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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Над страната ще преобладава 
облачно време. На много места 
ще има валежи от дъжд, в райо-
ните над 500 м н.в. от сняг. През 
деня валежите ще намалеят като 
обхват и интензивност, а и облач-
ността над много райони времен-
но ще се разкъса. Ще духа слаб 
до умерен вятър от запад-северо-
запад. Ще се задържи студено за 
април с минимални температури 
между 0 и 5, в отделни котловини 
и по-ниски; максималните темпе-
ратури ще бъдат между 8 и 13. В 
София минимална температура 
около 0, максимална около 9°.

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

"АЛФА РИСЪРЧ": НАД ДВА 
ПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТРИЦАТЕЛНИ 
ОЦЕНКИ ЗА КИРИЛ ПЕТКОВ 
И ПРАВИТЕЛСТВОТО МУ

КУЛТУРНИЯТ 
КАЛЕНДАР НА ТЕРВЕЛ 
В НАВЕЧЕРИЕТО НА 
ВЕЛИКДЕН И ГЕРЬОВДЕН

БОРИСОВ В ДОБРИЧ: 
НЯМА ДА ПОДКРЕПИМ 
ПРАВИТЕЛСТВО С 
ПРЕМИЕР КИРИЛ ПЕТКОВ

АЛБЕНА ОРГАНИЗИРА 
ПРАЗНИЧНА ВЕЛИКДЕНСКА 
ПРОГРАМА ЗА НАСТАНЕНИТЕ 
В КОМПЛЕКСА
БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА

На стр. 7

На стр. 6

На стр. 2

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

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 април (вторник) 
2022 година, от 9.00 часа се свикват на редовно заседание 
общинските съветници от Община град Добрич, в заседателната 
зала на Общината.

На стр. 2

МБАЛ - БАЛЧИК БЕЗ КОВИД СЕКТОР 
И С НЕДОСТАТЪЧЕН БЮДЖЕТ

На стр. 3
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Няма да подкрепим пра-
вителство с премиер Кирил
Петков, след арестите, кои-
то организираха. Това зая-
ви лидерът на ГЕРБ Бойко
Борисов. "Това е решение
на Изпълнителната коми-
сия, не мое", каза още Бо-
рисов. След скандирания за
оставка на премиера Кирил
Петков, Борисов заяви: "Не-
ка стои още Киро. Те тряб-
ва да се сринат докрай".

"Съсипват спецправосъ-
дието без да кажат какво
се случва с делата, как ще
работи системата. Ние съ-
що правихме големи глупос-
ти. Затова сега сме добра
партия, защото събирахме
хора с много опит в една
зала", каза още Борисов и
допълни, че "няма нищо ло-
шо в това, че има и млади
политици. Но няма по-лошо
от тъп и упорит човек".

"В момента е рекет. И не
го казвам аз, а хора от три-
буната, от коалицията. Поли-
тически рекет", заяви Бори-
сов. "В същото време реке-
тът се извършва от мафията.
А коя е мафията, щом се об-
винява в рекет правителст-
вото", обърна се той към уп-
равляващата коалиция.

Според експремиера пра-
вителството води двойна
външна политика. "Това, ко-
ето министър Генчовска ка-
за, във всяка друга ситуа-
ция, навсякъде по света,
предизвиква падане на пра-
вителството - двойна външ-
на политика. Скандализира-
ни сме от изявлението й
вчера", коментира той и до-
пълни, че грешката на ГЕРБ
е, че са подценили прези-

дента Румен Радев. "Слу-
шайте внимателно прези-
дента Радев. Той е много
умен и праволинеен. Зато-
ва ние си изядохме шама-
рите и аз имам вина", доба-
ви бившият премиер.

Той коментира и спорове-
те на коалицията за упра-
вител на БНБ.

"Ако г-н Каримански няма
необходимите качества и не
е почтен, както казват Ки-
рил Петков и Асен Василев,
той не трябва да е шеф и на
бюджетната комисия", смя-
та лидерът на ГЕРБ.

По думите му България ве-
че не покрива и критериите
в еврозоната. "Как ще при-
емат актуализация на бю-
джета", попита Борисов.
"Финансовите пазари пока-
заха, че нямат никакво до-
верие в България".

Според Борисов кризите,
през които преминава Бъл-
гария, не се дължат на вой-
ната в Украйна. "Вярно, бли-
зо е, но да не би Сирия да
е по-далеч", коментира Бори-
сов и попита "какво общо
има войната в Украйна с це-
ните на тока в България".

Всички цени на горивата
са вдигнати от миналия юли
- много преди войната, при-
помни лидерът на ГЕРБ. "Рус-

кият петрол в момента е на
изключително ниска цена. Па-
зарите се успокоиха" каза той
и обясни, че "най- адекватна-
та реакция би била намаля-
ване на ДДС от 20% на 9%,
което ще изравни цените, до-
като премине кризата".

"Ако ГЕРБ беше на власт
нито едно от тези нещастие
нямаше да се случат на Бъл-
гарите", заяви Бойко Борисов.

"Ще ви докажем измама-
та", обеща бившият преми-
ер. По думите му партията е
наела експерт от чужбина,
който ще остане у нас 2 сед-
мици.  https://nova.bg/

БОРИСОВ В ДОБРИЧ: НЯМА ДА
ПОДКРЕПИМ ПРАВИТЕЛСТВО С
ПРЕМИЕР КИРИЛ ПЕТКОВ

На 14 април, около 13:50
часа, по пътя между с. Без-
мер и с. Гуслар са устано-
вени две конски каруци,
управлявани от 24-годишен
мъж и 17-годишен младеж.
В хода на проверката са
установени 2,5 куб. м дър-

ХВАНАХА КРАДЦИ НА ДЪРВА

На 16 април, около 16:45
часа, в град Добрич е спрян
за проверка лек автомобил
"Мерцедес", управляван от
37-годишен мъж. При извър-
шената проверка за употре-
ба на наркотични и упойва-
щи вещества, тестът отчита
положителен резултат за
метаамфетамин и канабис.
При последвала справка в
информационните масиви
на МВР е установено, че во-
дачът не притежава
СУМПС. Задържан е за
срок от 24 часа. По случая
е образувано бързо поли-
цейско производство. НДТ

НАДРУСАН
УПРАВЛЯВА
МЕРЦЕДЕС
БЕЗ КНИЖКАНа 15 април, около 17:40

часа, в с. Кардам е спрян
за проверка лек автомобил
"Фолксваген", управляван
от 52-годишен мъж. При из-
вършената проверка за
употреба на алкохол с тех-
ническо средство, цифрова-
та индикация отчита наличи-
ето на 0,80 промила в изди-
шания от водача въздух. При
извършената справка в ин-
формационните масиви на
МВР е установено, че вода-
чът е с влязла в сила присъ-
да за управление на МПС
след употреба на алкохол.
Задържан е за срок от 24 ча-
са. По случая е образувано
бързо полицейско производ-
ство.         НДТ

ПИЯН
ШОФИРА БЕЗ
КНИЖКА,
ОТНЕТА МУ
ЗА АЛКОХОЛ

В събота, в препълнена зала на театъра в Добрич, експре-
миерът и лидер на ГЕРБ Б. Борисов гостува с цялото ръко-
водство на партията и много депутати. Срещата откри
пред членове и симпатизанти на ГЕРБ от Добрич, Варна и
Силистра Деница Сачева, областен лидер на ГЕРБ в Добрич.

ва за огрев от вида ака-
ция. Установено е още, че
мъжете не притежават ре-
довно писмено позволи-
телно за транспортиране-
то на дървата. По случая
е образувано досъдебно
производство.             НДТ

Информационни системи на Български пощи бяха обект
на сериозна кибератака в събота, 16 април 2022 г.

Няма да има прекъсване в изплащането на пенсии, со-
циални помощи и еднократните Великденски добавки в
пощенските станции в цялата страна. Ще се доставят и
вътрешни пратки без наложен платеж. В резултат на
кибератаката са възможни затруднения в използване-
то на само част от услугите на Български пощи.

Кибератаката беше установена бързо и незабавно бяха
взети мерки, като беше осигурен и ресурс на държавната
облачна инфраструктура за прехвърляне на системите на
Български пощи. Екипите на компетентните институции
работят по анализа на злонамерените действия и оценка
на засегнатите системи.                        Дора ЦВЕТКОВА

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
НА БЪЛГАРСКИ ПОЩИ БЯХА
ОБЕКТ НА КИБЕРАТАКА

263 719,67 лв. e размерът
на безвъзмездната финан-
сова помощ, която ще по-
лучи Община Добричка по
Програмата за развитие на
селските райони за периода
2014-2020 г. за подобряване-
то на улична и социална ин-
фраструктура в три населе-
ни места. Административни-
ят договор, сключен между
Община Добричка, Държа-
вен фонд "Земеделие" и Сд-
ружение "МИГ Добричка", бе
подписан на 1 април. С него

ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА
УЛИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА СТАРТИРА
В СТЕФАНОВО, ОДЪРЦИ И ПЛАЧИДОЛ

67 477,10 лева е сумата,
която ще получи Община
Добричка през 2022 г. за ре-
ализирането на шест про-
екта, одобрени в конкурса
"Обичам природата и аз
участвам" в рамките на
ежегодната национална
кампания "Чиста околна
среда". Кампанията се про-
вежда от Министерството
на околната среда и водите
(МОСВ) и Предприятието за
управление на дейностите по
опазване на околната среда
(ПУДООС).

Средствата за кампанията
през тази година са завише-
ни с 50% и ще бъдат разпре-

ОБЩИНА ДОБРИЧКА - С ШЕСТ
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА ПО ПУДООС

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

е даден и старт на проекта
"Инвестиции в подобряване-
то на малка по мащаби инф-
раструктура в селата Стефа-
ново, Одърци и Плачидол, об-
щина Добричка", който ще се
реализира до 30 юни 2023 г.

Предстои рехабилитация
на участъци от улица "Два-
надесета" в Стефаново и ули-
ца "Трета" в Одърци. В рам-
ките на проекта ще бъде об-
новено парковото простран-
ство в село Плачидол, ще се

изгради и площадка за игра
за деца. Предвидено е и фи-
нансиране за закупуването
на термодинамичен бойлер
за общинска образователна
инфраструктура в село Сте-
фаново.

Реализирането на проекта
е в подкрепа на стратегията
за развитието на Община
Добричка - съхраняване на
селата, подобряване на со-
циалните условия.

 Красимира НИКОЛОВА

Областният съвет на БЧК Добрич работи от началото
на кризата в партньорство за осигуряване на ГКПП Ду-
ранкулак с доброволци от "Добротворец". Бежанският нап-
лив в последните две седмици наложи създаването на
допълнителен пункт за събиране на дарения и тяхното
разпределение по предназначение. Той ще бъде официално
обявен в партньорството на група "Добротворец" и Българс-
ки Червен кръст във вторник - 19-ти април, в 8.00 ч. Дейност-
та на центъра ще се организира от доброволците на "Доброт-
ворец", които от началото на войната в Украйна всекидневно
получават и анализират информацията и координират наста-
няването и осигуряването на бежанците с продукти от първа
необходимост - вода, храна и санитарни материали с БЧК. В
първите дни на кризата, събирането и разпределянето в ра-
йона на Балчик бяха организирани от Общинската организа-
ция на БЧК с председател Нели Иванова.

"Работата ни с Областният съвет на БЧК в Добрич няма
да промени функцията на подкрепата, от която се нуждаят
бягащите от войната украинци. Тя ще повиши ресурса ни
за помощ и ще легитимира доверието, което и досега ни
гласуват фирми, физически лица и частни сдружения в на-
бирането на парични средства за закупуване на най-нале-
жащото в нуждите на пристигащите на границата украинс-
ки граждани. За нас е важно, че продължаваме работата
заедно с БЧК, защото когато сме повече и подкрепата е
по-широка и навременна", споделят Георги Иванов и Мар-
тин Митев от доброволческа група "Добротворец". Споде-
лят още, че докато след началото на войната, на границата
при Дуранкулак са влизали до 200 украински бежанци днев-
но, то в последната седмица влизащите в страната ни ук-
раинци, бягащи от ужаса на войната, са между 1700 и 2000.

Разпределителният център, където се приемат и дарения-
та се намира в района на кръговото кръстовище на влиза-
не в Балчик по международния път. Там, всеки с желание
да помогне, може да намери актуална информация за не-
обходимостта от дарения.

 "Искаме различен свят и за да го изградим, ние сме
избрали да не бъдем безразлични", споделят от "Добротво-
рец".  По данни на Областния съвет на БЧК Добрич, общият
брой на подпомогнатите лица от 28.02.2022 г. до 17.04.2022 г.
е близо 24 000 украински граждани. През първия месец на
бежанската вълна, бяха подпомагани местата за настаня-
ване - хотели, частни домове, общежития и др. В последст-
вие нарасна броя на подпомогнатите на ГКПП Дуранкулак
и отделни украински граждани. БЧК е предоставил до този
момент над 31 000 единици хранителни продукти, над 5000
литра вода, бройки хигиенни материали - 4300,  лекарства,
дрехи и др.  Областният съвет на Българския Червен кръст
Добрич приема партньорството на "Добротворец" в обеди-
нените усилия за подкрепа и помощ на украинските граж-
дани и благодари за работата на доброволците!

                           ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЧК ДОБРИЧ

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ НА
БЧК В ПАРТНЬОРСТВО С
"ДОБРОТВОРЕЦ"

Над 50 000 лалета се пред-
ставят в Парада на лалета-
та към Университетската бо-
таническа градина в Балчик.
Тази година цветното изло-
жение е част от отбелязва-
нето на 130 години Универ-
ситетски ботанически гради-
ни в България.  Традицион-
но всяка пролет Универси-
тетската ботаническа гради-
на в Балчик е домакин на
най-цветното събитие - "Па-
радът на лалетата". Тази го-
дина представените над 50
000 лалета са от 64 сорта,
като новите са 34. Приказ-
ните цветни килими са раз-
положени в градина "Разсад-
ника" и "Божествената гра-
дина" с обща площ около

ПАРАД НА ЛАЛЕТАТА
1200 квадрата, споделя
главният специалист ланд-
шафтна архитектура в гра-
дината - Марияна Димитро-
ва.  Заради студения месец
март и закъснението при по-
никването на луковиците
специалистите предвиждат,
че до средата на месец май
посетителите ще могат да се
насладят на невероятната
красота на "Парада на лале-
тата" в Балчик. Във връзка
със 130 годишнината от съз-
даването на Университетски-
те ботанически градини се
подготвя юбилейно издание
"Книга за лалето - Ботани-
ческо ръководство", съобщи
кореспондентът на Радио
Варна Албена Иванова.

делени по следния начин:
- за проекти на общини и

кметства - до 15 000 лв.
- за проекти на училища,

детски градини и ЦПРЛ/ОДК
- до 7 500 лв. с ДДС.

Община Добричка присъс-
тва сред одобрените проек-
ти на общини и кметства с
предложенията си за села-
та Дебрене, Дончево и Од-
ринци. А проектните пред-
ложения, които ще получат
финансиране за ремонтни
дейности в детските гради-
ни, са за детските заведе-
ния в селата Батово, Лов-
чанци и Овчарово.

Реализацията на одобре-

ните проекти предвижда да
се създадат места за отмо-
ра, физически занимания и
социални контакти на мал-
ки и големи. За целта ще
бъдат закупени и монтира-
ни различни детски съоръ-
жения, ще се озеленят и мо-
дернизират зони за отдих.

Акцентира се върху обо-
гатяването на екологичната
култура на децата чрез про-
веждане на подходящи въз-
питателно-образователни
дейности, както и повиша-
ване на обществената ак-
тивност чрез полагане на
доброволен труд за осъщес-
твяването на проектите.
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МАРГИТА ТОДОРОВА:
АПЕЛИРАМЕ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ТУРИЗМА ДА ПРОВЕДЕ
КРИЗИСНА МАРКЕТИНГОВА
КАМПАНИЯ

Апел към Министерство-
то на туризма за провеж-
дане на кризисна маркетин-
гова кампания преди стар-
та на летния туристически
сезон отправи Маргита То-
дорова, директор "Марке-
тинг и продажби" в "Албе-
на" АД. Зад искането към
държавния орган се консо-
лидираха и останалите
участници в провеждения
във Варна специализиран
форум под наслов "Кадри-
те в туризма - предизвика-
телства и перспективи", ор-
ганизиран от Варненската
туристическа камара. Пред-
ставителите на едни от най-
големите доставчици на ту-
ристически услуги от се-
верното Черноморие, със-
ловни организации, включи-
телно операторът на двете
морски летища Варна и
Бургас заявиха, че в най-
кратки срокове ще изпра-
тят общи предложения до
ресорния министър Христо
Проданов, с които се надя-
ват да тушират негативната
тенденция за спад на тър-
сенето през идното лято,
предизвикана от военните
действия в Украйна.

"През това лято очаква-
ме да реализираме 65% от
обемите през 2019 г. Вече
преразгледахме разчетите
си, за да отчитат те отли-
ва на чартърни полети до
Летище Варна, тъй като
около 80% от нашите гос-
ти пристигат именно с въз-
душен транспорт. Предвид
това смятаме, че секторът
има нужда от държавна
подкрепа по отношение на

рекламата - както в интер-
нет и социалните мрежи,
така и за конкретна оф-
лайн кампания", каза Мар-
гита Тодорова. Тя допълни,
че настоящите усилия на
Албена за популяризиране
в чужбина на целия реги-
он около ваканционното
селище, в т.ч. Варна, Бал-
чик, Каварна, се финанси-
ра изцяло от бюджета на
дружеството. "Провеждаме
активна кампания на еми-
тивни пазари като Германия
и Австрия, като вече осъ-
ществихме първите инфор-
мационни турове за журна-
листи от тези държави. От-
четохме техния силен инте-
рес към културно-истори-
ческото наследство на ре-
гиона, към минералните
извори и възможностите
за комбиниране на летния
отдих с провеждането на
балнеолечение. Това ни
доказва, че България не е
достатъчно разпознаваема
и са необходими общи уси-
лия и инвестиции, за да бъ-
де това обстоятелство про-
менено", каза още тя. По
думите й курортният комп-

Ученици от петите, шести-
те и седмите класове на
Средно училище "Любен
Каравелов" посетиха Ра-
йонния съд в Добрич. Ви-
зитата им бе организира-
на по повод Деня на Бъл-
гарската конституция и
празник на  юристите и съ-
дебните служители, който
се отбелязва на 16 април.

Гостите бяха посрещнати
от съдебния администратор
Албена Димитрова, която
припомни, че на 16 април
1879 г. е приета Търновска-
та конституция, като акцен-
тира върху провъзгласеното
с нея разделение на влас-
тите и равенството на граж-
даните пред закона. "Тър-
новската конституция е без-
спорен успех в стремежа на
българите да поставят сво-
ето общество и държавата
си върху демократични ос-
нови", посочи Димитрова.

Тя запозна учениците с
работата на магистратите и
на съдебната администра-
ция. На посетителите бе
обяснено кое място в съдеб-
ната зала е отредено за съ-
дебния състав и къде заста-
ват останалите участници в
съдебните процеси.  Деца-
та влязоха в ролите на съ-
дии, прокурор, адвокат, под-
съдим, съдебен секретар и

си направиха много снимки
за спомен. Инициати-
вата продължи с информа-
ционен тур в съдебната
сграда. Пред учениците бе
представена дейността на
отделните звена на съдеб-
ната администрация в Ра-
йонния съд - регистратура,
деловодства, служба "Бюро
съдимост".

ВЪЗПИТАНИЦИ НА СУ "ЛЮБЕН
КАРАВЕЛОВ" СЕ ЗАПОЗНАХА С
РАБОТАТА НА РАЙОНЕН СЪД -
ДОБРИЧ

АЛБЕНА ОРГАНИЗИРА ПРАЗНИЧНА
ВЕЛИКДЕНСКА ПРОГРАМА ЗА
НАСТАНЕНИТЕ В КОМПЛЕКСА
БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА

Тематична великденска
програма за настанените
бежанци от Украйна ще ор-
ганизира ваканционно сели-
ще Албена. На Велики чет-
въртък служителите на ком-
плекса, заедно със своите
гости, ще участват в ателие
за боядисване на яйца, а на
Велика събота желаещите
ще могат да се включат в
приготвянето на обредни
хлябове и козунаци. "В не-
деля сутринта ще осъщест-
вим посещение на празнич-
ната Великденска литургия
в храм "Свето Успение Бо-
городично" в село Оброчи-
ще. По традиция, накрая
всички ще се съберем за
празничен обяд с тематич-
ни ястия, а всяко дете ще
получи личен подарък от ръ-
ководството на комплекса.
Денят ще завърши на морс-
кия бряг с пъстър фестивал
на хвърчилата", сподели
Красимира Стоянова, из-
пълнителен директор на "Ал-
бена Тур".

"Щастливи сме, че въпре-
ки преживените трудности
нашите приятели от Украй-
на се чувстват добре в Ал-
бена. Успяхме да им помог-
нем да усетят България гос-
топриемна и подкрепяща",
каза Маринела Цанева, ди-
ректор "Експлоатация" в
комплекса. По думите й, към
момента в няколко от хоте-
лите на компанията са нас-
танени общо 818 украински
граждани, 268 от които де-

ца. За да се гарантира бе-
зопасността им е организи-
рана засилена охрана,
предприети са мерки за по-
жарна безопасност. Съв-
местно с държавните орга-
ни се координират и осъ-
ществяват всички изискуе-
ми от закона регулационни
режими. Във ваканционно-
то селище са осигурени ус-
ловия за провеждането на
онлайн и присъствено обу-
чение за децата в ученичес-
ка възраст, а за най-малки-
те са предвидени кръжоци
по рисуване и танцови ве-
чери. Специализираната
болница по рехабилитация
"Медика-Албена подготвя и
специална оздравителна
програма за децата в раз-
личните възрастови групи,
използвайки лечебната ми-
нерална вода от изворите

на Албена. Голяма част от
бежанците вече са се вклю-
чили в организираните на
място курсове по българс-
ки език, а всяка събота мно-
го от тях самоинициативно
почистват прилежащите
паркови пространства.

В седмицата преди Велик-
ден в Албена от Украйна се
очаква да пристигне група
професионални състезатели
по гимнастика, които ще
продължат да провеждат
спортната си подготовка,
използвайки базата на ком-
плекса. Създадена е органи-
зация и за масов спорт - фут-
бол и волейбол на плажа, те-
нис на маса и бадминтон в
закритата спортна зала, фит-
нес на изградените Cross Fit
площадки, както и плуване в
басейн "Добруджа".

Станислав СТИЛЯНОВ

лекс работи и за доразра-
ботване на потенциала,
който има пазар Румъния.
През май предстои про-
веждането на мащабно ро-
удшоу, което ще премине
през по-големите градове в
северната ни съседка, и
по-специално Тимишоара и
Клуж-Напока, откъдето се
очаква да летят чартърни
програми. "Уведомили сме
Министерството на туриз-
ма за инвестициите, които
правим за популяризиране
на дестинация българско
Черноморие, но на този
етап нямаме обратна връз-
ка от тяхна страна", завър-
ши Тодорова.

Във втория панел на фору-
ма ръководителят на отдел
"Човешки ресурси" в "Албена"
АД Татяна Джилянова, съв-
местно с инж. Нели Апосто-
лова - директор на Професи-
оналната гимназия по тури-
зъм "П. К. Яворов" в гр. Доб-
рич, представиха резултати-
те от съвместната си работа
в областта на дуалното обу-
чение, неговите проблеми и
перспективи за развитие.

  Станислав СТИЛЯНОВ

На всеки от гостите съ-
дебният администратор Ал-
бена Димитрова подари
Конституцията на България
с пожеланието да я проче-
тат, да знаят правата си и
да изпълняват задължени-
ята си. Всички ученици по-
лучиха и информационни
материали на правна тема-
тика.

Момичетата от Детската
лазарска група при читали-
ще "Димитър Минчев-1896 г."
в село Паскалево гостуваха
в Община Добричка на 15
април. В 10.00 часа те позд-
равиха кмета Соня Георгие-
ва по повод пролетните
празници Лазаровден и
Цветница.

Лазарките, сред които и
петгодишната Христея Вели-
кова,  наричаха за здраве
и берекет. Лазарски песни
огласиха с магическата си
сила сградата на общинска-

ЛАЗАРКИ НАРИЧАХА ЗА ЗДРАВЕ
И БЛАГОДЕНСТВИЕ В ОБЩИНА
ДОБРИЧКА

50-годишния си юбилей
Колеж-Добрич при Шумен-
ски университет "Епископ
Константин Преславски" от-
белязва с изложба на пло-
щад "Свобода". Изложбата
предлага синтезирана ин-
формация и моменти от на-
чалото през 1972 г. през го-
дините на утвърждаване и
развитие до съвременните
реалности. Изложбата е на

ИЗЛОЖБА "50 ГОДИНИ ЗАЕДНО
ПИШЕМ ИСТОРИЯТА"

та администрация и внесо-
ха жизнерадост и настрое-

ние за предстоящите Велик-
денски празници.

вниманието на гражданите
и гостите на гр. Добрич от
Лазаровден до първата сед-
мица на месец май. Тя бе-
ше открита вчера от проф.
д-р Чавдар Сотиров - зам.-
ректор на ШУ "Епископ К.
Преславски", проф. д.м.н.
Николай Янков, преподава-
тели и студенти от Колежа.
Честването на юбилея про-
дължава през годината, за

да достигне до всички, кои-
то са градили историята и
традициите. Настоящият
екип и хилядите възпитани-
ци са уверени, че знанието
и образованието е гаранция
за успешна реализация и че
бъдещето на Колеж-Добрич и
Шуменски университет "Епис-
коп Константин Преславски"
продължава по пътя на нау-
ката и духовността.
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СЛАБ СЕЗОН ПРОГНОЗИРАТ 
ОТ ДВОРЕЦА - БАЛЧИК 

ОТКРИХА СЕЗОНА В ДВОРЕЦА - 
БАЛЧИК С ФОТОГРАФИЯ И ПОЕЗИЯ 

Туристическият сезон в 
Двореца в Балчик очакваме 
да започне с пролетните 
празници Цветница и Ве-

ликден, каза директорът 
на културния център Жени 
Михайлова. От началото на 
годината до момента турис-
топотокът е двойно намалял 
спрямо същия период на 
миналата година. Едва са 

преминали 2500 души – най-
много българи, следват ру-
мънците и украинците, съоб-
щи кореспондентът на Радио 

Варна Албена Иванова.
Прогнозите са за спад на 

немския турист, който е тра-
диционен за курортите Албе-
на, Златни пясъци и Слънчев 
бряг. Очакванията са за 
повече полски и британски 

посетители, коментира Жени 
Михайлова – директор на 
ДКИ КЦ „Двореца“. Не са 
оптимистични данните за 
гостите от Чехия, Израел, 
както и за целия сезон. 

След двете години на кови-
дизолация, война, която се 
води на 300 км от България, 
вещае непредсказуем сезон. 
„Надявам се поне ковидът да 
е отминал и да има свободно 
движение на туристи“ – каза 
още Михайлова. 

Тревожните събития в 
близост не спират обаче 
младоженците да следват 
копнежите на сърцето. До 
момента заявките за сватби 
са 47, като една от тях идва 
от Франция и е инспирирана 
от филм за монархиите в 
Европа, излъчен по френ-
ска телевизия и показващ 
лятната резиденция в Бал-
чик на румънската кралица 
Мария. 

Благодаря за красотата 
в душата и напомнянето, 
че в такъв град живея. 
Такива възгласи съпът-
стваха откриването на 
фотоизложбата «Чети-
ри сезона реалност и 
мечти», която бе откри-
та в Двореца в Балчик. 
В навечерието на про-
летните християнски 
празници в галерия „Ти-
хото гнездо“ фотограф-
ката Павлина Василева 
показва пред местната 
и гостуваща публика 
погледа си през обек-
тива, съобщи кореспон-
дентът на Радио Варна 
Албена Иванова.

В една от залите до 
края на месеца могат да бъ-
дат разгледани и откупени 36 
фотоплатна, които разкриват 
красотата на архитектурно-
парковия комплекс и магия-
та, която вижда авторката. 
Тя е родена в Балчик през 
1975 г. С фотография се за-
нимава от 2012 година.

 „Фотографския си път 
започнах в градините и раз-
личните сезони. Силно ме 
впечатли това, че обектът 
е един и същ, но изглежда 
различно през различните 

сезони. Първо любителски, 
после снимането се превърна 

впрофесия – по фестивали, 
форуми, частни фотосесии“ 
– разказа Павлина Василева 
на откриването. 

Някои от платната са съче-
тани със стихове на наши и 
чужди автори. „Като гражда-
нин на Балчик съм горда, че 
имаме този Дворец. Нейните 
фотографии ме накараха да 
го преоткрия във всичките 
му сезона. Фотография и 
поезия - ръка за ръка – това е 
нещо чудесно, продължавай 
да ни радваш с още повече 

изложби» – пожела и Живка 
Анещева от публиката.

Със събитието се открива 
и новият сезон в Държавния 
културен институт, каза ди-
ректорът на културни център 
Жени Михайлова. Следва-
щата изложба ще представи 
интересни техники с миди, 
предстоят пленери. На Вели-
ки четвъртък – 21 април, от 
15,00 часа на сцена Нимфе-
ум, за публиката от региона 
ще се представят първите 
абитуриенти от професията 
танцьор на училището по 
изкуствата в Добрич. 

Учениците от трети в клас 
участваха във Великденска 
работилница, организирана 
от екипа на Младежки цен-

тър – Добрич. 
Целта бе да мобилизира-

ме творческия потенциал 
на децата и да обърнем вни-

мание на фината моторика. 
Провокация бе и да съчета-
ят сполучливо пролетните 
цветове, за да се получат 
красиви великденски яйца, 
каза Силвия Венелинова 
– организатор в Младеж-
кия център. За украсата 
бяха използвани шаблонни 
форми, които децата ле-
пиха върху яйца от стиро-
пор. Момчетата работят 
по-бързо, но момичетата 
се справят по-добре със 
съчетанието на цветовете, 
коментира тя.

Проявата е част от поре-
дица тематични работил-
ници за деца и младежи, 
организирани от Младежкия 
център в Добрич в навече-
рието на Великденските 
празници. 

НДТ

В Европейската година на 
младежта, в Седмицата на 
Земята, Европа Директно и 
Младежки център – Добрич 
организират поредица от 
събития под мотото „Мисия 
Земя“!

Вече се проведе първият 
семинар на тази тема, 

в който младите хора 
получиха компетентна ин-
формация и дискутира-
ха климатичните промени, 
околната среда и възмож-
ностите за нейното опаз-
ване! Арт инсталацията 
„Мисия Земя“ представя: 
нашата ПЛАНЕТА, както и 
изготвено дъбово дърво – 
символ на майката ЗЕМЯ. 
На листата участниците в 
семинара изписаха про-
блеми и възможни реше-
ния относно климатичните 
промени. С интересните 
плакати, които подредихме 
в малка изложба искаме 

ВСИЧКИ 
да помислят, как можем 

са полезни на ПРИРОДАТА, 
да бъдат активни в опаз-

ването на ПЛАНЕТА! Арт ин-
сталацията „Мисия ЗЕМЯ“ 
ще може да разглеждате и 
през тази седмица. 

Очаквайте на 20 април в 

залата на Търговско про-
мишлената палата от 14:00 
ч. дебат на тема: „Алтерна-
тивната енергия е бъдещето 

в енергетиката на Земята“.
Бъдете АКТИВНИ !!!

Силвия ВЕНЕЛИНОВА 
организатор Младежки 

център - Добрич

В навечерието на 
Страстната седми-
ца лазарки от СУ 
„Любен Каравелов“ 
в Добрич посетиха 
Областна админи-
страция. Девойките 
бяха посрещнати 
от областния упра-
вител Галин Госпо-
динов. Момичетата, 
както повелява оби-
чаят, пяха и нари-
чаха пред стопани-
на на „къщата“ за 
здраве, плодородие 
и благоденствие за 
цялата област. Слънчеви-
те момичета получиха дар 
от Г. Господинов – сладко 
яйце, който им пожела да 
са здрави, да са щастливи 

и винаги слънчеви усмивки 
да греят на лицата им. След 
това малките лазарки пяха 
и наричаха за берекет и в 
Областна дирекция „Земе-

Камен Димитров, ученик 
в първи клас на СУ „П. Р. 
Славекйво“, бе отличен с 
втора награда в Четвъртия 
областен научен конкурс 
„Науката на  живо“. Кон-
курсът за научен проект е 

създаден по инициатива 
на Консултативния съвет 
към Младежки център – 
Добрич и цели насърча-
ване интереса на децата 
и младите хора към на-
уката и образованието. 

Изготвените про-
екти, визуализи-
ращи избрана 
о т  у ч а с т н и к а 
научна област, 
участваха в из-
ложение на 16 
април 2022г.  в 
Младежки цен-
тър – Добрич, по 
време на което  
бяха оценени.  

Вдъхновен от 
научния си ръко-
водител, г-жа Де-
сислава Андоноав, 
Камен участва в 
област ,,Техноло-
гии и предприема-
чество“, със своя 
проект ,,Екокъща“. 
Целият проект е 
реализиран изцяло 
от природни мате-

риали. Камен бе изработил 
компостер за рециклиране 
на био отпадъци, контейне-
ри за разделно сметосъби-
ране, зелена маса и опасни 
отпадъци. Не бе пропуснал 
да постави и Фотоволтаици 
на покрива на къщата, за  
да използва  слънчева енер-
гия за отопление.

Честита награда на мал-
кия Славейковец! НДТ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСРЕЩНА 
ЛАЗАРКИ ОТ СУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

ПЪРВОКЛАСНИК ОТ 
"СЛАВЕЙКОВ" - С ОТЛИЧИЕ В 
КОНКУРСА "НАУКАТА НА ЖИВО"

"МИСИЯ ЗЕМЯ" В МЛАДЕЖКИ 
ЦЕНТЪР - ДОБРИЧ

СЛАВЕЙКОВЦИ УЧАСТВАХА ВЪВ 
ВЕЛИКДЕНСКА РАБОТИЛНИЧКА

Девойките пяха и наричаха за здраве, благоденствие 
и плодородие в област Добрич

делие и храни“, посрещнати 
от стопанката инж. Десис-
лава Иванова – директор на 
дирекцията и всички слу-
жители.
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ЛУДОГОРЕЦ ШАМПИОН ЗА 11-И
ПОРЕДЕН ПЪТ СЛЕД ФИЕСТА НАД
СЛАВИЯ

МИЛИЦА МИРЧЕВА
ТРИУМФИРА В "ЯМБОЛ РЪН"
Третият кръг от веригата

състезания по бягания "Рън
България" 2022 се проведе
в дъждовно, хладно и вет-
ровито време в Ямбол. Ло-
шото време не попречи на
едни от най-добрите атле-
ти в България да се събе-
рат в лесопарк "Боровец"
в югоизточния град. Над 50
бегачи стартираха под
дъжда на дистанция 7.44
км, а след това шест сме-
сени щафети мериха сили
на 4х2.8 км.

Добричлийката Милица
Мирчева триумфира при
жените, след като победи
миналогодишната шампи-
онка на "Ямбол рън" Мари-
нела Нинева с 27:25 срещу
28:58. Трета завърши шам-
пионката ни в бяганията на
средни разстояния Лиляна
Георгиева с 30:14.

Мирчева и Нинева учас-
тваха заедно с Йоло Нико-
лов и Георги Гергов в ща-
фета под названието "Весе-
лите шишарки" и се наложи-
ха без конкуренция с 33:50

над "Националите" (35:43) и
"Златен шпайк" (39:34).

Победител при мъжете
стана 19-годишният укра-
инец Андрей Атаманюк,
който се хвана с темпото
на Йоло Николов, но в
последната обиколка го
атакува и триумфира с
време 23:33 мин. Това бе
втора победа за Украйна
във веригата, след като
през 2020-а Артьом Каз-
бан спечели на маратона

ГРИГОР ДИМИТРОВ ОСТАНА НА
КОСЪМ ОТ ФИНАЛА В МОНТЕ
КАРЛО

АЛЕКС НИКОЛОВ НАЙ-РЕЗУЛТАТЕН
ЗА ЛОНГ БИЙЧ И ВЪВ ФИНАЛА
Юношеският национален

отбор на България  до 16
години отстъпи на Румъния
с 1:2 в последния си дву-
бой от приятелския чети-
ристранен футболен тур-
нир под егидата на УЕФА
в Албена. Турнирът се ор-
ганизира от европейската
централа за междинните
възрасти, които влизат в
квалификациите през есен-
та. В надпреварата участие
взеха още отборите на
Молдова и Андора, а наши-
ят тим завършва с актив от
1 победа и 2 поражения.

Възпитаниците на селек-
ционера Йордан Петков за-
почнаха двубоя с амбици-
ята да заличат неприятния
спомен от двубоя с Молдо-

Единственият българин
в тенис елита Григор Ди-
митров започна стегнато
и мудно, а после бе на-
път да направи нов вели-
чествен обрат на "Мас-
търс"-а в Монте Карло,
но не издържа и бе над-
вит с 4:6, 7:6(2), 3:6 от
Алехандро Давидович
Фокина. Така, за съжале-
ние, Гришо загуби втория
си полуфинал в Княжес-
твото след 2018-а, въпре-
ки че имаше всички шан-
сове да материализира
подема си в края на вто-
рия и началото на третия
сет. Решителен се оказа
маратонският сервис-
гейм на Фокина, когато
българинът имаше аванс
с пробив и още четири
възможности за брейк,
но с много борбеност и
голяма доза късмет испа-
нецът оцеля.

Като цяло първият сер-
вис на Димитров бе под
обичайното му ниво. Въп-

Лудогорец си осигури
11-а поредна титла на
България, след като раз-
би с 4:1 Славия в мач от
27-ия кръг на efbet Лига.
Тимът от Разград поведе
в 13-ата минута след авто-
гол на Гьоко Зайков. За-
щитникът се разписа в соб-
ствената си врата след
центриране от корнер и
удар с глава. Така той про-
низа Вуцов във втори по-
реден двубой, тъй като пре-
ди няколко дни стори това
и срещу ЦСКА - София за
Купата. Само три минути
по-късно Текпетей овладя
дълго подаване и с шут по
земя в близкия ъгъл пока-
чи на 2:0. Голеадата на "ор-
лите" продължи и в 22-ата
имнута. Текпетей проби и
центрира отдясно по земя,
Тисера овладя на 7-8 мет-
ра фронтално срещу вра-
тата, дриблира около за-
щитници на гостите и с
удар под гредата направи

резултата класически.
Лудогорец продължи да

доминира и след почивка-
та, а в 54-ата минута стиг-
на до нов гол. Рик пое топ-
ката в половината на раз-
градчани, напредна около
30 метра, след което из-
веде Текпетей очи в очи с
Вуцов. Ганаецът преодоля
стража на Славия и от ма-
лък ъгъл вкара второто си
попадение в мача. В 68-
ата минута и гостите пог-
леднаха по-смело към вра-
тата на "орлите", когато
Дост завърши с шут по зе-
мя добра "бяла" комбина-

ция, но Падт улови. Десет
минути по-късно Петков из-
веде отлично Бакеро сам
срещу Падт и испанецът
хладнокръвно отбеялза с
техничен шут покрай стра-
жа на Лудогорец.

Домакините отговориха с
голово положение в 84-ата
имнута. Делев изведе Со-
тириу сам срещу Вуцов, ки-
пърецът пробва да отбеле-
жи с едно докосване, но
Вуцов изби в корнер. След
енговото изпълнение пос-
ледва разбъркване, което
завърши с удар на Тисера
над напречната греда.

реки това обаче Григор
имаше инициативата, която
явно загуби във въпросния
трети гейм на финалния сет,
а Фокина си възвърна са-
мочувствието.

Все пак Григор напуска
Монте Карло в посока Бар-
селона за турнира тази сед-
мица с много позитиви от
чудесното си цялостно
представяне. За осми път в
кариерата си той игра по-
луфинал на "Мастърс" - дру-
гите му такива класирания
са в Рим и Торонто през
2014-а, в Синсинати през

2016-а и 2017-а (когато
печели и титлата), в Мон-
те Карло и Париж през
2018-а и в Индиън Уелс
миналата година. Като
цяло в последните шест
сезона Димитров неиз-
менно записва поне ед-
но участие в полуфинал
на "Мастърс", ако изклю-
чим белязаната от коро-
навирус 2020-а. Димитров
спечели 250 хиляди евро
от наградния фонд и се
изкачи с 6 места до 23-
ото в световната ранг-
листа.

в Кюстендил. Атаманюк се
подготвя на тренировъчен
лагер в Стара Загора, къ-
дето в помощта на Евро-
пейската атлетика живеят
и тренират 60 украински
атлети и техните треньори,
за да са далеч от военни-
те действия в родината си.
Втори в "Ямбол рън" 2022
бе Йоло Николов, който за-
върши на 100 метра зад
Атаманюк с 23:54, а трети -
Сава Тодоров с 25:52.

ва и имаха няколко ситуа-
ции, при които можеха да
поведат в резултата. В
края на първото полувре-
ме обаче Румъния вкара
бързи две попадения чрез
Вермешан, които до голя-
ма степен предрешиха

крайния изход.
В началото на второто

полувреме България върна
един гол от дузпа чрез ка-
питана Джанер Садетинов,
но до края "лъвчетата" та-
ка и не успяха да стигнат
до изравняване.

ЦИЦИПАС ЗАЩИТИ ТИТЛАТА СИ В
МОНТЕ КАРЛО

Гръцкият тенисист Сте-
фанос Циципас успя да
защити титлата си от тур-
нира Мастърс 1000 в
Монте Карло на клей с
награден фонд от 5 415
410 евро, след като се
наложи във финала над
испанеца Алехандро Да-
видович Фокина с 6:3, 7:6
(3) за 96 минути. Циципас
нямаше особени пробле-
ми срещу Давидович Фо-
кина, който успя да ели-
минира Григор Димитров
на полуфинала, и изглеж-
даше по-свеж.

Двамата бяха равнос-
тойни до 3:3 в първия сет,
като успяха да направят
по един пробив, но след
това Циципас спечели три
поредни гейма и затвори
сета при 6:3 за 31 минути.
Вдъхновеният грък започ-
на уверено и втория сет,
като набързо поведе с 2:0

с пробив. Давидович-Фоки-
на обаче успя да вдигне ни-
вото на играта си и стигна
до обрат - 3:2, като върна
пробива. Решаващ можеше
да се окаже деветият гейм.
В него двамата изпуснаха
няколко шанса да го спече-
лят, а в крайна сметка Ци-
ципас показа по-здрави нер-
ви и успя да пробие при по-
редната си възможност и да
си осигури предимството да

сервира за крайната по-
беда. Давидович Фокина
и тук показа характер,
като с много агресивна
игра върна пробива и за-
пази шансове при 5:5.
След това тенисистите
взеха подаванията си, за
да стигнат до тайбрек. В
него Циципас бе много
по-уверен, като поведе с
5:1 и 6:2, за да затвори
мача на свой сервис.

ЛИВЪРПУЛ ПОБЕДИ СИТИ С 3:2 ЗА
ФА КЪП

Отборът на Ливърпул
победи Манчестър Сити с
3:2 в първия полуфинал
за ФА Къп на пълния ста-
дион "Уембли" в Лондон
и ще спори за трофея с
Челси, който се наложи
над Кръстъл Палас с 2:0.
Това бе повторение на
сблъсъка между двата
тима за първенство през
миналия уикенд, който
завърши със зрелищното
2:2.

Отборът на Юрген
Клоп извоюва победата
си още преди почивката.
Първо Ибрахима Конате
бе точен с глава след
центриране от корнер на
Андрю Робъртсън. След
това Садио Мане се въз-
ползва от много груба
грешка на резервния
вратар на "гражданите"
Закари Стефен. Джоунс
Стоунс върна топката

към американския футбо-
лист, който се засуети с нея
и това позволи на Мане да
го атакува и да я вкара в
мрежата. Мане направи и
3:0 малко по-късно със си-
лен диагонален удар за ра-
дост на феновете на "чер-
вените".

Сити се върна в мача в
началото на втората част с
попадение на Джак Грий-
лиш, завършил с мощен шут

хубава атака. В самия
край на мача Бернардо
Силва вкара втори гол в
празната врата на Ман-
честър Сити след чудесен
пробив на резервата Ри-
яд Марез отдясно. Ведна-
га след това Фернан-
диньо и Стърлинг пропус-
наха да изравнят за ти-
ма от Манчестър при фи-
налния натиск.
topsport.bg

ЦИЦИПАС ЗАЩИТИ ТИТЛАТА СИ В
МОНТЕ КАРЛО
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КОНЦЕРТЪТ "УСТРЕМЕНИ" НА АБИТУРИЕНТИТЕ НА 
СТУДИО "САРАНДЕВ" - ЕМОЦИЯ И МУЗИКА В ЕДНО

но отделение.
Той припомни, че в началото 

е било много трудно, но на-
края персоналът е свикнал с 

тежките условия 
на работа.

„Благодаря на 
екипа за поло-
жените усилия 
през тези две 
години, за про-
фесионализма 
и проявите на 
отговорност от 
всички работе-
щи в МБАЛ“ – 
признателен е 
д-р Димитров за 

работата през двете напрег-
нати години. По думите му, с 
малки изключения, всички са 
взимали смени в сектора. За 
съжаление коварната болест и 
последиците от нея са отнели 
живота на техни колеги. „Това 
се оказа едно заболяване, 
което две години нямаше раз-
умно обяснение на клиничните 
картини и тепърва ни предстои 
да лекуваме последиците от 
това“ – смята медикът, който 
също е давал дежурства.

Планираните държавни ин-
вестиции в ковид сектора 
получихме потвърждение от 
Министерство на здравеопаз-
ването за тях. Договорът се 
сключва с Община Балчик, 
одобрени сме за 162 хиляди 
лева строително-монтажни 
работи – първа фаза основен 
ремонт и подмяна на инстала-
ции – обобщи ръководителят 
на балчишката болница, като 
очаква след това държавата 
да осигури и апаратура. По 
думите му ковид не си е оти-
шъл. „Много бързо го решиха, 
надявам се да са мислили 
правилно“ – коментира той 
правителствените решения за 
затваряне на ковид секторите, 
съобщи кореспондентът на 
Радио Варна Албена Иванова.

В условията на рязък скок 
на цените болничните бю-
джети, формирани от зара-
ботката по клинични пътеки, 
не достигат. „Няма промяна 
в цените ми, а електроенер-
гията скочи три-четири пъти“ 
– посочи д-р Димитров. По 
думите това перо прибира 
около 35-40 процента от па-
рите по Здравна каса, които 
максимално месечно са 128 

хиляди лева. „Дори и да има 
по-висока заработка, плащат 
в избран от тях момент. По-
миналата година платиха за 
пет години назад. Хубавото е, 
че м.г. платиха надлимитната 
дейност в рамките на годи-
ната, през декември. И това 
дойде добре, за да посрещ-
нем острите нужди, свързани 
с цената на електроенергия-
та“ – каза д-р Димитров.

В техническо отношение 
годината е тръгнала зле. Въз-
никнали са повреди не само 
в техниката за образна диаг-
ностика, но и в лаборатория-
та. С финансовата помощ на 
Общината проблемите засега 
са отстранени – каза -д-р 
Димитров.

По груби данни броят на бе-
жанците от войната в Украйна 
приближава 4500 в община 
Балчик. На този етап медицин-
ската грижа за тях се поема 
от Бърза помощ. Преди дни са 
пристигнали инструкциите за 
хоспитализиране на възраст-
ни – процедурата е идентична 
като при здравнонеосигуре-
ните пациенти. „Попълват се 
документи и се изпращат до 
Агенция социално подпома-
гане. За децата се очакват 
инструкции – дали ще мина-
ват през Здравната каса, или 
социалната агенция. Ние няма 
да върнем никой, нуждаещ се 
от спешно лечение“ – обясни 
неяснотите управителят. Що 
се отнася до назначението 
на медицински кадри, той 
разясни, че те трябва да спа-
зят утвърдената процедура 
– легализиране на дипломата 
чрез Министерство на здра-
веопазването и познаване на 
езика. „Ние търсим всякакви 
кадри – сестри, лекари, зад 
нас няма никой“ – посочи д-р 
Димитров, че няма други спън-
ки да ги назначат.

С огромна признателност 
той съобщи за голямо даре-
ние, дошло от Германия в края 
на март. Получени са болнич-
ни легла с матраци, шкафчета, 
инвалидни колички, които са в 
много добро състояние. 

Средногодишно през болни-
цата преминават между 2400 и 
2600 пациенти, няма повише-
ние на броя им през м.г. Ос-
тава обаче остра нуждата от 
още една болнична линейка.

528 са пациентите преми-
нали за две години в ковид 
сектора на Многопрофилната 
болница за активно лечение 

в Балчик. 28 са починалите, 
а 22-ма са преведени в други 
лечебни заведения поради 
влошаване на състоянието. 
Това е равносметката на уп-
равителя на болницата д-р 
Пламен Димитров, след като 
от този месец работата на ко-
вид сектора е преустановена, 
а пациентите с коронавирус, 
нуждаещи се от болнично ле-
чение, се лекуват във вътреш-

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
18 април – 29 април, 09.00 ч. – 17.00 ч., Ху-

дожествена галерия – Добрич. Великденска 
работилница за въображение (по заявка). 
Организатор: Художествена галерия – Добрич.

18 април – 21 април, Регионална библиотека 
„Дора Габе“, Работа с деца, Изкуство. Витрина 
с библиотечни документи „Червен, червен Ве-
ликден“; Витрина с библиотечни документи по 
повод 110 години от рождението на Парашкев 
Хаджиев, български композитор и музикален 
педагог (1912 – 1992);

Витрина с библиотечни документи по повод 
570 години от рождението на знаменития 
италиански архитект, изобретател, инженер, 
скулптор и художник от епохата на Ренесанса 
Леонардо да Винчи (1452-1519).

Организатор: Регионална библиотека „Дора 
Габе“.

19 април, 11.00 ч., пл. „Свобода“. Концерт 
на Духов оркестър – Добрич. Диригент Стоян 
Монов. Организатор: Община град Добрич.

19 април, 13.30 ч., Регионална библиотека 
„Дора Габе“, Работа с деца. Онлайн Моето 
първо посещение в библиотеката и представя-
не на платформа „Книговище“. Организатори: 
Регионална библиотека „Дора Габе“, ОУ „Св. 
Климент Охридски“ с. Смолница.

19 април, 14.30 ч., Младежки център – До-
брич, фоайе. Великденска работилница. Ор-
ганизатори: Младежки център – Добрич, ОУ 
„Стефан Караджа“.

19 април, 18.00 ч., Скейт парк. Благотвори-
телен концерт в полза на Тихомир Зурнаджиев 
на 7 години за подпомагане финансирането на 
лечението му в чужбина. С участието на мест-
ни групи, състави и индивидуални изпълнители. 
Организатор: Инициативна група.

20 април, 11.00 ч., пл. „Свобода“.Концерт 
на Духов оркестър – Добрич. Диригент Стоян 
Монов. Организатор: Община град Добрич.

20 април, 14.00 ч., Регионална библиотека 
„Дора Габе“, Работа с деца. Час за поезия 
„Най-синьото вълшебство“ по повод 60 години 
от рождението на поетесата Петя Дубарова; 
Витрина с библиотечни документи „Най-си-
ньото вълшебство“. Организатори: Регионална 
библиотека „Дора Габе“, ОУ „Хан Аспарух“.

20 април, 18.00 ч., Огледална зала „Нели 
Божкова“. Концерт „История и бъдеще“ – 55 
години Хор на учителките – Добрич. Дирижи-
рат: Маргарита Русева-Ганева, Габриела Пав-
лова Пѝсанова, Светлана Галианова, Мартин 
Кръстев. На рояла Детелина Василева-Дими-
трова. С участието на: Николай Петров, Стела 
Стойкова, Азра Господинова, Диян Дженков, 
Силвия Ангелова, Мартин Георгиев, Струнен 
квартет „Добрич“.

С финансовата подкрепа на НФК. Органи-
затор: Хор на учителките – Добрич, със съдей-
ствието на Община град Добрич.

20 април, сайт и Фб на Регионален историче-
ски музей – Добрич. Обявяване на резултатите 
от Национален средношколски конкурс за по-
езия „Възкресения” – Добрич 2022. Организа-
тор: Регионален исторически музей – Добрич.

Продължават:
До 21 април, Музей в Градски парк „Св. 

Георги“, Изложба „Изкуството на Тибет“ на 
Исторически музей – Димитровград. Организа-
тори: Регионален исторически музей – Добрич, 
Исторически музей – Димитровград.

Художествена галерия – Добрич. Изложба 
„Текстилът в Националната художествена 
академия от началото до днес /1898-2020/ - 
преподавателите и студентите“. Организатори: 
Художествена галерия – Добрич, НХА.

XVII Национален конкурс за рисунка диги-
тална живопис и графика „Моята България“. 
Срок за участие до 27.04.2022 г. в Младежки 
център – Добрич. Организатор: Младежки 
център – Добрич, https://ycd.bg/

Областен конкурс за рисунка на тема „Ди-
гиталната трансформация - как ще промени 
живота ни?“. Срок за изпращане на рисунки: 
3 май, Младежки център – Добрич. Органи-
затори: Младежки център – Добрич, ЕВРОПА 
ДИРЕКТНО Добрич.

Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 
г.“, Библиотека, Сектор „Работа с деца“. Из-
ложба на библиотечни документи по повод 
Месец на книгата и авторското право;

Изложба на библиотечни документи по 
повод Международния ден на птиците. Орга-
низатор: Народно читалище „Йордан Йовков 
– 1870 г.“ 

НДТ

След две години в онлайн среда, традиционният Маратон на 
четенето, по повод Световния ден на книгата и авторското пра-
во, се проведе присъствено в Регионалната библиотека „Дора 
Габе“ и бе посветен на писателя Ангел Каралийчев. В празника 
се включиха над 270 ученици, преподаватели, читатели, граж-
дани. На събитието присъства д-р Емилия Баева, зам.-кмет 
„Хуманитарни дейности“, която поздрави участниците и връчи 
Годишните награди на библиотеката за 2021 г. в категории: 

ЧИТАТЕЛ НА ГОДИНАТА - Виктория Веселинова Дойчева, 
5 кл. 

ЧИТАТЕЛ НА ГОДИНАТА  - Мая Кирилова Стоянова, 46 г. 
НАЙ-ЧЕТЯЩ КЛАС - Първи „в“ клас СУ „Димитър Талев”, кл. 

ръководител Красимира Хинева
НАЙ-АКТИВЕН ПАРТНЬОР - СУ „Любен Каравелов”, дирек-

тор Светла Иванова
НАЙ-ЧЕТЯЩО СЕМЕЙСТВО - Вивиан, Преслава, Елена и 

Ясен Щереви  
ДАРИТЕЛ НА ГОДИНА-

ТА - „КОРТЕВА АГРИСА-
ЙЪНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, 
управител Чавдар Дочев

ГРАМОТА ЗА ДОБРИЯ 
ПРИМЕР „ДАРИ КНИГА 
- СПОДЕЛИ РАДОСТТА 
ОТ ЧЕТЕНЕТО“ - Никола 
Сашков Колев, 6 кл.

Директорът на регионал-
ната библиотека Теодо-
ра Денкова благодари на 
гостите за отношението 
към книгите и желанието 
да споделят четенето и им 
пожела много забавления 
и настроение в празничния 
ден. Начало на Маратона 
постави Дияна Боева, пи-
сател, редактор и учител 
по български език и лите-
ратура в ЕГ „Гео Милев“. 
Тя прочете откъс от „Бя-

лото гълъбче“ на Ангел Каралийчев.
Щафетното четене започна в 10.00 ч. с четене на приказката 

„Неволята“ от учениците от II в клас на СУ „Д. Талев“, които 
библиотеката отличи като Най-четящ клас за изминалата 
година. Участието на второкласниците продължи с четене на 
откъси от „Тошко Африкански“ и завърши с драматизация на 
приказката „Юначното петле“. Класът на Красимира Хинева 
включи в изявата си и презентация за живота и творчеството 
на Ангел Каралийчев. Текстове от Ангел Каралийчев четоха 
ученици от IV клас на СУ „Д. Талев“. Следващите участници 
бяха първокласниците от I а клас на ОУ Христо Ботев, I а, б, 
в, г  клас на СУ „П. Р. Славейков“, III в и III г клас на СУ „Св. 
Климент Охридски“, VI клас на ЧОУ „Мария Монтесори“,  I а 
, б, V б клас на СУ „Любен Каравелов“, III б клас на СУ „Св.
Св. Кирил и Методий”, I клас на ЧОУ „Мария Монтесори“. По 
време на маратона прозвучаха текстове на Георги Господинов, 
Йорданка Белева, Маргарита Петкова и др. 

Библиотеката благодари на всички четящи приятели и съ-
мишленици за активното участие в Маратона и им пожелава 
с книгите да откриват нови хоризонти.                               НДТ

При огромен успех преми-
на концертът „Устремени“ 
на Студио за поп-рок певци 
„Сарандев“ при Младежки 

център – Добрич, с вокален 
педагог Елена Карабельова. 
На сцената се изявиха три 
пораснали момичета – Неда 

Александрова, Лидия Лаза-
рова и Мартина Пейчева – 
абитуриенти Випуск 2022. 
Многобройната и отзивчи-

ва публика се наслади на 
техните солови и ансамбло-
ви изпълнения, поднесени с 
искрена емоция и красота! 

Прозвучаха песни из репер-
тоара на Мария Илиева, Ми-
хаела Филева, Селена Гомес, 
Джеси Джей, Бруно Марс, 
Ед Шийрън и др. В концерта 
участваха още: Росен Петров 
и Максим Панайотов от Сту-
дио „Сарандев“, и Танцов 
театър „Дея“ с ръководи-
тел Лана Анцаридзе. Пре-
красният звук и сценичното 
осветление допълнително 
подсилиха въздействието 
от емоционалното предста-
вяне на младите таланти. 
Неда, Мартина и Лидия пока-
заха за пръв път пред публика 
и своята авторска песен „Ус-
тремени“, която те заедно със 
своя вокален педагог Елена 
Карабельова създадоха спе-
циално за концерта. В края 
на събитието трите момиче-
та благодариха сърдечно на 
своите родители, близки, учи-
тели и приятели, които през 
годините са ги подкрепяли 
и са им помагали в тяхното 
развитие! 

Ясна е програмата за по-
срещането на пролетните 
празници в град Тервел. 

В храм Св. Вмчк Георги 
Победоносец на Цветница – 
17.04. от 8,30 часа бяха отслу-
жени литургия и празничен во-
досвет. На 21.04. от 9,00 часа 
ще се състои Велик малосвет. 
На Разпети петък в 9,00 часа 
ще се проведе ритуалът по 
изнасяне на Св. Плащеница, 
а от 18,00 часа опело на Св. 
Мощи. На 23.04 от 23,00 часа 
ще се отслужи литургия за 
посрещане на Великден.

На 27.04. от 18,00 часа лю-
бителите на фолклора могат 
да се насладят на съвместната 
концертна програма, подгот-
вена от ДФТА „Калинка Въл-
чева“ и Академичния танцов 
театър при ВСУ „Черноризец 
Храбър“ гр. Варна. Билети за 
концерта могат да се закупят 
на касата на читалището.

В дните от 29.04 до 03.05. за 
първи път в града ще се про-
веде Фестивал на веселието, 
който се организира от „АРА-
БЕЛЛА АРТ“ ЕООД със съдей-
ствието на Община Тервел. 
Фестивалът ще се проведе в 
градския парк – на трениро-
въчното игрище, като в петте 
фестивални дни жителите на 
общината ще могат да видят 
изпълненията на Дара (29.04), 
Тереза (30.04), Нелина (01.05), 
Елица Тодорова (02.05) и Дан-
на (03.05). В гората ще бъдат 
разположени и много атрак-
циони и мобилни заведения 
за хранене. Обява за пълната 
програма на проявата ще бъде 
публикувана допълнително.

Празникът на Тервел 6 май 
ще започне в 8,30 ч. с литур-
гия в храм Св. Вмчк Георги 
Победоносец, която ще отслу-
жи Доростолският митрополит 
Яков в съслужие със свещени-
ци от Тервел и Доростолска 
епархия. Освен празничния 
водосвет, ще бъдат раздаден 
курбани за здраве и берекет 
за от Кмета на Община Тер-
вел инж. Симеон Симеонов. 
От 9,30 часа в парковото 
пространство пред читалище-
то ще бъде подреден базар 
на занаятите и кулинарни 
изделия, показващ тради-
ционната кухня за пролетните 
празници. Празничните ястия 
ще бъдат подготвени от само-
дейните състави от общината, 
а в базара са поканени да се 
включат местни майстори на 
картини, играчки, сувенири, 
пролетна и великденска ук-
раса и др. Програмата ще 
продължи в 11,30 часа на 
откритата сцена на площада, 
където ще можем да се насла-
дим на новата програма на Ка-

МБАЛ - БАЛЧИК БЕЗ КОВИД СЕКТОР 
И С НЕДОСТАТЪЧЕН БЮДЖЕТ 

пански ансамбъл гр. Разград. 
При дъждовно време базарът 
и концертът ще се проведат в 
читалището.

Отново на 6 май, от 10,30 до 
12,00 часа, уредниците от об-
щинския музей са подготвили 
интерактивна игра за опозна-
ване на родния град, която е 
насочена към любителите на 
забавленията на възраст меж-
ду 10 и 15 години. Музеят ще 
посреща посетители от 10,00 
до 12,30 часа. Преди това му-
зеят, съвместно с читалищна 
библиотека гр. Тервел, ще 
отбележат 146 г. от избухване 
на Априлското въстание. В за-
лата за временни експозиции 
ще бъде подредена изложба 
от книги и визуални материа-
ли, а в конферентната зала ще 
бъде прожектиран филм, пре-
създаващ героичните събития.

КУЛТУРНИЯТ КАЛЕНДАР НА 
ТЕРВЕЛ В НАВЕЧЕРИЕТО НА 
ВЕЛИКДЕН И ГЕРЬОВДЕН

НАД 270 МАЛКИ И ГОЛЕМИ ПРИЯТЕЛИ 
НА КНИГАТА СЕ ВКЛЮЧИХА
В XVII МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО 
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ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК 7ndt@dobrich.net

Брой 30 (6563) http://www.ndt1.com/

19 април 2022 г.

ВиК УСЛУГИ - ГАРАНЦИЯ. Тел.: 0885/187 183.  
СЧЕ ТО ВОД НА КЪ ЩА "ПА МИР": фир ме но ре

гис т ри ра не, пъл но ад ми нис т ра тив но и сче то вод но 
об с луж ва не. Ана лиз и ек с пер ти зи, обос нов ки по 
кре ди ти. Го диш ни да нъч ни дек ла ра ции, ДДС, НОИ. 
Тел.: 0888/699 441, 058/824856. 

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

  УСЛУГИ

ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

ПРЕВОДИ

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

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

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

До цент др Та шев, спе ци а лист вът реш ни и бъб
реч ни бо лес ти, от ра вя ния, алер гии  тел. 625341, 
0889/040 584, ком п лекс "Ле бед" вх. "В" /зад пар
кин га на Бан ка "Би о хим" 

СТО МА ТО ЛОГ  др Мег ле на ПО ПО ВА,  ул. "Хр. 
Смир нен с ки" № 4,  тел. 841703, все ки ден от 14 
до 19 ча са. 

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

ПРОФ. ЕН ЧО КАЛ ЧЕВ - ХИ РУРГ  по не дел ник 
1417,30 ч.; Очен ка би нет  др М. Кал че ва  GSM 
0888502176; Др Ана ни е ва  GSM 0888380756; по
не дел ник 917, чет вър тък 1417, пе тък 916 ч.; гр. 
Доб рич, ул. "Л. Ка ра ве лов" N 8, вх. Б, ет. 1, тел. 
058/47634

АВТОСЕРВИЗ "ДОКТОР МОТОРС" ще 
намерите на ул. "ПОП БОГОМИЛ" 14 

 /старата Бирена фабрика/

Тук се лекуват всички "болежки" на вашия автомобил! 

Ако имате проблеми с 
колата, решението им е 

в АВТОСЕРВИЗ
"ДОКТОР МОТОРС"! 

 Тук се извършва ремонт на двигатели, ходова част, 
скоростни кутии; смяна на масла, филтри, ремъци.  

При нужда или спешен случай  
0899/62 92 76 или 0899/75 93 63. 

 Тук се извършва също монтаж и ремонт на газови 
уредби и монтаж на метануредби на  лизинг  

0898421941 

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

0888/917986, тел. 058/603 876

С П Е Ш Е Н 
ТЕЛЕФОН

ЛАЗЕРНА ДЕНТАЛНА КЛИНИКА
ул. "Райко Цончев" №7

раб. вр. 8.30-12.00 ч., 14.30-18.00 ч.
събота   9.00-15.00 ч.

тел. 058 60 56 60, 0897 62 94 93
www.laserdent.bg

д-р Галина БОДИЧЕВА  

* СЕМЕЕН ЛЕКАР 
* СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
* СЕМЕЙНА ОБЩА МЕДИЦИНА
*  ХОМЕОПАТИЯ

КАБИНЕТ: ул. "България" 8, тел.: 0889/95 19 91,
сл. тел.: 590 320

ОБЯВА
ЗК „Единство“, село Караманите,

УВЕДОМЯВА
Всички свои членове, че на 30 април 2022 год. ще 

се проведе отчетно годишно събрание на коопераци
ята, от 9.00 часа, в салона на читалището, при след
ния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Освобождаване на членкооператори, получили 

дялов капитал
2. Доклад отчет за изтеклата 2021 година
3. Приемане на отчет за приходите и разходите и 

годишен финансов отчет за 2021 година
4. Отчет на Контролния съвет
5. Изплащане на дивиденти, заедно с рентата за 

стопанската 2021/ 2022 година
6. Освобождаване на членкооператори, продали 

земята си и дали на други арендатори и изплатен дя
лов капитал

7. Разни
ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

З А П О В Е Д
№ РД-04- 35/ 15.04.2022г.

На основание §12а от ПЗР ЗСПЗЗ, чл.27, ал.9 във връзка с ал. 8, изречение  първо от ЗСПЗЗ, чл. 106, ал.1 ППЗСПЗЗ и чл.3, ал.4 от Устрой-
ствения правилник на ОД „Земеделие“, писмо на МЗм с изх. №66-4623/14.04.2022 г. /наш вх. № РД-12-01-380-1/14.04.2022г./ за изразено 
съгласие на Министъра на земеделието за започване на тръжна процедура по общия ред за продажба на земеделски земи по §12а от ПЗР 
ЗСПЗЗ с право на участие на всички заинтересовани лица

Н А Р Е Ж Д А М:
І. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи в бившите стопански дворове на ор-

ганизациите по § 12 ПЗР ЗСПЗЗ, намиращи се извън урбанизираните територии, останали след възстановяване правата на собствениците, 
частна държавна собственост, находящи се в с. Крапец, община Шабла, област Добрич 

Община Землище № на имот Площ/
дка

Начална
Цена/лева Депозит

Разходи по чл.56ш 
от ППЗСПЗЗ/лв/

Шабла с. Крапец 39493.28.15 30,247 116572,00 11657,20 204,00

Шабла с. Крапец 39493.28.37 38,935 150055,00 15005,50 204,00

ІІ. Условия за участие. 
Право на участие в търга имат всички физически лица, едно-

лични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския 
закон.

ІІІ. Началната тръжна цена и размер на депозита за участие в 
търга 

Началната тръжна цена на имотите е определена по реда на 
чл.105, ал.7 от ППЗСПЗЗ, която е пазарна оценка, изготвена от 
независим оценител. Депозитът за участие е 10 % от началната 
тръжна цена. Върху него не се начислява лихва и не подлежи на 
връщане при отказ от сключване на договор. Банковото бордеро за 
внесения депозит се представя заедно с документите за участие в 
търга /оригинал/. Депозитът за участие в търга се внася по сметка 
на ОД”Земеделие” гр.Добрич 

IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69, 
BIC: UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк”, гр. Добрич
ІV. Място и срок за получаване на документите за участие в търга. 
Документите за участие в търга се получават в сградата на Об-

ластна дирекция “Земеделие” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5, 
стая 102, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 
17:00 ч., в срок от 20.04.2022г. до 19.05.2022г. включително.

V. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. 
Документите за участие в търга се подават в Областна дирекция 

“Земеделие ” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая 102, всеки 
работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч., в срок от 
30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на запо-
ведта за провеждане на тръжната процедура в местен ежедневник 
– от 20.04.2022г. до 19.05.2022г. включително.

VІ. Подаване на документите за участие в търга 
Заявителите или упълномощеното от тях лице (нотариално заве-

рено пълномощно) подават в Областна дирекция „Земеделие” - До-
брич, заявление по образец, утвърден от Министъра на земеделие-
то. В заявлението да се посочат:

Единен идентификационен код съгласно Закона за търговския 
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ко-
гато заявлението се подава от юридическо лице или от едноличен 
търговец

Местоположението, номера и площта на имота;
Предлаганата цена в цяло число в лева за имота, изписана с ци-

фри и словом, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна 
цена;

Към заявлението да се приложат: 
Банково бордеро в оригинал за внесения депозит за всеки отде-

лен имот. 
Нотариално заверено пълномощно, когато документите се пода-

ват от упълномощено лице;
Решение на съответния оправомощен орган за закупуване на 

държавните имоти - предмет на продажбата, когато заявлението се 
подава от юридическо лице или от едноличен търговец;

Декларация за свързани лица по смисъла на Търговския закон и 
свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните 
предприятия обстоятелствата по чл.106, ал. 18 от ППЗСПЗЗ.

Декларация за събиране, съхранение и обработване на лични 
данни във връзка с Регламент ( ЕС ) 2016/679 на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 27.04.2016г., относно защита на физическите 
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свобод-
ното движение на такива данни, по образец, одобрен със заповед на 
директора на ОД „Земеделие“ гр. Добрич

Заявления за участие в търга, да са запечатани в непрозрачен 
плик и да се регистрират с входящ номер, дата и час в регистъра

VIІ. Информация за имотите – обект на търга, е изнесена на 
информационното табло на Областна дирекция „Земеделие” – До-
брич, ул. „Независимост” № 5, на интернет страницата на дирек-
цията: http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx, на 
интернет страницата на Министерството на земеделието, в Общин-
ската служба по земеделие, в Общината и в кметството на населе-
ното място по местонахождение на имота.

VІІІ. Търгът ще се проведе в сградата на Областна дирекция 
”Земеделие ” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5 на 23.05.2022г. от 

09,30 часа, като офертите ще се разглеждат в открито заседание на 
комисията, по реда на входирането им във входящия дневник на ОД 
„Земеделие” Добрич. 

Търгът да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са 
подали заявление за участие и са допуснати до участие в търга. Ко-
гато на търга са обявени повече от един имот, при явяване на един 
кандидат за даден имот, той се обявява за спечелил търга при пред-
ложената от него тръжна цена с тайно наддаване. Не се допускат 
за участие в търга кандидатите, чиито заявления са подадени след 
срока по т. V или не отговарят на изискванията на т. VІ от заповедта.

ІХ. Класиране на участниците, сключване на договор за покупко-
продажба за спечеления имот и възстановяване на депозита. 

За резултатите от търга тръжната комисия да състави протокол, 
който да се обяви на Информационното табло на Областна дирек-
ция „Земеделие” – Добрич, ул. „Независимост” № 5, и на интер-
нет страницата на дирекцията: http://www.mzh.government.bg/odz-
dobrich/bg/Home.aspx 

В 7-дневен срок от обявяването му участниците в търга могат да 
направят писмени възражения до тръжната комисия, която следва 
да се произнесе в 5-дневен срок, като за разглеждането им да със-
тави протокол, в който се посочват мотивите за приемането или за 
отхвърлянето им. Протоколът да се обяви на посоченото в запове-
дта публично място.

Председателят на тръжната комисия да представи протоколите 
заедно със заявленията, приложенията към тях и възраженията  за 
одобряване от министъра на земеделието, храните и горите в 3-дне-
вен срок от произнасянето по възраженията.

В 7-дневен срок от одобряването на протоколите от Министъра 
на земеделието със заповед да се определи класираните на първо 
и второ място кандидати за всеки имот. Заповедта се публикува на 
интернет страницата на Министерството на земеделието и на ин-
тернет страницата и таблото на ОД «Земеделие» Добрич при спаз-
ване изискванията на Закона за защита на личните данни. В 3-дне-
вен срок Директорът на ОД «Земеделие» уведомява участниците в 
търга по реда на АПК за заповедта, която подлежи на обжалване в 
14-дневен срок от уведомлението им по реда на АПК. 

В случаите, когато от няколко участници е предложена една и 
съща цена за даден имот, между тях да се проведе търг с явно над-
даване с начална цена - равна на предложената от кандидатите при 
търга с тайно наддаване цена, увеличена с една стъпка, като стъп-
ката за наддаване е в размер на 100 /сто/ лева.

На първо място в търга се класира кандидатът, предложил най-
висока цена за даден имот. При явяване само на един кандидат за 
даден имот, същият да се обявява за спечелил търга при обявената 
от него тръжна цена в търга с тайно наддаване. 

Ако в четиринадесет дневен срок след влизането в сила на запо-
ведта, в случай че лицето спечелило търга, не внесе цената, дъл-
жимите данъци, такси, разходите по чл. 56ш, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и 
режийните разноски, за сключване на договор да се покани класи-
рания на второ място кандидат.

Договорът подлежи на вписване в службата по вписванията за 
сметка на купувача

Внесеният депозит от участниците в търга, класирани на първо и 
второ място да се възстанови след сключване на договор за покуп-
ко-продажба и внасяне на продажната цена от купувача по сметка 
на МЗм в БНБ-ЦУ гр.София

IBAN:      BG 97 BNBG 96613000150001, BIC:         BNBGBGSD
Х. Тръжната комисия да се състои от три до пет редовни члена, 

измежду които председател и секретар и двама резервни членове. 
В състава на комисията да се включи и правоспособен юрист. По-
именният състав на комисията да се определи с отделна заповед, в 
3 /тридневен/ срок след изтичане на крайния срок за подаване на 
заявления за участие в търга

 Заповедта да се обяви в 3-дневен срок от издаването й на ин-
тернет страницата на МЗм, ОД «Земеделие» Добрич, в местен 
ежедневник, и на информационното табло на Областна дирекция 
„Земеделие” - Добрич, всички Общински служби по земеделие в 
област Добрич, в Община Шабла и в кметството на с. Крапец, общ. 
Шабла.

Ако изборите бяха днес: ГЕРБ – 
21,7%, ПП – 18,4%, БСП – 10,2%

Над два пъти повече отрица-
телни оценки за Кирил Петков и 
правителството му. Това показва 
национално представително про-
учване на „Алфа Рисърч“, част 
от регулярния мониторинг на 
агенцията. Проведено е в периода 
8 – 14 април 2022г., сред 1037 пъл-
нолетни граждани от цялата стра-
на, чрез пряко стандартизирано 
интервю с таблети. 

Проучването очертава рязък 
спад на доверието към правител-
ството, премиера и управляващо-
то мнозинство, задълбочил се още 
повече след публичните раздори 
между коалиционните партньори. 
Преобладаващо песимистични 
очаквания, че кабинетът ще успее 
да овладее текущите кризи; кре-
дит на доверие в борбата с коруп-
цията и съдебната реформа.

Размиването на идеологиче-
ските граници  и в резултат, бло-
кирането на редица важни реше-
ния, поставя все по-сериозни пре-
пятствия пред коалицията, а този 
принцип на (без)действие среща 
все по-високо неодобрение от хо-
рата“, изтъкват от „Алфа Рисърч“.

Електорални нагласи и доверие 
в партийни лидери

Политическата турбулентност 
през последните два месеца пре-
дизвиква и ускорена динамика в 
електоралните нагласи на бълга-
рите. Налице е обща тенденция 
към различно по интензивност 
разколебаване в подкрепата за уп-
равляващите партии, консолида-
ция сред симпатизантите на ГЕРБ 
и мобилизация на радикален вот. 
Регистрираните предпочитания, 
които не са в реална електорална 
ситуация, изглеждат за момента 
по следния начин:

"АЛФА РИСЪРЧ": НАД ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ 
ОТРИЦАТЕЛНИ ОЦЕНКИ ЗА КИРИЛ 
ПЕТКОВ И ПРАВИТЕЛСТВОТО МУ
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ОВЕН - Любовта ви изпълва с енергия 
и добри мисли. Днес сте проводници на 
позитивни послания и нищо чудно, че на 
човек му е приятно в компанията ви. Раз-

давайте се и не се жалете.
ТЕЛЕЦ - Ставащото е показателно и ако 

сте проникновени, ще разчетете знаците на 
съдбата. Взели сте присърце служебните 
проблеми и решаването им е от първосте-
пенна важност за вас.

БЛИЗНАЦИ - Възможна среща с роднини 
ще ви натовари, но ще побързате да се 
освободите от тази компания. Ако ви се 
наложи да изпълвате ангажимент, който не 
сте предвидили, не се отегчавайте.

РАК - Упоритостта ви ще ви изведе до 
пълен успех. Някои ще пътуват по работа 
или за развлечение. Въпреки умората, ще 
има какво да ви зарадва и на какво да се 
насладите след динамичния си ден.

ЛЪВ - Нищо даром няма да получите, но 
не загърбвайте хората, които ви помагат 
безусловно, с такива като тях трябва да се 
обвързвате. На дамите им предстои вълну-
ващо преживяване.

ДЕВА - Ще получите информация, с чиято 
помощ ще ускорите постигането на целите 
си. Пред вас ще се отвори прозорец от 
възможности и не ви остава друго освен да 
работите по реализацията им.

ВЕЗНИ - Настроението ви ще се повиши 
след мирното решаване на твърде серио-
зен домашен проблем. Очакваната буря, 
за която само вие имате вина, днес ви се 
разминава твърде безнаказано.

СКОРПИОН - С доброто си сърце ще 
привличате вниманието на околните и 
те ще ви демонстрират уважението си. В 
предстоящите делови срещи и контакти с 
различни хора ще наложите вижданията си.

СТРЕЛЕЦ - В интимната сфера ще се 
радвате на разбирателство и приятни емо-
ции. С партньора си ще обсъждате бъдещи 
планове и заедно ще пристъпите към осъ-
ществяването им на практика.

КОЗИРОГ - Ако ви предстоят изяви, не 
показвайте притесненията си пред твърде 
широката публика. В голямата си част от 
случаите те се приемат като неувереност и 
недостатък на вашия характер.

ВОДОЛЕЙ - Волята ви да успеете ще ви 
помогне да се овладеете и да дадете най-
доброто от себе си, приключвайки задачата 
си. Възможни са здравословни неразполо-
жения. Не се самолекувайте.

РИБИ - Работата в колектив ще се толе-
рира и ще имате своите добри постижения. 
Настроението ви ще се повлияе от другите, 
но не в лошия смисъл. Материални придо-
бивки ще ви зарадват.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Може да бъде съблазнен мъж, който има жена, или любовница, но не може да бъде 
съблазнен мъж, който си има ракия и салата! - Невена от тесен център, но не тази, 
за която си мислите

СВЕТСКА 
КЛЮКА

НАЙ-ГОЛЯМОТО ВУЛКАНИЧНО 
СВЛАЧИЩЕ В СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО 
Е В РАЙОНА НА О.САНТОРИНИ 

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на 
Христо Христов - об-
щински съветник  от 
МК ГЕРБ(СДС) в Ка-
варна, с пожелание за 
здраве и активна работа 
в полза на хората от 
крайморската община!

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува утре Евгени Геор-
гиев, а ние в аванс му 
желаем здраве, обич и 
осъществени добри на-
чинания!

В АВАНС честитим 
рождения ден на г-жа 
Мария Стефанова. Нека 
е здрава, нека всичко 
добро, с което се заеме, 
се увенчава с успех и 
нека има много поводи 
да се гордее с прекрас-
ните си деца, внуци, че 
и правнуче, които днес 
я поздравяват от сърце 
с празника! 

Данни за най-голямото 
вулканично свлачище в 
Средиземноморския регион 
откриха гръцки и чуждес-
транни учени в района на 
остров Санторини, съобща-
ва агенция АНА-МПА.

Свлачището е образу-

вано от земна маса, из-
хвърлена при изригването 
на вулкан на острова и е 
с огромен обем до 125 ку-
бични километра. Според 
учените това се е случило 
преди 700 хиляди години 
при първоначалното разви-

тие на острова. 
Остров Санторини е из-

вестна туристическа дести-
нация, която привлича ми-
лиони туристи всяка година. 
Изключителният релеф на 
острова се дължи на изриг-
ването на вулкан по време 

на минойската епоха. Това 
изригване, случило се преди 
около 3500 години, се смята 
за най-голямото в световен 
мащаб през последните 12 
хиляди години. 

В историята на Сантори-
ни има повтарящи се голе-
ми вулканични избухвания с 
изхвърляне на земна маса. 
До момента обаче почти не 
са известни данни, които да 
сочат свличания на земна 
маса, която попадайки в 
морето би създала условия 
за предизвикване на цуна-
ми. Подобни данни има за 
други вулкани, например на 
Канарските острови.

Изследването, което раз-
крива възможността за на-
личие на огромно свлачище 
в района на Санторини, е 
публикувано в междуна-
родното геоложко списание 
„Бейсън рисърч“, посочва 
агенцията.

100-ГОДИШНА ЛЮБИТЕЛКА 
НА МОТОЦИКЛЕТИТЕ 
РАЗКРИ ТАЙНАТА НА 
СВОЕТО ДЪЛГОЛЕТИЕ

Британската любителка на 
мотоциклети празнува 100-
ия си рожден ден и разкрива 
тайната на своето дълголетие, 
съобщи Hull Live.

Роуз Федърстоун отпраз-
нува важното събитие в стар-
чески дом в покрайнините 
на родния си град Кингстън 
ъпон Хъл в Йоркшир. През 
военните години жената е 
работила като кондуктор в 
автобус, а след това в родилна 
болница и в авиокосмическа-
та компания British Aerospace.

Пенсионерката разказа, че 
любимите ѝ занимания през 
свободното време са каране 
на мотоциклети със съпруга 
си и плетене. Като причина 
за дълголетието си Федър-
стоун посочи любимата си 
работа и активния начин на 
живот. „Моят съвет е да ра-
ботите усилено и никога да 
не се отказвате. Но трябва 
да изпитвате удоволствие от 
това. И не се забърквайте в 
спорове, ако те могат да бъ-
дат избегнати “, предупреди 
столетничката младите хора. 
Тя добави, че е важно също 
да използвате добър крем за 
лице и да не губите чувство 
за хумор.

В чест на 100-ия ѝюбилей 
Федърстоун получи поздра-
вителна картичка от кралица 
Елизабет II, а персоналът на 
старческия дом организира 
специално парти, на което 
присъстваха роднини и при-
ятели на героинята на деня.


