаване на сиг-
нала за отвлечен чужд
гражданин, веднага в раз-
следването с отделни за-
дачи били включени и слу-
жители на териториалните
структури на ДАНС и на
ГДБОП. В резултат на
следствените действия, ръ-
ководени от прокурор от
Окръжна прокуратура -
Добрич и реализирани съв-
местно от служители на ОД
на МВР - Добрич, ТД "На-
ционална сигурност" и сек-
тор "БОП" в града, за бро-
ени часове е разкрито дру-
го тежко умишлено прес-
тъпление - убийството на
германския гражданин.

"Вчера образувахме до-
съдебно производство с
оглед отвличане с цел от-
куп на чуждестранен граж-
данин. Предприети бяха
незабавни оперативно из-

дирвателни мероприятия и
днес призори бе разкрито
друго тежко престъпление -
убийството на този човек,
който също е на 59 години.
Имаме данни, че първоначал-
ната версия за отвличане с
откуп, е за прикриване на то-
ва извършено престъпление.
Уведомено е посолството на
Федерална република Герма-
ния в България. Разкрити са
извършителите. Това са нем-
ски граждани - баща и син.
Събират се активно доказа-
телства както за самия начин
на извършване на престъпле-
нието, така и за участието на
всеки един от тях. На този
етап смятаме, че единият е
извършител, а другият - по-
магач. В процеса на събира-
не на доказателства това мо-
же да претърпи развитие, а
може и да не претърпи", каза
прокурор Чавдаров.

Назначени са всички въз-
можни съдебно-медицински,
технически и всякакви други
експертизи. Изследва се мо-
тива, като на този етап той е
с користна цел. Убийците и
убитият са се познавали, и то
добре.

В брифинга взеха участие
още окръжният прокурор на
Добрич Радослав Бухчев, ръ-
ководителят на териториална-
та структура на ДАНС, дирек-
торът на ОД на МВР в града
старши комисар Явор Колев.

Работата по доказване и
документиране на престъпле-
нието продължава под ръко-
водството на Окръжна проку-
ратура - Добрич. НДТ

РЕМОНТЪТ НА ПЪТЯ
МЕЖДУ СЕЛАТА
КРАНЕВО И РОГАЧЕВО
ПРИКЛЮЧИ

Отсечката е с дължина 2,4 километра, като беше подме-
нена изцяло пътната настилка, изградени са нови банкети и
вертикална сигнализация. През тази седмица ще бъде нап-
равена и хоризонтална маркировка, съобщават от Община
Балчик.  Ремонтирани са над 4000 кв. м. от уличната мрежа
на населените места в долината. Дейностите обхванаха на-
рушени настилки, включително от отстранени ВиК аварии,
и подмяна на шахти, където е необходимо.

Рехабилитацията обхвана улиците: В село Оброчище -
"Средна гора", "Ком", "Лозарска", "Мадара", "Шипка", "Ро-
потамо" и "Камчия".

В село Кранево - "Черно море", "Дунав", "Фрегата", "Шип-
ка", "Приморска", "Волга", "Чайка", "Черноморска" и "Бриз".

Предстоят ремонти в село Църква и изграждане на из-
куствени неравности по новоизградената ул. "Лозар" в с.
Рогачево.

Ремонтните дейности ще продължат в Балчик, съобщи
кореспондентът на Радио Варна Албена Иванова.

риалите по случая са доклад-
вани на РП Добрич. Привле-
чен в качеството му на обви-
няем. Взета му е  мярка за
неотклонение "задържане под
стража".                       НДТ
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ДЕНИЦА САЧЕВА:
ЛИПСАТА НА
СОЦИАЛНО-
ИКОНОМИЧЕСКИ
МЕРКИ СЪСИПВА
ХОРАТА И БИЗНЕСА

от 75% от осигурителния
доход. Причината е, че биз-
несите все още са отворени,
но за работа се изискват
сертификати. Ако хората не
бъдат пуснати в неплатен от-
пуск, те ще стоят вкъщи без
компенсации най-малко 14
дни до издаване на докумен-
та за ваксинация или пребо-
ледуване.

"Изпусна се златно време
през лятото, в което трябва-
ше да се направят възможно
най-много имунизации. По 4-
5 хиляди на ден е изключи-
телно малко. При това поло-
жение въвеждането на зелен
сертификат е дискриминатив-
но и ще създаде само напре-
жение", обясни областният
координатор на ГЕРБ-Доб-
рич. Тя беше категорична, че
от Стойчо Кацаров

обществото чува само из-
винения и опити да се прех-
върли вина от болната глава
на здравата. "В момента изг-
лежда, че се правят крачки
към задължителна ваксина-
ция. Ако това се приеме, ще
срещне сериозен отпор. И
пак паническо действие в
следствие от изпуснатите
шест месеца", каза още

Деница Сачева.
ГЕРБ - Добрич

Купуването и продава-
нето на гласове е прес-

тъпление

"Вече шест месеца вижда-
ме какво бъдеще предлагат
служебното правителство и
другите партии. Предните
Народни събрания не произ-
ведоха никакви решения за
хората. Вместо това се
хвърляха безпочвени обви-
нения и се правеше шоу.
Министрите бяха заети да
изчегъртват и проспаха ид-
ващата нова Ковид вълна и
скока в цените на тока, га-
за и хранителните продук-
ти". Това обясни областният
координатор Деница Сачева
на младежите от ГЕРБ-Доб-
рич на среща, която се про-
веде в офиса на партията.

Според нея новото "нор-
мално", което се проклами-
раше с вдигнат юмрук, са
наслагващи се кризи - зд-
равна, икономическа и це-
нова. "Бизнесът и общество-
то вече се задъхват", посо-
чи тя и изрази надежда хо-
рата да направят разлика
между начина на взимане
на решения и експертизата
на настоящите управляващи
и на министрите на ГЕРБ.

Сачева призова младежи-
те да предават посланията
на партията за развитието
на региона и страната. "Се-
га никой не говори за пови-
шаване на доходите. За нас
това е основен приоритет.

ДЕНИЦА САЧЕВА: ВЕЧЕ 6 МЕСЕЦА
ВИЖДАМЕ КАКВО БЪДЕЩЕ
ПРЕДЛАГАТ РАДЕВ И ДРУГИТЕ ПАРТИИ

РИК ОРГАНИЗИРА
ПРОБНО ГЛАСУВАНЕ С
ДЕМОНСТРАЦИОННИ
МАШИНИ В ОБЛАСТТА

Вчера в Районната избирателна комисия в Добрич прис-
тигнаха пет броя демонстрационни машини с инсталиран
софтуер за пробно гласуване за предстоящите избори за
президент, вицепрезидент и народни представители. То-
ва съобщи председателят на РИК Добрич Цонка Велкова.
"Целта ни е да обхванем максимално голям брой населе-
ни места в областта, в които има секции с машинно гла-
суване. Затова ще съставяме график, който непрекъснато
ще бъде обновяван и ще го оповестяваме предварително,
за да могат хората, които имат желание да се запознаят
с начина на гласуване и да проведат пробно гласуване" -
каза Ц. Велкова.

Пробното гласуване ще стартира на 27 октомври, като
една машина ще бъде във фоайето на ДТ "Йордан Йовков"
в Добрич всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. Председателят на
РИК добави, че Комисията води разговори и има готов-
ност при интерес да организира пробно гласуване и на
други места в областния център, при съгласуване предва-
рително с всички, които биха имали отношение към избо-
ра на място, където да се провежда пробно гласуване.

На 27.10.2021 г. членове на РИК и машина ще очакват
от 9:30 ч. до 17:00 ч. жители на гр. Тервел за пробно гла-
суване във фоайето на НЧ "Димитър Дончев - Доктора".

На 28.10.2021 г. две машини ще бъдат на разположение
на жители на села в община Добричка, където има сек-
ции с машинно гласуване, както следва:

- От 9:00 ч. до 11:00 ч. - с. Воднянци;
- От 12:00 до 14:00 ч. - с. Бенковски;
- От 15:00 ч. до 17:00 ч. - с. Карапелит.
 Вторият лъч с друга машина в община Добричка през

същия ден - 28.10.2021 г., ще бъде в следните населени
места:

- От 9:00 ч. до 11:00 ч. - с. Черна;
- От 12:00 до 14:00 ч. - с. Житница;
- От 15:00 ч. до 17:00 ч. - с. Козлодуйци.
На 28.10.2021 г. пробно гласуване ще могат да проведат

и жители на села в община Тервел, както следва:
- От 9:00 ч. до 11:00 ч. - с. Зърнево;
- От 12:00 до 14:00 ч. - с. Орляк;
- От 15:00 ч. до 17:00 ч. - с. Жегларци.
 На 29.10.2021 г. графикът за демонстрационните маши-

ни за пробно гласуване е както следва:
 В община Генерал Тошево -
- От 9:00 ч. до 17:00 ч. - във фоайето на Общината;
В община Балчик -
- От 9:00 до 13:00 ч. - във фоайето на НЧ "Паисий Хилен-

дарски";
- От 14:00 ч. до 18:00 ч. - във фоайето на НЧ "Васил

Левски".
На 30.10.2021 г. пробно гласуване ще бъде демонстра-

рино в следните общини:
В община Балчик -
- От 9:00 ч. до 13:00 ч. - във фоайето на НЧ "Васил Левски";
- От 14:00 до 18:00 ч. - във фоайето на НЧ "Паисий Хи-

лендарски".
В община Крушари -
- От 9:00 ч. до 17:00 ч. - във фоайето на общината.
На 31.10.2021 г. предравителният график е както следва:
В община Генерал Тошево
- От 9:00 ч. до 17:00 ч. - във фоайето на Общината;
В община Каварна -
- От 10:00 до 16:00 ч. - във фоайето на НЧ "Съгласие" -

гр. Каварна.
На 01.11.2021 г. пробно гласуване ще бъде организира-

но, както следва:
В община Каварна -
- От 9:00 ч. до 18:00 ч. - във фоайето на НЧ "Съгласие" -

гр. Каварна.
На 02.11.2021 г. пробно гласуване с демонстрационна

машина ще бъде възмооно за гласоподавателите в общи-
на Шабла, както следва:

- От 9:00 до 18:00 ч. - във фоайето на Общината.
Допълнително Районна избирателна комисия ще орга-

низира и обяви график за пробно гласуване и в другите
населени места в областта, където съгласно броя избира-
тели ще има машинно гласуване, заявява Цонка Велкова
- председател на РИК Добрич, и допълва: "При провежда-
не на обученията на членове на секционни избирателни
комисии в периода от 7.11.21 г. до 9.11.21 г. също ще има
машини на разположение в общините".

ПРИБИРАТ
ЕДРОРАЗМЕРНИТЕ
КАКТУСИ И СУКУЛЕНТИ
В БОТАНИЧЕСКАТА
ГРАДИНА

Извършва се ежегодното
прибиране на едроразмер-
ните кактуси и сукуленти от
откритата експозиция в
"Градината на боговете" и
градина "Разсадника" в ББо-
таническата градина в Бал-
чик. Растенията прекарват
всеки зимен период в зак-
рита оранжерия, при темпе-
ратура около 15°С. На площ
от 680 кв. м от месец април
бяха експонирани над 600
екземпляра от 42 растител-
ни вида.

Кактусите са предимно от
род Opuntia, а сукулентите
от род Aloe, както и от се-
мействата Млечкови (Fam.
Euphorbiaceae) и Столетни-
кови (Fam. Agavaceae).

 Служители на градината,
съвместно с колеги от УБГ
Екопарк - Варна, пренасят
на ръце огромните растения,
някои от които тежат над
300 килограма, за да се ог-
раничи отчупването на пар-
чета. Отчупените части ще
бъдат вкоренени и при отк-
риването на следващия ле-
тен сезон ще бъдат експо-
нирани заедно с останали-
те едроразмерни видове.

Екзотичните растения са
една от визитните картички
на Университетска ботани-
ческа градина - Балчик, ко-
ято съхранява втората по го-
лемина в Европа колекция
от кактуси и сукуленти след
тази в Княжество Монако.

През зимните месеци по-
сетителите могат да се нас-
ладят на богатството от ви-

дове в експозиционната
оранжерия, съобщи корес-
пондентът на Радио Варна
Албена Иванова.

В същото време ще е лю-
бопитнода добавим, че в се-
ло Марково, Пловдивска об-
ласт, украинката Наталия
Елис отглеждат в собствена
ботаническа градина над
100 000 кактуси, а заедно с
тях и 15 котки, слабост на
семейството компютърни
специалисти, съпруг бълга-
рин и две деца.

От 21 до 25 октомври в
Университетска ботаничес-
ка градина се проведе из-
ложба-базар на сезонна
растителност с демонстра-
ции на "Лазаня от луковици".
Кулинарното наименование
крие всъщност интересна
подредба на луковични рас-
тения - множество слоеве в
един съд.

По този начин се постига
дълъг цъфтеж и разнообра-
зие на видовете в съвсем
малко пространство - една
саксия!

Специалистите от ботани-
ческата градина показаха и
аранжировки с растения за
зимен интерес. Посетители-
те имаха възможност да за-
купят от богатата гама теме-
нужки, които да ги радват
през целия студен сезон.

Отново поставяме образо-
ванието в центъра, като ще
продължим да влагаме сред-
ства в модернизиране на
професионалното образова-
ние и връзката с пазара на
труда", подчерта областни-
ят координатор на ГЕРБ.

В програмата на партия-
та е залегнала програма 60/
40 за завършващите учили-
ще или университет, с коя-
то 60 000 младежи да започ-
нат работа, а държавата да
им поеме 60% от осигури-
телния доход за 1 г. Пред-
вижда се здравните вноски
на новоприетите студенти
да бъдат поети от бюджета
за периода между завърш-
ване на училище и започва-
не на лекции в университе-
та. Ще бъдат идентифицира-
ни 160 000 млади хора, кои-
то нито учат, нито работят.
Придобитите им извън учи-
лище умения ще бъдат ва-
лидирани, за да влязат бър-
зо на пазара на труда.

В края на срещата беше
взето решение за разкрива-
не на младежка структура
на ГЕРБ и в Добричка об-
щина. Неин председател ще
бъде Благовест Димов.

ГЕРБ - Добрич
Купуването и продава-

нето на гласове е прес-
тъпление

"Новата заповед на слу-
жебния здравен министър е
неработеща и не се приема
добре, а липсата на соци-
ално-икономически мерки
съсипват хората и бизнеса.
Ограниченията са закъсне-
ли и не са в правилната по-
сока", каза в края на мина-
лата седмици областният ко-
ординатор на ГЕРБ в Доб-
рич Деница Сачева пред ме-
дии от региона.

Според нея след скока на
цените на тока, газа и хра-
ните фирмите и служителите
са притиснати и никой сек-
тор няма да издържи дълго.
"Не може постоянно да уп-
рекваме браншовете за по-
литически протести. Компа-
ниите няма да стоят дълго от-
ворени с 20% ваксинирани",
посочи тя и добави, че вмес-
то зелени сертификати тряб-
ваше да се въведат зелени
коридори и да се търси на-
чин да се убеждават хората
да се ваксинират. Заповедта
на служебния здравен минис-
тър Стойчо Кацаров ражда
куриози като този, че децата
трябва да учат дистанционно,
но могат да се разхождат
свободно в мола с придру-
жител. Зеленият сертификат
може да попречи на част от
работниците да ползват мяр-
ката "Запази ме" за получа-
ване на компенсации

ЛАБОРАТОРИИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
В ОБЛАСТ ДОБРИЧ, КОИТО ИЗДАВАТ
ЦИФРОВ COVID СЕРТИФИКАТ

След оповестяване на заповед № РД-01-856 от 19.10.2021
г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на
нови противоепидемични мерки на територията на цяла-
та страна и повишения интерес към издаването и полу-
чаването на валиден сертификат, д-р Светла Ангелова
предоставя информация за лабораториите и лечебните
заведения, които работят COVID изследвания и издават
Цифров COVID сертификат на територията на област Доб-
рич. Всеки, който проявява интерес, може да се насочи

към някой от долупосочените, както следва:
- СМДЛ Стелт-2013" ООД - бързи антигенни тестове и

антитела-количествен анализ
- "ДКЦ -I Добрич" ЕООД гр. Добрич- бързи антигенни

тестове
- МЦ "Вива Феникс" ООД гр. Добрич - бързи антигенни

тестове
- "МЦ -I -Балчик" ЕООД гр. Балчик - бързи антигенни

тестове и антитела-количествен анализ.
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Екологичното образование винаги е било приоритет в раз-
нообразните проектни дейности на ДГ „Слънчице“. Особено 
полезни за неговото практическо реализиране са проектите, 
с които детската градина периодично участва в Националната 
кампания „Чиста околна  среда“ на тема “Обичам природата- 
и аз участвам“. 

През 2021  ДГ№10 „Слънчице“ получи финансиране от ПУ-
ДООС на МОСВ  за проекта си „Еко –образователна градин-
ка“, чиято цел  беше създаване на подходяща образователна 
среда за активизиране траен интерес у 3-6 годишните деца 
към екологични знания, дейности, отношение  и поведение 

към заобикалящия ги природен свят. Планираните дейности 
бяха разнообразни, но приоритетно насочени към овладяване 
от децата на практически умения за отглеждане на различни 
растения, изграждане на позитивно отношение  към околната 
среда и укрепване на физическото здраве като ценност.

От ранна пролет до късна есен децата от всички възрасто-
ви групи, според възможностите си, се включиха в богатата 
градинарска дейност по засяване на семената на различни 
зеленчуци, билки, подправки и цветя.

 Отгледаха разсад в тъй наречената „Природна лаборато-
рия“, засадиха го на открито, грижиха се за неговото разви-

УЧАСТИЕТО В НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "ЧИСТА 
ОКОЛНА СРЕДА" НА ПУДООС -  ВЪЗМОЖНОСТ 
ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕЙСТВИЕ

тие и с 
радост 
и удо-
в о л с т -
вие оп-
и т а х а 
п о л у -
ч е н а -
та ре-
к о л т а 
- крас-
тавици, 
домати, 
чушки, 
морко-
ви, це-
л и н а , 
магда-
ноз, бо-
с и л е к , 
мащер-
к а  и 
д р у г и . 
Е д н а 
ч а с т 
от тях 
х а п -
наха в 
прясно 
състоя-
ние, на 
салата, 
а през есента  консервираха останалите. Направиха си 
естествено ферментирала туршия. 

Практическият опит, който децата получиха, докосвайки 
се до всички процеси на производството на зеленчуци,  
цветя и подправи  без съмнение обогати техните знания 
и умения. Докоснаха се до източника на блага - знания, 
системен труд и грижа. Използваха природните дадености 
и осигуряваха  зависещите от човека необходими усло-
вия за благоприятно развитие на растенията, за което 
водеха Природен календар за ежедневните климатичните 
промени и Дневник на градинаря за извършените от тях 
дейности. 

С познавателна цел децата се учиха да херба-
ризират  различи растения, като една част от тях  
подредиха в  албум, а друга  послужи за изработ-
ване на книгоразделители . От събраните семена, 
листа и плодове на различни растения, изработи-
ха пана „Вълшебства от природни материали“ за 
дълготрайна украса.

На 24 юни Еньовден - празникът на билките, 
детската градина ухаеше на билки и цветя. Деца 
и родители минаваха за здраве под изплетения 
венец от лековити билки- салвия , мента , маточи-
на , здравец, лайка, невен и други,  набрани  рано 
преди изгрев слънце от билковата  ни градина. 
Всеки пристъпил прага на детската градина в 
този ден получи букетче от билки за здраве и 
благополучие. Празникът за децата продължи на 
двора с песни, игри и чаено прати.

Целия опит на децата  по проекта „Еко образо-
вателна градинка“- познавателен , практически, 

творчески беше събран под формата на правила, 
измислени и художествено илюстриране от децата 
на ДГ №10 „Слънчице“ в книжката „ЕКО- КОДЕКС за 
грижливо отношение към природата“ – траен продукт 
на проекта и послание от настоящите към бъдещите 
поколения.

„Обичаме природата и сме част от нея“ - беше 
празник на игрите и забавленията  с уредите на 
Пиклер, изработени от естествен дървен  материали 
и оцветени в основните цветове с бои на водна осно-
ва. Мобилните многофункционални уреди на Пиклер 
с разнообразието от цветове и форми провокира 

децата от 3-7 години многократно да из-
пълняват спортни игри с катерене, висене, 
преодоляване на препятствия, включващи 
всички мускулни групи и развиващи физи-
ческите им качества както на открито- на 
двора, така и в занималните по всяко вре-
ме. Те са придобивка, която подобрява  и 
разнообразява условията за двигателна 
дейност и физическа култура на децата в 
детската градина.

Благодарение на финансирането на по-
добни проекти от ПУДООС се създават ре-
ални условия за формиране на екологична 

култура, екологично съзнание и екологично пове-
дение в тяхната взаимна връзка с оглед познава-
не на екологичните закони, защита, подобряване, 
управление и разумно използване на природните 
ресурси, както и опазване на природната среда 
и на екологичното равновесие.Те допринасят и 
за осъществяване целите на  приобщаващото 
образование, за разнообразяване и изпълване с 
приложно съдържание на заниманията по интере-
си  и придобиване на практически познавателен 
опит, оставащ трайна следа в съзнанието и пове-
дението на децата.
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Волейболният отбор на
Добружа 07 записа загуба
на старта на новото пър-
венство. Момчетата на Ла-
зар Лазаров отстъпиха на
ЦСКА с 3:0 (25:17, 25:20,
25:20) в дербито на 1-ия
кръг в Група Б на Efbet Су-
пер Волей, играно в зала
"Добротица".

Срещата премина при
надмощието на "армейци-
те". В първия гейм те успя-
ха рано да направят раз-
лика и да я поддържат, за
да поведат с 25:17. Втора-
та част премина значител-
но по-равностойно, като
домакините от Добруджа
стояха в непосредствена
близост до "червените". То-
ва продължи до 18-ата точ-
ка, когато ЦСКА успя да
пробие посрещането на
добричлии и след хубава
серия да затвори гейма
при 25:20.

В началото на третата
част настана известно
объркване. При 7:6 за

Футболистите на Добру-
джа дапуснаха тежка за-
губа с 5:0 от дублиращия
тим на Лудогорец в мач от
14-ия кръг от Втора про-
фесионална лига. "Орлите"
и за миг не оставиха съм-
нения кой е по-добрият от-
бор в срещата, проведена
на базата на отбора -
"Гнездо на орли". След то-
зи двубой Лудогорец II е
седми в класирането с 24
точки, докато добричлии
са 16-и с 13 точки.

Дубълът на Лудогорец
установи траен контрол
върху срещата и започна
атакуващо още от първи-
те минути. В 11-ата врата-
рят на Добруджа Димитър
Илиев направи спасяване
срещу Александър Ганчев,
но шест по-късно Тихимор
Димитров с глава порази
вратата на гостите.

ДУБЪЛЪТ НА ЛУДОГОРЕЦ ВКАРА ПЕТ
ГОЛА НА ДОБРУДЖА В РАЗГРАД

ЦСКА на сервис за дома-
кините застана Явор Ге-
нов. Негова серия доведе
до обрат за 9:7, но в този
момент треньорът на гости-
те Сашо Попов алармира,
че ротацията на Добруджа
е сбъркана и на начален
удар е трябвало да бъде
друг волейболист - Христо
Енков. Така резултатът бе
върнат за 8:6 за ЦСКА,
след което "червените" взе-
ха контрол върху събития-
та на полето и затвориха

Българската волейболна
звезда Матей Казийски и
неговият Итас (Тренто)
спечелиха Суперкупата на
Италия. Момчетата на
треньора Анджело Лорен-
цети се наложиха над Ве-
ро Волей (Монца), с наци-
оналите Алекс Грозданов и
Денис Карягин в състава,
с 3:1 (25:11, 25:21, 31:33,
25:14) в големия финал на
финалната четворка, игран
в зала "Еуросуоле Форум"
в Чивитанова Марке. Така
Тренто грабна Суперкупа-
та на Италия за трети път
в историята си след 2011 и
2013 година.

Матей Казийски изигра

МАТЕЙ КАЗИЙСКИ ВДИГНА СУПЕРКУПАТА
НА ИТАЛИЯ

ДОБРУДЖА ЗАГУБИ ОТ ЦСКА В
ДЕРБИТО НА EFBET СУПЕР ВОЛЕЙ

Второто полувреме за-
почна отново добре за хо-
рата на Тодор Живондов,
които вкараха втори гол
чрез Ихинио Марин, който
завърши подаване на Илкер
Будинов в 56-ата минута.
Девет след това пък Вла-
дислав Найденов реализи-
ра трето попадение за Лу-
догорец 2. В 71-ата напада-

Женският тим на Бълга-
рия до 19 г. продължава с
доброто си представяне в
европейските квалифика-
ции. Момичетата на селек-
ционера Станислава Цеко-
ва победиха Казахстан с
3:0 и са с пълен актив от 6
точки преди последния
двубой от групата срещу
Гърция.

Българският тим не оста-

телят Димитър Митков
опита късмета си със си-
лен удар, но той бе нето-
чен. Десет преди края Хю-
сеин Кельовлуев се разпи-
са за четвърти път във
вратата на госите, а в до-
бавеното време на среща-
та Найденов вкара втория
си гол, оформяйки крайно-
то 5:0 за Лудогорец II.

мача с 3:0 след ново 25:20.
Във втория кръг "черве-

ните" ще гостуват на Левс-
ки, а Добруджа ще бъде
гост на Дунав (Русе). И
двата мача са в петък (29
октомври).

Съставът на Добруджа
07: Николай Манчев, Геор-
ги Михалев, Явор Генов,
Златко Кьосев, Светослав
Арнаудов, Александър Кор-
дев - Николай Тодоров-ли-
беро (Христо Енков, Кало-
ян Канев, Георги Чалъков).

ЕВРО 2022

ДИМИТРА ИВАНОВА С ГОЛ ЗА
БЪЛГАРИЯ В КВАЛИФИКАЦИИТЕ ЗА
ЕВРО 2022

ви съмнение в превъзходс-
твото си и още през първа-
та част ликвидира интрига-
та на стадиона в Албена.
Кристияна Димитрова отк-
ри резултата още в 4-ата
минута, а в средата на по-
лувремето централната на-
падателка - добричлийката
Димитра Иванова, увеличи
на 2:0. След почивката На-
дежда Иванова реализира

трето попадение, с което
окончателно реши всичко
в мача.

Днес, 26 октомври, от
14:30 ч. в Албена Бълга-
рия WU19 ще се изправи
срещу Гърция в директен
сблъсък за първото мяс-
то в групата, което дава
право на участие в след-
ващата фаза от квалифи-
кациите.

страхотен мач за Тренто
и стана най-резултатен с
21 точки (3 блока, 1 ас,
50% ефективност в атака
и 41% позитивно посреща-
не). Закономерно българ-
ската звезда бе избран и
за най-полезен играч на

мача. Алесандро Микиеле-
то добави още 18 точки (2
блока, 2 аса, 58% ефектив-
ност в атака и 27% пози-
тивно посрещане), а Дани-
еле Лавиа и Сречко Лиси-
нац се отчетоха с по 16
точки за успеха.

От друга страна, Алекс
Грозданов игра цял мач за
Монца и завърши с 6 точки
(2 блока, 1 ас и 33% ефек-
тивност в атака), а Денис
Карягин влезе за малко ка-
то резерва в първия и тре-
тия гейм. Георг Гроцер ста-
на най-резултатен с 22 точ-
ки (5 аса! и 49% ефектив-
ност в атака), а  Джаворо-
нок приключи с 13 точки.

Водачката в световната
ранглиста Ашли Барти (Ав-
стралия) обяви, че слага
край на сезона и няма да
участва на финалите на
WTA през ноември. "Бих
искала да информирам
всички, че няма да участ-
вам в останалите състеза-
ния през 2021 година,
включително финалите на
WTA в Мексико. Това бе-
ше трудно решение, но
приоритет са тялото и въз-
становяването ми след то-
зи сезон", каза Барти за
АП. По-рано тя отказа учас-
тия на турнира в Индиън

БАРТИ НЯМА ДА УЧАСТВА
НА ФИНАЛИТЕ НА WTA

Уелс и на отборната надп-
ревара "Били Джийн къп".

25-годишната Барти е
водачка в световната
ранглиста, има 13 титли
в кариерата си, от които
две от Големия шлем - на
"Ролан Гарос" през 2019-
а и на "Уимбълдън" през
2021 година.

Финалите на WTA ще
се проведат в Гуадалаха-
ра от 10 до 17 ноември.
Барти спечели надпрева-
рата през 2019 година, а
през 2020-а тя не се със-
тоя заради пандемията от
коронавирус.

Реал (Мадрид) пак пре-
бори Барселона в Ел Кла-
сико и се завърна на вър-
ха в Ла Лига. Столичани
надвиха големия си съпер-
ник с 2:1 пред повече от
86 000 зрители на "Камп
Ноу" в среща от 10-ия кръг,
като това е четвърти поре-
ден успех за "белите" в
дербито. Това беше първи
дуел между двата гранда
след ерата на Лионел Ме-
си в Барса.

Отборите започнаха на-
дъхано, но чак в 13-ата ми-
нута дойде и първата опас-
ност. Тогава Винисиус се
измъкна зад гърба на Мин-
геса и нахлу в наказател-
ното поле на Барса, но по-
даването му беше изчисте-
но. Барселона пропусна да
поведе в 25-ата, когато
Сержиньо Дест се оказа
непокрит в наказателното
поле и пред него беше са-

РЕАЛ СРАЗИ БАРСЕЛОНА ЗА ЧЕТВЪРТИ ПОРЕДЕН ПЪТ
мо Тибо Куртоа, но амери-
канският национал стреля
силно над гредата. Реал
поведе в 32-ата минута
чрез гол на Алаба. Тогава
защитникът отне топката
пред своето наказателно
поле, след което последва
бърза контраатака в бяло.
Родриго намери включилия
се в атака австриец, който
след това не даде шанс на
Тер Стеген с бомбен шут
по диагонала. Това е пър-
ви гол за бившия играч на
Байерн за новия му клуб.
Каталунците имаха нов от-
личен шанс за попадение
минута преди паузата, но
Алаба спря удар на Ансу
Фати в наказателното по-
ле.

Още за началото на вто-
рото полувреме в игра за
Барса се появи Коутиньо.
Той замени Мингеса, кое-
то върна Дест в отбрана.

Играчите на Куман натисна-
ха и в 49-ата Фати засече
остро подаване по земя, но
Куртоа отрази. В 58-ата ми-
нута Кроос игра с ръка в
своето наказателно поле
след борба за висока топ-
ка с Френки де Йонг, но съ-
дията отсъди нарушение на
нидерландеца в атака. Пи-
ке обаче настояваше за на-
казателен удар и след про-
тест получи първия жълт
картон в дербито. В 62-ата
обаче нямаше защитник в
синьо-червено, който да
спре Бензема, но от 5-6
метра французинът напра-
ви изключителен пропуск,
шутирайки в тялото на вра-
таря на Барса.

Дойде време на смените,
като Куман заложи на Кун
Агуеро и Сержи Роберто,
докато Анчелоти първо из-
бра да вкара Федерико
Валверде. За последните

десетина минути за дома-
кините се появи и снаж-
ният Люк де Йонг, с което
тимът заигра с двама цен-
трални нападатели. После
към тях се присъедини и
Пике, което още повече
наруши баланса в играта.
Арбитърът определи 7 ми-
нути добавено време. В
третата от тях Пике поис-
ка дузпа, но съдията за-
мълча. При последвалата
атака Реал вкара втория
си гол чрез Васкес.  Това
обаче не беше всичко, за-
щото остана време Агуе-
ро да намали на 1:2 в 97-
ата. После обаче домаки-
ните не получиха шанс да
организират още една ата-
ка, защото реферът наду
свирката веднага след из-
тичането на тази седма
добавена минута, незави-
симо че в продължението
паднаха два гола.
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СВЕТОВНИ ТИТЛИ ЗА БАЛЕТНА ФОРМАЦИЯ "MY DANCE"

На 20 октомври се навър-
шиха 60 години от създава-
нето на музейната сбирка 
в град Балчик. На този ден 
през 1961 г. в сградата на 

Градското народно чита-
лище „Паисий Хилендар-
ски“ се учредява историко-
археологическа музейна 
сбирка. Основоположници 
на първата експозиция са 
Клара и Петко Петкови.

Директорът на музея Ра-
достина Енчева сподели: 
По случай годишнината 
сме организирали различ-
ни събития: поставяне на 
барелеф на Клара Петко-
ва, представяне на научен 
сборник „60 години Исто-
рически музей - Балчик“, 
изложба „60 години Истори-
чески музей - Балчик“, коя-

то ще бъде разположена на 
центъра на града, пътува-
щата ни изложба „Храмът 
на Понтийската майка на 
боговете - Кибела“ - екс-

понирана в сградата на 
музея, изложба от творби 
на Никола Даскалов - в 
сградата на Художествена-
та галерия и специално из-
дание на вестник „Балчик“.

Събитията са предвидени 
за 1 ноември, Ден на народ-
ните будители, но предвид 
сложната епидемична об-
становка в страната датата 
търпи промени. В случай, 
че е невъзможно провеж-
дането им присъствено, съ-
битията ще се публикуват 
онлайн, уточни Енчева пред 
кореспондента на Радио 
Варна Албена Иванова.

На 27 октомври църквата 
почита Свети Нестор. В 
иконите обикновено се из-
образява като млад мъж с 
копие в ръка. 

Житието на свети Нес-
тор е свързано с това за 
свети Димитър. История-
та разказва, че Димитрий 
(Димитър) бил хвърлен в 
тъмницата на Солун, зара-
ди проповядване на хрис-
тиянство. Нестор, млад, с 
едва набола брада юноша, 
бил негов ревностен после-
довател. 

Междувременно царят 
Максимиан устройвал гла-
диаторски игри, в който 
прочут борец - Лий, се биел 
с християните, след което 
ги хвърлял отвисоко върху 
копия, обричайки ги на мъ-
чителна смърт. 

Подкрепен за желанието 
си от Димитрий, Нестор 
решил да се изправи сре-
щу великана Лий, а Бог 
му дал сила да го надвие. 

Ядосан обаче Максимиан, 
заповядал да посекат с 
меч Нестор, а Димитрий 
да бъде пронизан с копие в 
килията си.

Както и в много други жи-
тието на светията е препле-
тено с български традиции 
и обичаи.

27 октомври в много кра-
ища на България се нарича 
Мишкин ден (Мишин ден, 
Нистор, Разпущене). 

Според една от легенди-
те именно, когато Нестор 
промушил с копие коре-
ма на боеца Лий от там 
изскочили за първи път 
мишките. Друга легенда 
пък казва, че мишките се 
пръкналия на белия свят 
от самия дявол, когато 
влязъл в църква и помири-
сал тамян.

В южнобългарските земи 
на Тракия, Странджа и от-
части Пирин, Мишин ден 
се чества на 24 ноември в 
деня на Света Катерина.

Доколко е религиозен днес 
българинът, това е много тру-
ден въпрос. В миналото не е 

било така. Властта на рели-
гията над съзнанието на обик-
новените хора е било потре-
саващо огромно за днешните 
представи. 

Но за безспорно добра кау-
за в историческа роля влизат 
един светия и неговата икона, 
изиграла решаваща роля във 
въстанието на Асен и Петър, 
освободило българските земи 
от византийско владичество и 
поставило началото на Второ-
то българско царство.

Св. Димитър Мироточиви, 
роден в Солун, в много замож-
но семейство, след смъртта 
на родителите си, става дори 
градоначалник на Солун. По 
това време – огромен център 
на търговия, култура, ключов 
в политическо отношение за 
Римската империя, а по- къс-
но - за Византия. Затова той 
се смята и за закрилник на 
града, често го срещаме и 
като Св. Димитър Солунски. В 
нашите вярвания Св. Димитър 
се поставя наравно със Св. Ге-

орги, като двама братя, които 
си поделят годината – зима 
и лято. Което много го изди-

га в представите на 
обикновения сред-
новековен човек. 

В началото на 
12 век Византия е 
в много трудно по-
литическо и иконо-
мическо положение 
– раздирана от въ-
трешни борби, гра-
ниците й постоянно 
се нападат, а и в 
българските земи 
става още по-раз-
мирно заради нади-
гащите претенции 
на двама братя Асен 
и Петър да са за-
конните престоло-
наследници. 

Според легендата 
– Св. Димитър се 
явил в съня на Асен 
и му посочил с огнен 
меч мястото край 
р. Янтра, където да 
построи църква, на-

речена на него. Това той из-
тълкувал така - че почитаният 
светия оттегля закрилата си 
от Солун и гърците, давайки 
я на благочестивия български 
народ. 

Много скоро църквата, съ-
ществуваща и до днес в под-
ножието на Трапезица, Велико 
Търново, е вдигната и през 
1185 г. е напълно завършена. 
На откриването се стекло 
огромно множество. Известно 
било, че Солун е опустошен, 
но двамата братя умело пус-
нали слух, според който са-
мата икона от храма в Солун 
пътувала към Търново. Това 
било напълно достатъчно да 
разпали тълпата, усетила бла-
гословията на светеца. Факт 
е, че според тях такава икона 
се появила и това окончателно 
отприщило недоволството, 
дирижирано от Асен и Петър. 

От Търново въстанието се 
разраства като пожар и окон-
чателно изпълнява целта си 
– освобождение. 

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
25 октомври – 5 ноември, Регионална библиотека „Дора 

Габе“, Сектор Работа с деца. Витрина по повод 1 ноември – Ден 
на народните будители. Организатор: Регионална библиотека 
„Дора Габе“.

26 октомври, 10.00 ч. – 16.00 ч., пред Народно читалище 
„Йордан Йовков – 1870 г.“ Празнично фермерско изложение 
„Вкусът на Добруджа“ по повод Димитровден. Организатор: Ко-
операция Хранкооп със съдействието на Община град Добрич.

26 октомври, 19.00 ч., Драматичен театър „Йордан Йовков“, 
голяма зала. Спектакъл „Свекърва“ от Антон Страшимиров 
на Драматичен театър „Йордан Йовков“. Режисьор Стефан 
Спасов. Сценография Димитър Митев. Участват: Мария Гин-
кова, Мария Генова, Георги Георгиев, Татяна Христова, Любов 
Николова, Красимир Демиров, Филип Янев. Организатор: Дра-
матичен театър „Йордан Йовков“.

26 октомври, 19.00 ч., Младежки център – Добрич, Концертна 
зала. Спектакъл „Вик за любов“  на Театър „Искри и сезони“. 
Автор Жозиан Баласко. Режисьор Валентин Ганев. С участи-
ето на: Искра Радева, Георги Кадурин, Теодор Елмазов, Иван 
Панайотов. Организатор: ЧИА.

27 октомври, 19.00 ч., Драматичен театър „Йордан Йовков“ 
– камерна зала. Спектакъл „Женско царство“ от Ст. Л. Костов 
на Драматичен театър „Йордан Йовков“. Режисьор Стефан Спа-
сов. Участват : Красимир Демиров, Татяна Христова, Владимир 
Трендафилов, Мария Генова, Филип Янев, Любов Николова, 
Валентин Андреев – Рафе и Валентин Георгиев. Организатор: 
Драматичен театър „Йордан Йовков“.

27 октомври – 19 ноември, Регионална библиотека „Дора 
Габе“, фоайе Регистрация. Изложба по повод 85 години от 
рождението на Атанас Пеев, журналист, краевед, почетен граж-
данин на Добрич  (1936). Организатор: Регионална библиотека 
„Дора Габе“.                                                                       НДТ

3 710 лева бяха събрани 
на благотворителен бал в 
помощ на добричкия музи-
кант Иван Христов, извес-
тен като Ванко «Мустака». 
Събитието бе организира-
но от НЧ „Добрич-2017“, с 
председател Николай Ней-
чев. Китаристът претърпя 
две операции това лято, 
има здравословни пробле-
ми с бъбреците и гръбнака. 
Необходими са средства 
за последващо лечение и 
възстановяване.

Много добрички артисти 
проявиха съпричастност 
към каузата и се включи-
ха в програмата на бала, 
като някои пристигнаха от 
други градове и от чужби-
на. В програмата участва-
ха Ванко Иванов; „Pearls 
& Stones“; Дидо, Георги 
Илиев и Милен Томов от 
групите „Валяк“ и „Пета 
инвалидна бригада“; Трио 
„Старт“ – Капитанови, „ 
Dobrich Jazz Band“, Росен 
Янев от „Космос“, Тошко 
Генов и Диана, Красимир 
Костадинов „Червения“, 
Габи Грегъри, Ирина Ол-
шанска – концертмайстор  
на Камерния оркестър на 

Добрич и други.
На търг бяха разиграни 

ценни вещи, предоставе-
ни от български звезди 
като Иван Лечев и Звез-
ди Керемидчиев.  Миро 
дари яке, с което се е 
снимал в свой клип. Д-р 
Милен Врабевски предос-
тави тениски и дискове на 
Intelligent Music Project с 
автографи, между които 
и на Рони Ромеро. Славчо 
Николов от Б.Т.Р. дари 
тениска, шапка и CD от 
новия им албум. Дискове 
с автографи дариха „Д2“ 
, „ТЕ“, „Анимационерите“  
и др. Венко Поромански  
(Фондацията) участва със 
свои сигничър палки и 
дискове. Георги Тошев 
предостави свои книги 
с автограф. Лични вещи 
изпрати и Ники Кънчев. 
Всички културни институ-
ции в град Добрич също са 
предоставили артикули за 
томболи и търгове – Реги-
онална библиотека „Дора 
Габе“,  Художествената 
галерия, ДТ „Йордан Йов-
ков“, ДКТ „Д. Габе“, музеи, 
читалища и  СУ „Климент 
Охридски“.                 НДТ

Дългоочакваният финал 
на World Championship of 
Majorette-SPORT беше излъ-
чен в петък и събота, както и 
големите победители – носи-
тели на световна титла.

Момичетата от БФ „MY 
DANCE” участваха с 5 запи-
са на танци, след успешно 
премината квалификация в 
началото на месец септември. 

Началото на доброто пред-
ставяне на звездните мо-
мичета от Добрич постави 
Елизабет Димитрова. В петък 
тя се класира на четвърто 
място в категория джуниър 
(12-14 години).

В събота бяха излъчени 
и останалите четири танца. 
Голямата група на джуниъри 
и сеньори в категорията на 
сеньори (15 години +) грабна 
среброто. Най-трепетно очак-

ваха излъчването на финалите 
по-малките представителки 
на “MY DANCE” от групата 
на кадети, като по време на 
тяхната тренировка в събо-
та бе излъчването на самия 
Световен Шампионат. Залата 
за тренировки се изпълни с 
радостен вик, когато те нау-
чиха, че за първи път печелят 
световна титла с второ място 
в категория кадети.

При соловите танци в кате-
горията на сеньори се усети 
най-голямата емоция. В тази 

категория за първи път се 
явиха Никол Тодорова и По-
лина Василева и успяха да 
преборят дългогодишната 
конкуренция срещу учас-
тниците от другите държави. 
Полина Василева спечели 
бронзов медал – трето място, 
а Никол Тодорова златен ме-
дал – първо място.

Очакването на резултатите 
беше дълго и изпълнено с тре-
пети. Мина повече от месец и 
половина и ставахме все по-
нетърпеливи. Така е с всяко 
състезание, но това беше по-
специално – Световен Шам-
пионат! – споделя Пламена 
Петрова треньор и хореограф 
на БФ „MY DANCE”

Предстои да бъдат изпра-
тени медали и купи от Светов-
ния Шампионат от междуна-
родната асоциация. 

По-рано през месец октом-
ври всички групи от форма-
цията участваха в конкурс за 
танци и театър „Изкуството е 
магия“ 2021– online със седем 
танца. Там те спечелиха шест 
първи места и едно второ 
място. Първо място за голяма 
група при бебе кадети с танц 
„Пуканки“, първо място за го-
ляма група при кадети с танц 
„Фламенко“, първо място за 
голяма група при джуниъри с 
танц „Ключове“, второ място 
с танц „Хелоуин в Хогуортс“, 

първо място за голяма група 
при сеньори с танц „Куидич 
мач“, първо място при се-
ньори за дует „Ден и нощ“ 
– Полина Василева и Никол 
Тодорова и първо място при 
сеньори за соло „Паяк“ – Ни-
кол Тодорова.

Момичетата нямат търпе-
ние да завършат най-новите 
си хореографии и да продъл-
жат да носят успехи за себе 
си, балетната формация и 
град Добрич. Те споделят, че 
най-голямото удовлетворение 
от усърдните тренировки и 
репетиции е признанието от 
публика и жури. Също и че 
възможностите и уменията 
винаги могат да се развиват 
още и още, а трудностите 
могат само да ги амбицират 
повече.

МИШКИН ДЕН И СВЕТИ 
НЕСТОР - 27 ОКТОМВРИ

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 26 
ОКТОМВРИ - ДИМИТРОВДЕН

60 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА 
МУЗЕЙНАТА СБИРКА В БАЛЧИК

3 710 ЛЕВА СЪБРАХА В ПОМОЩ НА 
МУЗИКАНТА ВАНКО "МУСТАКА"
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МАЛКИ ОБЯВИ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВАМ  МЯСТО  В 
ГР.  КАВАРНА 695 КВ. 
Намира се  на  България 
44 А, ТЕЛ. ЗА  ВРЪЗКА  : 
0884211707.  5-10

ПРОДАВАМ  КЪЩА  С 
ДВОР  1480 КВ. В С.  ТЕЛЕ-
РИГ  ОБЛ. ДОБРИЧ. ТЕЛ . 
ЗА  ВРЪЗКА: 0895463948.           
5-10

П Р О Д А В А М  д в о р н о 
място 1200 кв.м. в Гаази 
баба. Цена по договаря-
не. Тел.: 0886 762 469.                         
8-20

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. 
Купува части от нераз-
делени, неуредени и 
спорни имоти. Тел. 0886 
733 429

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

КУПУВАМ ГАРСОНИ-
ЕРА "Дружба" 2, "Дуна-
вите" или Градски парк. 

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

ЗАМЕНЯМ

ПОД НАЕМ

ДАВАМ ПО НАЕМ ТА-
ВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ 
СЪС САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ 
В РАЙОНА НА МБАЛ – ДО-
БРИЧ, МНОГО ИЗГОДНО. 
0894 424286. 1-5

5000 ДКА, КОМАСИ-
РАНА ЗЕМЯ, ПОД АРЕН-
ДА, С. ЧЕРВЕНА ВОДА, 
РУСЕНСКО, ТЕЛ.: 0889 
512996,  08889 73408.                       
4-5

ДАВАМ ПОД НАЕМ ДВУ-
СТАЕН, обзаведен апарта-
мент, етж 2. Тел. 0899 732 
010. 
7-10

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

ДАВАМ под наем обза-
веден и функциониращ ма-
газин 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 ма-
газин 86 кв.м. в гр. Бал-
чик - пракинг "Двореца". 
Тел. 0898 946 976. 
вд

УСЛУГИ

ВиК УСЛУГИ, ГАРАН-
ЦИЯ. Тел. 0885187183.

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

РАЗНИ

ПРОДАВАМ котел на 
твърдо гориво, чешки, чу-
гунен, 4 секции. Тел. 0896 
535 937.            4-5

БОЛНОГЛЕДАЧКА ЗА 
ВЪЗРАСТНА ЖЕНА. Тел. 
0899940542.             5-10 

ПРОДАВАМ пчелни отвод-
ки, 4 рамки, многокорпусни. 
Тел. 0888 867 206.           5-6

ОБЩИНА КАВАРНА
със Заповед № 937/22.10.2021г. 

обявява на  11.11.2021 год. от 14.00 часа
 в заседателна зала на Община Каварна, етаж първи

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА

№ Наименование №/модел Нач. Тръжна
цена на бр.

Депозитна
Вноска

Бройки
От вид

1 Струг С8М 450,00лв. 45,00лв. 1
2 Струг СП403 02 420,00 лв. 42,00лв. 1
3 Шмиргелов апарат ЗД 001 38,00 лв. 3,80лв. 1
4 Електрожен ИЗ - Е - 03 105,00 лв. 10,50лв. 1
5 Ножица за ламарина гилотина 18,00 лв. 1,80лв. 1
6 Апарат за точкова заварка 56,00 лв. 5,60лв. 1
7 Ацетиленов апарат 22,00 лв. 2,20лв. 1
8 Струг - дърводелски Hobby 8 78,00 лв. 7,80лв. 1
9 Струг - дърводелски Hobby 8 90,00 лв. 9,00лв. 1
10 Фреза FR 101 450,00 лв. 45,00лв. 1

11 Апарат за точене на 
банцигови ленти ATBT 45,00 лв. 4,50лв. 1

12 Лентолепачка ЛЛ 900 18,00 лв. 1,80лв. 1
13 Менгеме голямо 18,00 лв. 3,60лв. 2
14 Менгеме голямо голямо 18,00 лв. 1,80лв. 1
15 Маса шлосерска 160/55 40,00 лв. 4,00лв. 1
16 Маса шлосерска 110/50/80 20,00 лв. 24,00лв 12
17 Менгеме средно 15,00 лв. 12,00лв 8
18 Маса шлосерска 110/50/80 20,00 лв. 16,00лв. 8
19 Маса шлосерска 200/80 20,00 лв. 4,00лв. 2
20 Маса шлосерска 15,00 лв. 1,50лв. 1
21 Маса шлосерска 200/80 20,00 лв. 2,00лв. 1
22 Маса шлосерска 200/80 20,00 лв. 6,00лв 3

Тръжните документи се закупуват, за всяка една вещ поотделно, с цена 
на един комплект от 5.00 лв.,които се заплащат на касата на общината до 
17.00 часа на 05.11.2021 год. и се получават от стая № 206 на Община 
Каварна. Депозитна вноска е в размер на 10 % от тръжната цена, за всяка 
вещ поотделно и трябва да постъпи в срок до 08.11.2021 год. на касата на 
Община Каварна. Срок за подаване на заявления за участие до 17.00 часа 
на 09.11.2021 год. в деловодството на Община Каварна на ул.”Добротица” 
№ 26. Време и място за оглед на обекта- всеки работен ден от 9.00 до 16.00 
часа след представена квитанция за закупени тръжни книжа в присъствие 
на домакина на община Каварна в сградата на бившия МУЦ.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.

ОБЩИНА КАВАРНА
Със Заповед 931/19.10.2021г. обявява търг на 10.11.2021 год. от 14:00 часа в заседателна-

та залата на Община Каварна на първи етаж 
 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на  вещи (МПС) - частна общинска 
собственост.

Обект на търга са:
№ Наименование Марка Модел Начална 

тръжна 
цена

Депозит в 
размер на 
10% от на-
ч а л н а т а 
тръжна цена 
за един брой

Ц е н а 
на един 
к о м -
п л е к т 
тръжни 
книжа

1 Товарен автомобил, рег.№: 
ТХ9487НХ

Мерце-
дес

308Д,Първа рег./произв.:1995,Ра
ма№:WDB6023171P419321,Мот
ор№:60194010453501

500 лв. 50 лв. 50 лв.

2 Автобус, рег.№: ТХ9597ХН Исузу КЛАСИК 27,Първа рег./
произв.:2005,Рама №:NNAMDH1 
LL02010241, Мотор №:AI0S40255

40000лв. 4000лв. 50лв.

3 Товарен автомобил до3.5т, 
рег. №: ТХ2978МХ

Уаз 452Д,Първа рег./произв.:1990.Рама 
№:46366, Мотор №: 00500627

700лв. 70лв. 50лв.

4 Лек автомобил, рег.№: 
ТХ2624РХ

Форд Транзит, Първа рег./произв.:1992,Рама 
№:WFOHXXGB VHNR81990, Мотор 
№:4DAN81990

800лв. 80лв. 50лв.

5 Лек автомобил, рег. №: 
ТХ3613АХ

Ваз 21099,Първа рег./произв.:2000,Рама 
№:XTA210990W2382779,Мотор 
№:210832470943

500лв. 50лв. 50лв.

6 Лек автомобил, рег. №: 
ТХ8988СХ

Пежо 406,Първа рег./произв.:2004,Рама№:EF
8B6FZF81624465,Мотор№:PSA6FZ10
LT110885676

1600лв. 160лв. 50лв.

7 Товарен автомобил до3.5т, 
рег. №:ТХ 8394ВХ

Мазда Е2000,Първа рег./произв.:1992,Рама№:J
MZSR1J2200714404,Мотор №:E919089

400лв. 40лв. 50лв.

8 Лек автомобил, рег.№: ТХ 
9616СХ

Форд ТРАНЗИТ 2.5Д, Пър-
ва рег./произв.:1996,Рама 
№:SFAEXXDJVETB34318,Мотор 
№:34318

600лв. 60лв. 50лв.

9 Лек автомобил, рег.№: ТХ 
4323ТХ

Рено ЛАГУНА 1.8,Пър-
ва рег./произв.:2003,Рама 
№:VF1BG0F0628476483,Мотор 
№:G9TD702CO46667

1200лв. 120лв. 50лв.

10 Лек автомобил, рег.№: 
ТХ3890ТХ

Ваз 21214,Първа рег./произв.:2007,Рама 
№:ХТА21214071854838,Мотор 
№:21214860432

800лв. 80лв. 50лв.

 Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.„Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 03.11.2021год., 
с цена на един комплект от 50.00лв. 

 Депозитна вноска за движима вещ – частна общинска собственост, представляваща 10% от началната тръжна цена, 
за всяко моторно превозно средство по отделно се внася на касата на Община Каварна, ул.”Добротица” № 26 или по 
сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич, BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕС-
ВВGSF до  17.00 часа  на 04.11.2021 год.

 Срок за подаване на тръжните документи до 17.00 часа на 05.11.2021г. в деловодството на община Каварна, 
ул.”Добротица” № 26. Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                 

 Необходими документи за участие:квитанция за закупени тръжни книжа; вносна бележка за внесен 
депозит;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;декларация, че участникът няма непогасени 
задължения към отдел „МДТ” при община Каварна;актуално удостоверение от НАП, че участникът няма непогасени за-
дължения към държавата; нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

 Справки на тел.: 0570/8-18-19.

ОБЩИНА
КАВАРНА

обявява на 12.11.2021 год. от 14.00 часа 
в заседателната зала на Община Каварна,

етаж първи
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

съгласно заповед № 938 /22.10.2021г. на кмета на об-
щина Каварна, за отдаване под наем на земеделска земя 
– лозя от ОПФ с обща площ от 23,769дка в землището 
на гр.Каварна:

           Поземлен имот с идентификатор ПИ 35064.122.3  
по КККР на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя” с 
площ от 10,000дка, трайно предназначение на територия-
та: земеделска, трета категория, начин на трайно ползване: 
лозе, местност „Шабленски лозя”, при граници и съседи: 
35064.122.2, 07257.13.126, 35064.122.7, 35064.122.6, 
актуван с АЧОС №2218, акт №100, т.III, вх.р.№833 от 
26.03.2013г. на СВ Каварна. 
Поземлен имот с идентификатор ПИ 35064.122.1  по 
КККР на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя” с площ 
от 13,769дка, трайно предназначение на територията: 
земеделска, трета категория, начин на трайно ползване: 
лозе, местност „Шабленски лозя”, при граници и съседи: 
35064.13.126, 07257.122.2, 35064.122.6, 35064.118.15, 
актуван с АЧОС №2280, акт №101, т.III, вх.р.№834 от 
26.03.2013г. на СВ Каварна.

Общата начална тръжна годишна наемна цена на обек-
тите на търга е 1901,52лв. на година.

Тръжните документи се закупуват от касата на об-
щината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 
05.11.2021год., като цената на един комплект е 10.00 лв. 

Срок за подаване на тръжните документи до 17.00 
часа на 09.11.2021г. в деловодството на община Каварна 
ул.”Добротица” № 26.

 Депозитна вноска, представляваща 10% от началната 
тръжна годишна наемна цена, в размер на 190,15лв. се 
внася на касата на Община Каварна ул.”Добротица” № 26 
или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   
BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 
СЕСВВGSF до  17.00 часа  на  08.11.2021 год.  

Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                  
Необходими документи за участие:квитанция за 

закупени тръжни книжа; вносна бележка за внесен 
депозит;декларация, че участникът е запознат с условия-
та на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във 
вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен 
с клаузите на договора;декларация, че участникът няма 
непогасени задължения към отдел „МДТ” при община 
Каварна;актуално удостоверение от НАП, че участникът 
няма непогасени задължения към държавата; нотариално 
заверено пълномощно, в случай че кандидатът се пред-
ставлява от пълномощник;декларазия за обработване на 
лични данни.

 Справки на тел.: 0570/8-18-19.

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И
О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E-mail krushari@krushari.bg; site: www.krushari.bg

На основание ЗОС, Наредба №8 и решение № 10/96 от 
18.10.2021г. на  ОбС с. Крушари

О Б Я В Я В А  :
1.Публичен търг с тайно наддаване на 08.11.2021г. от 11,00 часа в админи-

стративната сграда на община Крушари, ет.3, стая 301 за продажба на движи-
ми вещи – частна общинска собственост, както следва:

№ по ред Движима вещ
Начална 
тръжна

цена
лв.

Депозит
лв.

Разходи 
по чл.43 
ал.4 от 

Наредба 
№8

1

Лек автомобил “Mercedes sprinter 208 
CDI” с рег. №ТХ4668XP, дата на първо-
начална регистрация:01.12.2000г.,цвят:бял/
син,шаси: WDB9026611R194312,двигател: 
61198750234713

1673,00 167,30 250,00

2

Автомобил със специално предназ-
начение “MAN TGA 18.360” с рег. № 
ТХ 7238 ХС, дата на първоначална ре-
гистрация 11.12.2003г., цвят: червен, 
шаси WMAH14ZZ04WO52551, двигател 
5350542165V5E1

4472,00 447,20 250,00

Цената достигната на търга да се заплати от спечелилия участник еднократ-
но в брой в касата на общината или по банков път.

Участникът спечелил търга да заплати  разходите по чл.43 ал.4 от Наредба 
№ 8 в брой в касата на общината или по банков път.

2.Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16,00 ч. на 
предходната дата на търга в касата на общината или по банков път по сметка на 
община Крушари, както следва: Банкова сметка: BG36IORT80883387611303 ; 
BIC: IORTBGSF при ТБ «Инвестбанк» АД, клон Добрич.

Кандидатите, които участват в търга за повече от една движима вещ 
представят платежен документ за внесен депозит за всека вещ поотделно.

3.Документите за участие в търга се закупуват в касата на Община Круша-
ри за сумата от 10,00 лв. в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга и се 
внасят в деловодството на общината в срок до 16,00 часа на предходната дата 
на търга, но не по-рано от 15 дни от датата на обявата за търга.

4.Оглед на обекта на търга - всеки делничен ден в часовете от 8,00-12,00 и 
13,00-17,00. Допълнителна информация на телефон 0887/429933.

5.Право на участие в търга имат кандидатите, които:
5.1.Нямат парични задължения към община Крушари. 
5.2.Не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъсто-

ятелност. 
5.3.Не се намират в ликвидация.
5.4.Нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на ТЗ с лице, което не 

отговаря на изискването по т.5.1. 
7.При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 22.11.2021г. 

при същите условия.
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ОВЕН – Анализирайки развитията око-
ло вас, ще обмисляте промени, с цел 
оптимизация и по-добра ефективност на 
работата, връзките и живота ви.

ТЕЛЕЦ – Не се колебайте да покажете 
на някого, че го обичате и сте готови на 
жертви в името на любовта си към него.

БЛИЗНАЦИ – Започнатите през днеш-
ния ден занимания, и особено онези, 
които са насочени към подобряване на 
физическото ви, професионално и ду-
ховно развитие ще имат положителен и 
бърз резултат.

PАК – Предстои ви да изживеете 
вълнуващи мигове в любовта си, но 
проявете щедрост и към близките си. 
Избягвайте конфликтите, за да не губите 
от енергията си.

ЛЪВ – Днес избягвайте конфликти и 
изблици на емоции, за да запазите духа 
и здравето си в добра форма. Погрижете 
се за всичко, което се очаква от вас, като 
не пренебрегвате и своите ангажименти.

ДЕВА – Пътуванията, срещите и впе-
чатленията ще ви се отразят добре днес, 
ще планирате нови начинания и с повече 
увереност в силите си ще работите върху 
реализацията им.

ВЕЗНИ – Нещо ново, което предстои 
да се наложи в живота ви: връзка, обуче-
ние или перспектива добива по-реални 
очертания. Днес е ден за любов и при-
ятелства, обвързването ви с някого ще 
се задълбочи.

СКОРПИОН – Изпълнени сте с хубави 
мисли и в добро настроение ще преми-
нете през днешния ден. Общуването с 
професионалисти ще обогати опита и 
информацията ви.

СТРЕЛЕЦ – Следвайки изпълнението 
на програмата си, ще работите и върху 
нововъведения на работното място или 
по въпроси, касаещи роднини и решава-
не на финансови проблеми.

КОЗИРОГ – Новостите, които прилага-
те на работното място или в личен план 
очаквате да подобрят или най-малкото 
да разнообразят живота

ВОДОЛЕЙ – В хубаво настроение сте 
и с подходящата нагласа да работите 
върху нови проекти и да търсите нови 
предизвикателства

РИБИ – Промените, които следват 
са за добро, не се съмнявайте в това 
и работете по реализацията им. Про-
явете щедростта си и ще се чувствате 
доволни. Слушайте сърцето си и не се 
ограничавайте в диети.

ХОРОСКОП НА НДТ

- В днешно време първата любов е любов за цял ден. -  Ваня от тесен център, но 
не тази, за която си мислите

ДВОЕН ПРАЗНИК има 
днес бившият кмет на Ге-
нерал Тошево Димитър 
Михайлов, който чества и 
рожден, и имен ден. Затова 
и поздравите към него ще са 
двойни – за здраве, за успехи 
в бизнеса, за много осъщест-
вени добри начинания, за 
много искрени приятелства 
и за много удовлетворение 
от свършеното!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
казваме днес на секрета-
ря на Областния съюз на 
земеделските кооперации 
«Добруджа» Кирил Коми-
тов, с пожелания за здраве, 
за богат урожай на всички 
стопани, обединени в съюза 
и за много 

лични поводи за радост!
ЕДИН МАЛЪК СЛАДУР 

става днес на цели 3 годин-
ки, Дарко, прекрасният внук 
на нашата колежка Дияна 
Стефанова. На слънчевото 
дете желаем да расте здраво, 
умно и палаво – за радост на 
мама Рени, татко Пламен, 
бабите и дядовците и на 
всички, които много-много 
го обичат! А на всички из-
броени обичливи роднини 
– да глезят малчугана и да 
имат безброй поводи да му 
се радват!

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН 
казваме днес на всички с 
имената: Димитър, Дими-
трина, Деметра, Димо, Дима, 
Димка, Димитричка, Димчо, 
Димана, Драган, Митко, Ми-
тка, Митра, Митрана, Мита. 
Нека са здрави, нека са 
обичани, нека са щастиви, а 
всичко добро, което правят, 
да среща подкрепата и помо-
щта на Свети Димитър!

НАЙ-СПЕЦИАЛНИТЕ 
поздрави днес отправяме 
към един най-специален 
Димитър – Митко Дуков, 
който създаде и вече 28 го-
дини е главен двигател на 
вестник „Нова добруджанска 
трибуна“ и сайта ndt1.eu, 
човекът, който изучи много 
млади хора на тънкостите 
в журналистиката, човекът, 
който умее да анализира, да 
съветва и да твори, да рабо-
ти ида се шегува и да бъде 
добър с всички добри хора. 
Така че днес му желаем да си 
остане такъв какъвто е и да 
бъде здрав и обичан!  

РОЖДЕН ДЕН празнува 
утре главният архитект на 
Добрич Боряна Станчева, 
а ние от днес й желаем да 
е здрава и щастлива и да 
твори красиви архитектурни 
решения за нашия град!

ПОЗДРАВИ към столица-
та с утрешна дата отправя-
ме към вокалния педагог и 
приятелка на всички ни от 
НДТ Светлана Струнджева, 
с пожелания да е здрава, да 
създава  покорители на све-
товните сцени, да се радва 
на успехи, обич и сбъднати 
мечти! 

ОТ СЪРЦЕ честитим ут-
решния рожден ден на една 
страхотна дама Снежина 
Кожухарова – старши лабо-
рант в ДКЦ 2, която е и една 
от добротворките на дамски 
клуб „Майчина грижа“, с 
пожелания да е здрава, да се 
радва на  обич и уважение, 
на прекрасното усещане да 
си млада и красива баба, на 
безброй сбъднати мечти. И 
нека стореното от нея Добро 
й се връща стократно! 

РОЖДЕНИК утре е Ан-
дрей Вълов - общински съ-
ветник от ГЕРБ в Тервел, а 
ние от днес му желаем да е 
здрав и да работи с ентусиа-
зъм за хората от добруджан-
ската община!

ИМЕН ДЕН празнуват 
утре хората с името Нестор. 
Да са здрави и всичко добро, 
което правят, да получава 
небесна подкрепа им желаем 
ние от НДТ! 

СВЕТСКА 
КЛЮКА

СВАТБАТА НА ВЕКА СЪБРА БИЛ ГЕЙТС И МЕЛИНДА
Частното парти е било в 

петък вечерта в градината на 
семейното имение от 142 акра 
в Северен Салем, Ню Йорк

Наследницата на Microsoft 
Дженифър Гейтс, облечена в 
рокля на Вера Уанг, излезе от 
дома си в Уестчестър в събо-
та, обградена от шаферки в 
тъмнозелени рокли. Дженифър 
държеше бял букет, воалът й 
бе вдигнат над лицето. Стоти-
ци гости се бяха събрали, за 
да станат свидетели на граж-
данската церемония на брака 
между дъщерята на един от 
най-богатите хора на света и 
египтянина Найл Насър, шам-
пион по езда, пише Стандарт.

Ден по-рано Дженифър се 
омъжи за своя любим на тайна 
церемония според изисква-
нията на исляма - религията, 

която изповядва Найл, съобщи 
Daily Mail.com.

Частното парти е било в 
петък вечерта в градината на 
семейното имение от 142 акра 
в Северен Салем, Ню Йорк. 
Пак там в събота се проведе 
гражданската церемония на 
бракосъчетаването и голя-
мото тържество с 300 гости.
Сватбата на Дженифър събра 
родителите й - Бил и Мелинда, 
които за първи път се появиха 
публично заедно след развода 
си през август.Бил бе с тъмен 
костюм, а Мелинда носеше 
лилава рокля.

Двамата сияеха от гор-
дост, докато стояха един до 
друг с големи усмивки на 
лицето."Дженифър е много 
близка с майка си. Мелинда 
пое огромна част от подготов-

ката за сватбата", каза близък 
до семейството.

Гости на тържеството бяха 
предимно приятели на се-
мейството, както и известни 
личности и политици. Сред 
тях бе Джорджина Блумбърг, 
дъщерята на милиардера Май-
къл Блумбърг и колега на 
професионалния жокей - мла-
доженеца Найл Насър.

Имението, където се прове-
де тържеството, е в  Северен 
Салем, само на 35 мили извън 
Манхатън. В имота се отглеж-
дат коне, има плевня, пасища 
и тренировъчни терени.

Екстравагантното двуднев-
но събитие, което струва при-
близително 2 милиона долара, 
е организирано от известната 
сватбена агентка Марси Блум, 
чийто елитен списък с кли-
енти включва Кевин Бейкън, 

Леброн Джеймс и Били Джоел.  
Докато в събота сутринта над 
главите се образуваха тъмни 
облаци, а над Ню Йорк се из-
виваше буря, група за акапела 
се чуваше да репетира "Shine 

Your Light on Me" на мястото 
на сватбата.

Още в началото на 2020 г. 
възпитаничката на Станфорд-
ския университет потвърди в 
инстаграм, че ще се омъжи за 
родения в Чикаго Найл Насър, 
който участва в конни състе-
зания за Египет - родината на 
неговите родители.

Двойката се среща от ня-
колко години. "Найл Насър - ти 
си единствен... Нямам търпе-
ние да прекараме остатъка от 
живота си заедно - да се учим, 
да растем, да се смеем и да се 
обичаме! "Да" милион пъти", 
написа Дженифър, когато по-
лучи годежния пръстен.

Бъдещият младоженец 

също публикува свое съоб-
щение по темата: "В момента 
съм най-щастливият човек на 
света... Нямам търпение да 
продължим да израстваме за-
едно през това приключение, 

наречено живот. И не мога 
да си представя моя живот 
без теб.

Обичам те повече, отколко-
то можеш да си представиш и 
ти благодаря, че правиш всеки 
ден като сбъдната мечта за 
мен!"

Найл Насар е роден на 21 
януари 1991 г. Започва да язди 
на петгодишна възраст и да 
прескача препятствия на де-
сет. Насър създаде конюшни-
те си през 2015 г. в Южна Ка-
лифорния. Бизнесът е базиран 
в град Енсинитас в окръг Сан 
Диего.Найл е роден в Чикаго 
и е израснал в Кувейт, преди 
да се премести в Калифорния 
през 2009 г.


