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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

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

ПИЯНИ, ДРОГИРАНИ ПИЯНИ, ДРОГИРАНИ 
И БЕЗ ШОФЬОРСКИ И БЕЗ ШОФЬОРСКИ 
КНИЖКИ ВИЛНЕЯТ ПО КНИЖКИ ВИЛНЕЯТ ПО 
ПЪТИЩАТА В ДОБРИЧКОПЪТИЩАТА В ДОБРИЧКО

ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЛАСТ ДОБРИЧ 
ВЕЧЕ Е В ВЕЧЕ Е В 
ЖЪЛТАТА ЗОНА ПО ЖЪЛТАТА ЗОНА ПО 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 
НА COVID-19 НА COVID-19 

На стр. 2На стр. 2

На стр. 2На стр. 2

ЦЕНТРАЛЕН КУРС НА БНБ

USD      1.8761         GBP      2.2572

Äíåñ â èçòî÷íàòà ïîëîâèíà 
îò ñòðàíàòà ùå äóõà ñëàá èç-
òîê-þãîèçòî÷åí âÿòúð, êîéòî äî 
ñóòðèíòà â ïîâå÷åòî ðàéîíè ùå 
ñòèõíå. Óòðå ùå áúäå ïðåäèìíî 
ñëúí÷åâî. Â ñëåäîáåäíèòå ÷à-
ñîâå íàä Çàïàäíà Áúëãàðèÿ ùå 
ñå ðàçâèâà êóïåñòà îáëà÷íîñò 
è íà îòäåëíè ìåñòà ùå ïðåâàëè 
êðàòêîòðàåí äúæä, ïðèäðóæåí 
ñ ãðúìîòåâèöè. Âÿòúðúò ùå 
å ñëàá, â èçòî÷íèòå ðàéîíè 
îò ñòðàíàòà äî óìåðåí îò èç-
òîê-þãîèçòîê. Ìàêñèìàëíèòå 
òåìïåðàòóðè ùå áúäàò ìåæäó 
31° è 36°, â Ñîôèÿ - îêîëî 31°.

ОБЩИНИТЕ НЕ ПРИЕХА ОБЩИНИТЕ НЕ ПРИЕХА 
БИЗНЕС ПЛАНА НА БИЗНЕС ПЛАНА НА 
АСОЦИАЦИЯ "ВИК ДОБРИЧ“ АДАСОЦИАЦИЯ "ВИК ДОБРИЧ“ АД

На стр. 3На стр. 3

ВРЕМЕТОВРЕМЕТО

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 
ОТПУСНА 5369 ЛВ. НА ОТПУСНА 5369 ЛВ. НА 
ОБЩИНА КАВАРНА ОБЩИНА КАВАРНА 
ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА 
ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ 
ЗАСЯДАНЕТО НА "VERA SU"ЗАСЯДАНЕТО НА "VERA SU"

ЖЕНА ПОЧИНА СЛЕД ЖЕНА ПОЧИНА СЛЕД 
КАТАСТРОФА В БАЛЧИККАТАСТРОФА В БАЛЧИК

На стр. 7На стр. 7

ХИЛЯДИ ТАНЦУВАХА БАЧАТА ХИЛЯДИ ТАНЦУВАХА БАЧАТА 
ПОД ЛУННАТА СВЕТЛИНА НА ПОД ЛУННАТА СВЕТЛИНА НА 
ПЛАЖА В АЛБЕНАПЛАЖА В АЛБЕНА

На стр. 4На стр. 4

С Постановление No 154 от 5 юли т.г., публикувано 
в брой 53 на Държавен вестник от 8 юли 2022 г. 
Министерски съвет одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2022 година от Закона за държавния 
бюджет за настоящата година  за непредвидени и/или 
неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и 
преодоляване на последствия от бедствия. В член 1, 
ал.2, т. 7 е одобрен трансфер в размер на 5369 лв. по 
бюджета на Община Каварна за спешни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи за ликвидиране 
на последствията от частично бедствено положение, 
предизвикано от засядането на моторен кораб "Vera 
Su" край брега на местността Яйлата, с. Камен бряг.

В същото Постановление от одобрените средства по 
бюджета на Министерство на вътрешните работи са 
предвидени 31 370 лв. за организиране и провеждане 
на XXI републикански състезания на младежките 
противопожарни отряди "Млад огнеборец" - 2022 г., 
в кк "Албена".

Със същото Постановление е одобрена 
и се отпуска сума за организиране 
и провеждане на републиканските 
състезания "Млад огнеборец"

ПИЯН ШОФЬОР ПИЯН ШОФЬОР 
ПОТРОШИ АВТОМОБИЛПОТРОШИ АВТОМОБИЛ

На стр. 2На стр. 2
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Окръжният съд в Добрич не
даде ход на разпоредително-
то заседание по дело, обра-
зувано по обвинителен акт
срещу втория помощник - ка-
питан на кораба "VERA SU".

Причината е нередовното
призоваване на подсъдимия
К.А., който не се яви в съдеб-
ната зала. Съгласно разпо-
реждане на съда, подсъдими-
ят е трябвало да бъде призо-
ван чрез назначения му слу-
жебен защитник. Това не е
сторено, тъй като подсъдими-
ят е спрял да отговаря на те-
лефонните номера, които пре-
доставил на адвоката си за
връзка. В съдебна зала защит-
никът обясни, че към днешна
дата е успял да намери акту-
алния телефонен номер на
К.А., разговарял е с него и
подсъдимият е заявил готов-
ност да присъства на следва-
щото заседание.

За да бъде изпълнена про-
цедурата по връчване на кни-
жата на подсъдимия и призо-
ваването му, съдът разпореди
да бъде изготвена съдебна по-
ръчка по линия на междуна-
родното сътрудничество по
наказателни дела. Тъй като
подсъдимият К. А. е турски
гражданин, съдебната поръч-
ка ще бъде изпратена до тур-
ското министерство на право-

НЕ БЕ ДАДЕН ХОД НА ДЕЛОТО
СРЕЩУ ВТОРИЯ ПОМОЩНИК -
КАПИТАН НА КОРАБА "VERA SU"

съдието, съобразно изисква-
нията на сключения между
България  и Турция договор
за правна помощ по граждан-
ски и наказателни дела. Съ-
дебната поръчка ще бъде из-
пратена чрез българското ми-
нистерство на правосъдието и
ще включва преведения обви-
нителен акт, разпореждането
за предаване на съд, извадки
от НПК относно правата на
подсъдимия и необходимост-
та от лично участие, за да се
допусне някоя от съкратените
процедури.

Повдигнатото на К.А. обви-
нение е за това,че  на 20 сеп-
тември 2021г., в акваторията
на Черно море, в района меж-
ду село Камен бряг, обл.Доб-
рич и КК "Русалка", като вах-
тен помощник-капитан на ко-
раб "VERA SU", плаващ под
панамски флаг, заспивайки,
допуснал да заседне кораба,
като деянието е извършено по
непредпазливост и от него са
настъпили значителни иму-
ществени вреди за корабо-
собственика  в размер на 6
680 734. 85 лева.

Според описаното в обви-
нителния акт, в 00.00 часа на
20 септември 2021 г. вторият
помощник капитан - подсъди-
мият К.А., приел от капитана
на кораба носенето на нави-

гационна вахта. Бидейки на
вахта на мостика, в даден мо-
мент подсъдимият се унесъл и
заспал. В 04.15 часа корабът
заседнал в акваторията на
Черно море в скали в близост
до брега между с. Камен бряг
и КК "Русалка". Според обви-
нението, като е допуснал да
заспи при носенето на нави-
гационна вахта, подсъдимият
е нарушил правило от Между-
народната конвенция за вахте-
ната служба и нормите за под-
готовка и освидетелстване на
моряците, съгласно което "Вах-
тените помощник-капитани, ко-
ито носят ходова навигационна
вахта, са отговорни за безопас-
ността на плаване на кораба по
времето на тяхната вахта, като
те са длъжни по всяко време
да присъстват физически на хо-
довия мостик или на място, не-
посредствено свързано с това
помещение, например щурман-
ска рубка или пост за управле-
ние на мостика", вследствие на
което се е стигнало до засяда-
нето на кораба.

С  оглед необходимия тех-
нически срок за изпълнение
на съдебната поръчка, съдът
насрочи ново разпоредително
заседание по делото на 29
септември 2022г. , като опре-
дели и две резерви дати през
месец октомври. НДТ

РАЙОНЕН СЪД - ДОБРИЧ

КОНКУРС ЗА РАБОТА
На основание заповед № 431 от 06.07.2022г. на председателя на Районен съд -

Добрич се обявява конкурс за заемане на длъжността "Съдебен секретар" - 1 /
една/ щатни бройки.

Кратко описание на длъжността "Съдебен секретар":  Съдебният секретар
изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в  съдебни заседания;
изготвя и прилага към делото протоколи от съдебните заседания; подготвя формуляри,
графици и др. документи. Поддържа календар на откритите заседания за съответния
състав. Изпълнява други задължения, възложени от Административния ръководител
на съда, Заместника на Административния ръководител и Съдебния администратор.

Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на
длъжността:

Лицето, кандидатстващо за длъжността "Съдебен секретар", трябва да: е български
гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария; е навършило пълнолетие; не е поставено под
запрещение и да не страда от психическо заболяване; не е осъждано за умишлено
престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема
определена длъжност; да отговаря на изискванията за заемане на длъжността
съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ - да не е в йерархическа връзка на
ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо
съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до
четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; да
не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество,
управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски
посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на
търговско дружество или кооперация; да не е съветник в общински съвет; да не е
народен представител; да не заема ръководна или контролна длъжност на национално
равнище в политическа партия; да не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител
или упражняващ друга свободна професия; да притежава  минимална степен на
завършено образование - средно. Трудов стаж не се изисква.

При встъпването си в длъжност, съдебният служител е длъжен да подава пред
работодателя декларации чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество.

Специфични изисквания за заемане на длъжността "Съдебен секретар "
съгласно чл. 140, ал. 1, т. 3 от ПАС: Отлични компютърни и машинописни умения,
познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; Отлични умения и
познания по общи деловодни техники, на съвременни офис - процедури, работа със
стандартно офис - оборудване; Много добри  комуникативни и организационни умения;
Много добри умения за работа в екип; Познаване на Етичния кодекс на съдебните
служители; Познаване на основните задължения на длъжността "Съдебен секретар";
Познаване на Правилника за администрацията в съдилищата.

Минимален размер на основната заплата за длъжността  "Съдебен секретар"
970,00лв. (910 лв. + 60 лева ранг)
Начин на провеждане на конкурса:
Първи етап - разглеждане на документите на кандидатите и допускането им до

следващите етапи на конкурса (ако отговарят на посочените изисквания).
Втори етап - практически изпит за проверка на компютърните и машинописни

умения.
Трети етап - проверка на познанията по правопис, стилистика, граматика и

пунктуация, който ще се проведе по предварително определен и обявен регламент.
Четвърти етап - устен изпит, който ще се проведе чрез задаване на еднакви за

всички кандидати въпроси, предварително подготвени от комисията.
Оценяването на кандидатите ще се извърши по шестобалната система.

Окончателната оценка на всеки кандидат ще се формира като средноаритметична
стойност на неговите оценки от практическите изпити и от устния изпит. Крайната
оценка ще се закръгля до втори знак след десетичната запетая. За успешно издържал
конкурса ще се счита кандидат, получил оценка не по- ниска от добър 4,00.

Необходими документи, които следва да бъдат представени лично от кандидата
за длъжността "Съдебен секретар" или чрез пълномощник (представя се
пълномощно):

1. Писмено заявление за участие в конкурс - по образец;
2. Автобиография - тип CV - подписана от кандидата;
3. Актуално свидетелство за съдимост - оригинал;
4. Медицинско свидетелство за започване на работа - оригинал;
5.Медицинско удостоверение  от Център за психично здраве;
6.Копия от документи за придобита образователно - квалификационна степен

(заверени за вярност от кандидата);
7.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж

(заверени за вярност от кандидата);
8.Декларация за обстоятелствата по чл.107а, aл.1 от KT - по образец;
9.Декларация/съгласие за обработване на лични данни - по образец;
10.Декларация по чл. 340а, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ - по образец;
11.Пълномощно за подаване на документи /в случай, че това не се прави лично от

кандидата/;
12. По преценка на кандидата могат да се подават и други свидетелства, сертификати

и документи, които доказват квалификацията и уменията му за обявената длъжност,
препоръки от предишни работодатели.

Документите по образец следва да бъдат изтеглени от интернет страницата на съда
(https://dobrich-rs.justice.bg/bg/news3) и коректно попълнени.

Срок на подаване на документи - до 17,00 часа на 31.08.2022 година. При подаване
на документите на кандидатите ще се предоставя типовата длъжностна характеристика
за длъжността "Съдебен секретар". Получаването на длъжностната характеристика
следва да се удостоверява писмено от кандидата/пълномощника в заявлението за
участие в конкурса.

Място за подаване на документите: служба "Регистратура" при Районен съд -
Добрич, град Добрич, ул. "Д-р К. Стоилов" № 7, Информационен център в Съдебна
палата - Добрич.

Подаването на документите се извършва лично или чрез пълномощник (представя
се пълномощно).

Общодостъпните места, на които ще се обявяват съобщения във връзка с
конкурса: информационното табло на партерния етаж на Съдебната палата - Добрич
и електронната страница на Районен съд - Добрич. Списъците с допуснатите и
недопуснатите кандидати ще бъдат поставени на посочените общодостъпни места не
по - късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в
конкурса. В списъка на допуснатите кандидати ще се посочат датата, началния час и
мястото на провеждане на втория етап от конкурса.

Документи за участие ще се приемат на адрес: служба "Регистратура" при Районен
съд - Добрич, град Добрич, ул. "Д-р К. Стоилов" № 7, Информационен център в Съдебна
палата - Добрич.

Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат
под специална защита по смисъла на Закона за защита на личните данни. Районен съд -
Добрич се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

46-годишен мъж, управлявал
автомобил след употреба на
алкохол при условията на пов-
торност, е задържан за срок до
72 часа и привлечен като обви-
няем от Районна прокуратура -
Добрич, съобщават от Апела-
тивна прокуратура Варна.

46-годишният мъж от село
Златия е привлечен към нака-
зателна отговорност за това,
че е управлявал автомобил
след употреба на алкохол,
след като е бил осъждан за
това през 2021 година.

На 10 юли 2022 година, в
рамките на специализирана

ХВАНАХА ЗАД ВОЛАНА ПИЯН С УСЛОВНА ПРИСЪДА
ЗА ШОФИРАНЕ В НЕТРЕЗВО СЪСТОЯНИЕ

полицейска операция, К.Т. бил
спрян за проверка. При нап-
равения му тест за употреба на
алкохол било установено, че
мъжът управлявал МПС с кон-
центрация от 1,58 промила ал-
кохол в издишания въздух. Не-
забавно бил отведен в болнич-
но заведение, където отказал
да даде кръвна проба.

46-годишният обвиняем е из-
вестен на органите на реда и
бил осъден за същото прес-
тъпление година по-рано, ко-
гато съдът му определил на-
казание от шест месеца "ли-
шаване от свобода", изтърпя-

ването на което било отложе-
но с три години изпитателен
срок.

С постановление на наблю-
даващия прокурор мъжът е за-
държан за срок до 72 часа с
оглед довеждането му пред съ-
да за определяне мярка за не-
отклонение спрямо него. Рабо-
тата по случая продължава
под ръководството и надзора
на Районната прокуратура в
Добрич. Предстои внасяне в
съда на искане да му бъде на-
ложена мярка "задържане под
стража", както и на обвините-
лен акт. НДТ

На 8 юли служители на РУ
Ген. Тошево установяват во-
дач на лек автомобил, който

ПИЯНИ, ДРОГИРАНИ И БЕЗ ШОФЬОРСКИ КНИЖКИ
ВИЛНЕЯТ ПО ПЪТИЩАТА В ДОБРИЧКО

е неправоспособен. Лицето е
изпробвано с техническо
средство за употреба на алко-
хол, като уредът отчита 3, 04
промила в кръвта. Взета е
кръвна проба на водача. Обра-
зувано е бързо производство.

На 8 юли автопатрул на 1 РУ
Добрич извършва проверка на
румънска гражданка, при коя-
то е установено притежание на
зелена тревна маса в буркан-
че и саморъчно свита цигара.
Тревната маса реагира на ка-
набис и е с тегло 0,77 грама.

На 7 юли е заявена кражба
на МПС в град Каварна. След
проведени оеративно-издирва-
телни мероприятия е установен
извършителят на деянието, кой-
то е известен на МВР. Същият
е привлечен в качеството на об-
виняем за престъпление по чл.
346, ал. 2, и ал. 1 от НК.

На 10 юли автопатрул на 1 РУ
Добрич при извършена провер-
ка на водач на МПС е устано-
вена употреба на алкохол - 1,58
промила в кръвта. Водачът от-
казва кръвна проба. НДТ

На 10 юли чрез тел. 112 е
съобщено от гражданин за аг-
ресивен водач на МПС, види-
мо употребил алкохол. При
проверка на сигнала е устано-
вен автомобил, паркиран по
улица в град Добрич със счу-
пен ляв стоп и драскотини, ко-
ито са причинени при ПТП. Ус-
тановен е водачът, причинил
катастрофата. Оказало се, че
е известен на МВР. На лицето
е извършена проверка за упот-
реба на алкохол с техническо
средство. Уредът отчита 2,28
промила в кръвта. Същият да-
ва кръвна проба. Задържан е
за 24 часа и е образувано бър-
зо производство. НДТ

ПИЯН ШОФЬОР
ПОТРОШИ
АВТОМОБИЛ

На 10 юли, чрез тел. 112 е
заявено от преминаващ граж-
данин за катастрофирал лек
автомобил на пътя в близост
до с. Ловчанци, в посока с.
Смолница. Установено е, че
водачът на лекия автомобил -
жена, при движение по прав
участък на пътя, суха пътна
настилка, губи контрол над ав-
томобила и се блъска в край-

КАТАСТРОФА С ПОСТРАДАЛИ
КРАЙ ЛОВЧАНЦИ

пътно дърво. Пострадалата
шофьорка е настанена в МБАЛ
Добрич със съчетана травма
фрактура на дясна бедрена
кост, фрактура на ребро и ко-
моцио - без опасност за живо-
та. Пътникът в автомобила е
прегледан и освободен за до-
машно лечение с охлузвания и
натъртвания. Образувано е до-
съдебно производство. НДТ



ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК 3ndt@dobrich.net

Брой 50 (6583)��� http://www.ndt1.com/

12 юли 2022 г.

На 7 юли в Областна адми-
нистрация Добрич се проведе
редовно Общо събрание на
Асоциация по Водоснабдява-
не и канализация на обособе-
на територия, обслужвана от
"ВиК Добрич" АД. Съгласно
изискванията на закона, мате-
риалите за събранието пред-
варително бяха публикувани
на сайта на Областна адми-
нистрация. Заседанието бе
председателствано от област-
ния управител Галин Господи-
нов. Участие в работата му не
взе кметът на община Круша-
ри поради липса на мандат за
гласуване от ОбС. С кворум
от 93,18 % от гласовете засе-
данието бе легитимно за взе-
мане на решения. Общини и
държава одобриха представе-
ните от служителите в АВиК
отчет за дейността и отчет на
бюджета за 2021 г. Единодуш-
но бе гласуван и бюджета на
Асоциацията за настоящата
2022 г., в който се запазва
размерът на вноските от дър-
жавата и общините.

По четвърта точка от пред-
варително оповестения дне-
вен ред представител на "ВиК

ОБЩИНИТЕ НЕ ПРИЕХА
БИЗНЕС ПЛАНА НА
АСОЦИАЦИЯ "ВИК
ДОБРИЧ" АД

Добрич" АД представи нак-
ратко коригирания бизнес
план на водния оператор. При
обсъждането му кметовете на
общини изразиха категорич-
ни становища, че водният
оператор трябва да промени
политиката си на работа и да
работи както по подобряване
качеството на услугата, така
и за изпълнение на вменени-
те ангажименти - визирани
бяха възстановителни работи
след отстраняване на аварии.
Местните власти подчертаха
също, че всяка една община
прави инвестиции в инфраст-
руктурата на своя територия
според възможностите си, но
настояват и водният оператор
да има и реализира инвести-
ционен план.

При подлагане на гласува-
не "против" предложения биз-
нес план на водния оператор
гласуваха общините град Доб-
рич и Балчик и областният уп-
равител - представител на
държавата. Останалите гласу-
ваха "въздържал се". Така със
73,16 % предложението на
"ВиК Добрич" АД не бе одоб-
рено. НДТ

Стопаните от земеделска
кооперация "Сокол" - Соколо-
во, навлязоха в житните по-
ля. Миналата година земе-
делската структура, която об-
работва 27 хиляди декара
добруджански чернозем и е
една от най-големите в общи-
на Балчик, е дала 170 лева
рента за декар на собстве-
ниците на земя, но през тази
е все още рано да се каже.
"Първо трябва да знаем кол-
ко ще приберем и на каква
цена ще реализираме зърно-
то", коментира председателят
Дончо Калудов. Селскосто-
панската година върви нор-
мално относно есенниците и
времето.

Кооперацията ще ожъне 13
100 декара пшеница, от коя-
то разчита добър резултат,
3100 са декарите с рапица,
малко по-слаба е от минала-
та година,но очакваме един

В СОКОЛОВО ОЧАКВАТ
ДОБРИ ДОБИВИ ОТ
ПШЕНИЦАТА И НАМЕСА
НА ДЪРЖАВАТА ЗА
УКРАИНСКОТО ЗЪРНО

Предстои ново разглежда-
не на инвестиционно предло-
жение за добив на газ в об-
щина Генерал Тошево с въз-
ложител "Русгеоком БГ" ЕАД,
съобщават от Министерство-
то на околната среда и води-
те (МОСВ).

Инвестиционното предло-
жение на "Русгеоком БГ" ЕАД
за разработване и усвояване
на находище "Спасово" с
площ 219 кв. км в блок "Доб-
рич", включващо участъците
"Рогозина", "Чернооково", "Ка-
лина" и "Рогозина изток" за
проучване и добив на приро-
ден газ, "може да бъде осъ-
ществено единствено след
провеждане и приключване с
положително решение на про-
цедурите по оценка въздейс-

МОСВ: ПРЕДСТОИ НОВО
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА
ИНВЕСТИЦИОННО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОБИВ
НА ГАЗ В ДОБРУДЖА

твието върху околната среда
(ОВОС) и издаване на краен
административен акт" от Реги-
оналната инспекция по окол-
ната среда и водите (РИОСВ)
във Варна, допълват от екоми-
нистерството.

Така след заседанието на
ВАС да отмени отказа на РИ-
ОСВ-Варна за проучване и до-
бив на природен газ край Ге-
нерал Тошево, "преписката се
връща за ново произнасяне от
компетентния орган" - екоинс-
пекцията в морската столица.
"В изпълнение на влезлия в
сила съдебен акт предстои
провеждане на администра-
тивна процедура съгласно мо-
тивите, изложени от Админис-
тративен съд Варна", допълват
от МОСВ. /БТА

ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ
ЗА БОКЛУК И В БЕЛИЯ ГРАД

нормален добив - каза още
председателят, като прогно-
зира кампанията при есенни-
ците да приключи около 21
юли. Останалите десет хиля-
ди декара са засети с про-
летните култури - царевица и
слънчоглед.

По думите на Калудов дър-
жавата не си е на мястото по
отношение вноса на зърно от
трети страни, каквото се явя-
ва Украйна за ЕС, и подбива-
нето на цената, съобщи ко-
респондентът на Радио Вар-
на Албена Иванова.

Получава се тежък пара-
докс и сериозен проблем.
Зърнопроизводителите са
възмутени, че държавата и с
техните данъци помага на де-
сетки хиляди украински бежан-
ци, а сега точно обратно - Ук-
райна убива цената на труда
им с възможно най-тежки пос-
ледици за стопанствата.

Област Добрич е в жълтата
зона по разпространение на
COVID-19. 8 области в страната
вече са в жълто, с над 100 зара-
зени с COVID-19 на 100 хиляди
души на двуседмична база. То-
ва са Бургас, Варна, Враца,
Добрич, Перник, София-град,
София област и Ямбол.

В понеделник 14-дневната
заболеваемост от коронавиру-
са в страната достигна 117.08
на 100 хиляди. Промяна има и
в картата на епидемичната об-
становка по региони. Западни-
ят регион в неделя влезе в зе-
ления I етап. Той обхваща об-
ластите Видин, Монтана, Вра-
ца, София-град, София област,
Перник, Кюстендил и Благоев-
град. I  етап от Плана за раз-
витие на пандемията предвиж-
да разширяване на обхвата на
обекти и дейности, спрямо ко-
ито са въведени противоепиде-
мични мерки, контролиране
спазването на мерки, създава-
не на организация за контрол
и наблюдение на мерките.

ОБЛАСТ ДОБРИЧ ВЕЧЕ
Е В ЖЪЛТАТА ЗОНА ПО
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА COVID-19

В сферата на образование-
то също са заложени конкрет-
ни COVID мерки: Изследване
за COVID-19 с бързи антиген-
ни тестове веднъж седмично
на учениците и на педагоги-
ческия и непедагогическия
персонал. Преустановява се
провеждането на организира-
ни дейности с ученици, включ-
ващи посещения на музеи, из-
ложби, природни обекти и
други мероприятия с култур-
на, опознавателна и възпита-
телна цел, планирани екскур-
зии, зелени училища, туристи-
чески пътувания и др.

Припомняме, че в петък от
Министерството на здравео-
пазването поискаха Регионал-
ните здравни инспекции да
изискат от болничните заве-
дения носенето на маски от
медиците и пациентите. С пис-
мо до Инспекциите, от ведом-
ството настояха пациенти с
COVID-19 да не бъдат връща-
ни от болничните и спешните
заведения. НДТ

Открита е процедура за дос-
тавка на нови контейнери за
събиране на отпадъци за нуж-
дите на Община Балчик с прог-
нозна стойност за близо мили-
он лева без ДДС. Търси се дос-
тавчик на метални и пластма-
сови контейнери с вместимост
1 100 литра; поцинковани кофи
с обем 110 литра; пластмасови
контейнери всеки 120 литра;
контейнери за строителни и ед-
рогабаритни отпадъци; както и

пoдземни контейнери за бито-
ви отпадъци. Крайният срок за
прием на оферти е 28 юли.

Според регистъра за общес-
твени поръчки предстои обно-
вяване на пътя през вилна зо-
на Кулака за близо 1,7 мили-
она лева, както и ремонт на
покрива на централната детс-
ка градина "Здравец" в Бал-
чик за близо 170 хиляди, съ-
общава кореспондентът на Ра-
дио Варна Албена Иванова.

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА
МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТТА ПРЕЗ 2021

През 2021 г. на отчет  в детските педагогически стаи в
област Добрич са водени 212 малолетни и непълнолетни ли-
ца за извършени от тях противообществени прояви и прес-
тъпления, което е с 1.9% повече в сравнение с 2020 година.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица
са следните:

- непълнолетни (14 - 17 г.) - 78.3%;
- малолетни (8 - 13 г.) - 21.7%;
- момчета - 183 (86.3%);
- момичета - 29 (13.7%);
-  учащи - 144 лица (67.9%);
- в криминогенна среда живеят 70 малолетни и непълно-

летни, или 33.0%.
Коефициентът на водените на отчет в детските педагоги-

чески стаи малолетни и непълнолетни лица през 2021 г. в
област Добрич е 1 210 на 100 хил. души от средногодишното
населението на възраст 8 - 17 години в областта.

Броят на заведените на отчет  в ДПС през 2021 г. в област
Добрич малолетни и непълнолетни е 57, или 26.9% от всички
водени на отчет лица като 73.7% от тях са непълнолетни.

През 2021 г. снети от отчет в ДПС са 52 малолетни и непъл-
нолетни лица, или 24.5% от водените на отчет през годината.
Причините за това са:

- навършване на 18-годишна възраст - 30 лица (57.7%);
- поправяне на поведението - 22 лица (42.3%).
Противообществени прояви
 За извършени противообществени прояви през 2021 г. през

ДПС са преминали 181 малолетни и непълнолетни. От тях
момчета са 138, или 74.6%, а момичета - 43, или 23.8%.

В структурата на противообществените прояви по видове
най-голям е делът на преминалите през ДПС за:

- "бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция
или от социална услуга от резидентен тип" - 25 лица, или 13.8%;

- "прояви на насилие и агресия" - 21 малолетни и непълно-
летни (11.6%);

- "повреждане на обществена и/или частна собственост" -
13 лица (7.2%);

- "употреба на психоактивни вещества" - 7 малолетни и
непълнолетни (3.9%);

- "непристойно и/или хулиганско поведение на обществено
място" - 4 лица (2.2%).

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските
педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

Извършени престъпления
През 2021 г. броят на малолетните и непълнолетните лица,

преминали през ДПС за извършени престъпления, е 58.
Кражбите на имущество са най-разпространените престъп-

ления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Извър-
шители на кражби са 31 лица, или 53.4% от всички малолетни
и непълнолетни, преминали през ДПС за извършени престъп-
ления. Най-висок е делът на извършителите на домови краж-
би - 45.2% (14 лица). 6 лица (10.3%) са регистрирани за "унищо-
жаване и повреждане на имущество".

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления
През 2021 г. пострадали от престъпления в област Добрич

са 13 деца, от които 7, или 53.8%, са момичета. Малолетни са
8 лица (61.5%), а непълнолетни - 5 (33.5%).

Най-голям е броят и относителният дял на малолетните и
непълнолетните, пострадали с телесна повреда - 5 лица (38.5%)
и на пострадалите от блудство - 4 лица (30.8%).

Дейност на местните комисии за борба срещу противооб-
ществените прояви на малолетните и непълнолетните лица

През 2021 г. местните комисии за борба срещу противооб-
ществените прояви на малолетните и непълнолетните са обра-
зували 92 възпитателни дела. От тях 65 (70.7%) са образувани
по предложение на органите на прокуратурата. Броят на ре-
шените дела през годината е 90, като в срок до един месец са
решени 69 дела, или 76.7%.

През 2021 г. местните комисии са наложили 163 възпитател-
ни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непъл-
нолетните на 119 лица на възраст от 8 до 17 години за извър-
шените от тях 124 общественоопасни деяния .

Най-често налаганите възпитателни мерки са:
- "предупреждение" - в 67 случая (41.1%);
- "поставяне под възпитателен надзор на обществен възпи-

тател" - в 38 случая (23.3%);
- "поставяне под възпитателен надзор на родителите или на

лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи" -
в 22 случая (13.5%).

Основните характеристики на малолетните и непълнолетни-
те с наложени възпитателни мерки са следните:

- Малолетни са 46 лица (38.7%), а непълнолетни - 73 (61.3%);
- Момчетата са 97 (81.5%), а момичетата - 22 (18.5%).
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Хиляди почитатели на лати-
но музиката танцуваха бачата
под лунната светлина на пла-
жа във ваканционно селище
"Албена". Купонът, който се
вихри три дни, бе част от т е -
матичен фестивал Latin Beach
Boom, в рамките на който на
сцената пред хотел Maritim
Paradise Blue 5* се качиха ед-
ни от най-големите звезди на
културата от Южна Америка.
Фестивалната програма съ-
бираше почитатели през це-
лия ден, с няколко DJ парти-
та, вдигнали настроението до

ХИЛЯДИ ТАНЦУВАХА БАЧАТА ПОД ЛУННАТА СВЕТЛИНА
НА ПЛАЖА В АЛБЕНА

максимална степен. Върхова
точка в нощта на бачатата бе
концертът на световноизвес-
тната банда Grupo Extra от
Доминиканската република,
която публиката посрещна с
горещи аплаузи и изключи-
телно въодушевление. Пове-
че от час и половина фено-
вете на страстните ритми от
юга танцуваха и пяха едни от
най-популярните песни на
групата. А в неделя вечер
Фестивалът доведе в Перла-
та на българското Черномо-
рие краля на салсата Oscar

D`Leon от Венецуела, който
стартира своето европейско
турне от Албена. С турнето
световноизвестният вокалист
отбелязва 50 години творчес-
ка кариера. От 21 часа в не-
делната вечер до полунощ
гостите на курорта пяха,
танцуваха и аплодираха кра-
ля на салсата. А по усмивките
на всички и безбройните
снимки, които направиха, ста-
на ясно, че туристите ще от-
несат у дома спомени за цял
живот!

    Станислав СТИЛЯНОВ

ВАНИНА ГРИГОРОВА ОТ СТУДИО
"САРАНДЕВ" -  УЧАСТНИК В ПЪРВАТА
ЛЯТНА ВОКАЛНА АКАДЕМИЯ
"ГЛАСОВЕТЕ" В ГРАД КАВАРНА

Ванина Григорова от Студио
за поп-рок певци "Сарандев"
при Младежки център - Доб-
рич с голямо удоволствие се
включи в първата от пореди-
цата три летни вокални ака-
демии "Гласовете". Те се ор-
ганизират от Сдружение "За
българска музика и изкуство",
Община Каварна и Министер-
ство на Културата. Всяка ака-
демия се провежда в рамките
на една седмица в крайморс-
кия град Каварна. Основната
цел на инициативата е талан-
тливи пеещи деца и младежи
от цялата страна да развиват
своя потенциал, като имат
възможността да работят гру-
пово и индивидуално с вокал-
ните педагози Георги Янков -
основател на музикалната
школа "Music Factory" - София,
Надя Ботева - Директор на На-
ционалния фестивал "Детска
мелодия на годината" и проф.
Сребра Михалева - препода-
вател по класическо, поп и

джаз пеене към катедра "Му-
зика" в Педагогически факул-
тет на Великотърновския уни-
верситет.

Всяка от трите академии, по
идея на организаторите, ще
завършва с Голям концерт в
центъра на град Каварна, в
който ще се изявяват не само
малките таланти, но и госту-
ващи музиканти и певци - по-
пулярни имена от света на
родната поп музика.

Заключителният концерт на
първата лятна вокална акаде-
мия "Гласовете" вече се със-
тоя. Проведе се през измина-
лия уикенд на 9 юни, и в него
имаше възможността да се
представи и малката Ванина
от Студио "Сарандев". Тя пя не
само индивидуално, но участ-
ва и в групово изпълнение.
Всички деца - участници в
първата лятна академия, под
ръководството на вокалните
педагози, подготвиха две об-
щи песни на морска тематика

КУП НАГРАДИ ЗА МЛАДИТЕ ПОП
ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА СТУДИО "САРАНДЕВ"
ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ
"СВЕТЪТ В ДЕТСКИТЕ ДЛАНИ"

След две годишно прекъсва-
не, заради пандемията от
COVID-19, отново бе възобно-
вен Международният фести-
вал "Светът в детските дла-
ни" - Балчик. В тазгодишното
12-то издание, което се про-
веде от 2-ри до 6-ти юли, взе-
ха участие много от таланти-
те на Студио "Сарандев" при
Младежки център - Добрич с
вокални педагози Елена Ка-
рабельова и Жана Стефано-
ва. Вчера на церемонията по
награждаването "Сарандев-
ци" грабнаха общо 16 отли-
чия в Номинация "Вокал",
връчени им лично от г-жа Ми-
ла Маврова - член на жури-
то. С първи награди могат да

се похвалят Симона Тодоро-
ва, Ивайла Михайлова, Де-
нислава Димитрова, Полина
Семендяева и Александра
Иванова. С втори награди бя-
ха отличени Теодора Велино-
ва, Ивон Петрова, Петя Мин-
чева, Виктория Ангелова,
Преслава Тодорова, Доника
Димитрова, Жаклин Стояно-
ва и Натали Георгиева. Но-
сители на трета награда са
Йоанна Илиева, Йоана Пас-
калева и Йоана Желязкова.

Всички те участваха в кон-
курсната програма с една пе-
сен на английски език по Рег-
ламенти и бяха разпределени
в три възрастови категории -
Първа - от 8 до 11 години, Вто-

ра - от 12 до 14 години и Тре-
та - от 15 до 17 години.

Гала концертът и Награжда-
ването се проведоха вчера от
16 ч. в залата на НЧ "Паисий
Хилендарски" - Балчик. В прог-
рамата бяха включени и три-
ма представители на Студио
"Сарандев" - Денислава, Ивай-
ла и Полина.

Директор и главен органи-
затор на фестивала "Светът в
детските длани" е Светлана
Атанасова - преподавател в
частна езикова школа. Съор-
ганизатори на събитието са
Община Балчик, Отдел на об-
разованието и хуманитарните
дейности - Балчик и НЧ "П. Хи-
лендарски" - Балчик.

и ги представиха на голямата
сцена в центъра на град Ка-
варна.

Ванина оползотвори време-
то в Каварна и за работа със
своя дуетен партньор Леон
Даниел от град Дряново, с
който са определени да пред-
ставят в "Детска мелодия на
годината"2022  песента "Имен
ден" по текст на Мария Мари-
нова,  музика и аранжимент -
Красимир Илиев. Двете талан-
тливи деца от Добрич и Дря-
ново трябва да реализират в
скоро време студиен запис и
видео клип към тази нова ав-
торска детска песен.

Първата лятна вокална ака-
демия "Гласовете" вече прик-
лючи, но предстоят още две,
които ще се проведат от 1-ви
до 6 август и от 29 август до 3
септември.

Участието в тях е безвъзмез-
дно, тъй като  се провеждат с
финансовата подкрепа на На-
ционален фонд "Култура".
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ДОБРУДЖА ВКАРА ЧЕТИРИ
ПЪТИ НА ЛУДОГОРЕЦ II

Добруджа надигра като
гост Лудогорец II с 4:0 в при-
ятелска среща, играна в Раз-
град. Резултатът е показате-
лен за доминацията на се-
лекцията на Атанас Атана-
сов. Андриян Димитров ов-
ладя центрирана от съотбор-
ник топка и откри резултата
в средата на първата част.
Той пък асистира за следва-
щите две попадения. Първо
в 34-ата минута подаде и
Стефан Митев удвои. С два

гола пасив, домакините по-
лучиха право да изпълнят
дузпа, но добричкия страж
Денислав Жеков спаси уда-
ра на разградския изпълни-
тел. Четвърт час преди края
Андриян Димитров центрира
топката на главата на Ивай-
ло Лазаров и стана 0:3. Нак-
рая Денислав Ангелов про-
веде рейд, но загуби топка-
та, която обаче попадна у Лу-
иджи Белембе и той оформи
окончателното 0:4.

СЪДИЯТА ПОБЕДИ КОБРАТА
Кубрат Пулев се впусна в

истинска война с Дерек Чи-
сора пред препълнената за-
ла "О2 арена" в Лондон и за-
губи с разединено съдийско
решение - 116-112, 112-116,
114-116.

Битката беше толкова
равностойна и динамична,
че до последно не се знае-
ше чия ръка ще повдигне
рефера на ринга.

Адекватно обаче ли е ре-
шението на съдиите да при-
съдят успех на британския
боец или станахме свидете-
ли на класическо накланяне
на везните заради домакин-
ското предимство?

Промоутърът на Дерек Чи-
сора Еди Хърн изрази недоу-
мението си от убедителната
победа на неговия боксьор

Новата шампионка на
"Уимбълдън" Елена Рибакина
каза, че не умее да показва
емоциите си след голяма по-
беда. Рибакина победи тре-
тата в схемата тунизийка
Онс Жабюр с 3:6 6:2 6:2, за
да стане първата представи-
телка на Казахстан с титла
от "Големия шлем" на сингъл.

23-годишната тенисистка
е известна с това, че не
празнува победите си и
след успеха просто вдигна
дясната си ръка във възду-
ха. Жабюр по-късно се по-
шегува, че ще трябва да на-
учи Рибакина "как да праз-
нува правилно".

"Може би един ден ще ви-
дите бурна радост от моя
страна. Не знаех какво да
правя, беше шокиращо. Пре-

РИБАКИНА НЕ ЗНАЕЛА
КАК ДА ОТПРАЗНУВА
НАЙ-ГОЛЯМАТА ПОБЕДА
В КАРИЕРАТА СИ

калено много емоции. Прос-
то се опитвах да запазя спо-
койствие. Когато изнасях
речта на корта си мислех, че
ще заплача, но някак си го
издържах. Може би по-къс-
но, когато остана сам в ста-
ята, ще плача безспир. Не
знам", каза Рибакина след
триумфа.

Родената в Москва Риба-
кина представлява Казахс-
тан от 2018 година, когато за
първи път се фокусира вър-
ху това да стане професио-
налист. "Представлявам Ка-
захстан. Не съм избирала къ-
де да се родя. Хората повяр-
ваха в мен. Казахстан ме
подкрепи толкова много. До-
ри днес чух толкова много
подкрепа. Видях знамената",
каза шампионката.

Полузащитниците Христо
Станчев и Ивелин Кузманов
ще играят за Септември
(Тервел) през новия сезон
на Североизточната Трета
лига. Двамата идват съот-
ветно от Ботев (Нови пазар)
и Светкавица (Търговище).
Преди тях в тервелския тим
дойдоха нападателите Вла-
дислав Мирчев и Румен Ни-
колов.

Първият стана голмайстор

СЕПТЕМВРИ (ТЕРВЕЛ) СИ
ОСИГУРИ ОЩЕ ДВАМА

на Устрем (Дончево), вкар-
вайки през пролетта толко-
ва пъти, в колкото на брой
мачове участва. През пос-
ледната кампания Николов
пък беше лидер последова-
телно на Спортист (Генерал
Тошево) и Светкавица (Тър-
говище), за които реализира
съответно пет и четири гола.
Селекцията в Септември
продължава. Очакват се пет
футболисти на проби.

ДЖОКОВИЧ ОТНОВО
СПЕЧЕЛИ "УИМБЪЛДЪН"

Новак Джокович спечели
така чаканата 21-ва титла от
Големия шлем, като се на-
ложи на финала на "Уимбъл-
дън" над австралиеца Ник
Кириос с 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3)
за малко повече от 3 точки
игра.

Така сръбският тенисист
се доближи само на титла от
Рафаел Надал, който има 22
трофея от "Големия шлем" и
изпревари Роджър Федерер.
Това бе седма титла на Джо-
кович на "Уимбълдън" и чет-
върта поредна, като трябва
да се отбележи, че турнирът
не се състоя през 2020 годи-
на заради пандемията от ко-
ронавирус.

Въпреки успеха Новак ще
загуби 2000 точки от актива
си, тъй като на тазгодишно-
то издание на "Уимбълдън"

не се присъждат точки за-
ради наказанието за недо-
пускането на тенисисти от
Русия и Беларус. Той ще се
смъкне до седмо място в
ранглистата на АТР.

"Загубих думи какво озна-
чава този турнир за мен и
семейството ми. Винаги ще
бъде най-големият турнир,
който ме вдъхновява. За
първи път видях как Пийт
Сампрас го печели, когато
бях на 5 години в една мал-
ко планинско село в Сър-
бия. Първата ни тенис сним-
ка бе тревата на "Уимбъл-
дън". Благословен съм да
бъда тук и да печеля", каза
световният номер 2.

Сърбинът имаше годишни-
на от брака си и подари по-
бедата на финала на съпру-
гата си Йелена.

ФК РИЛЦИ ТЪРСИ
СЪПЕРНИК ЗА КОНТРОЛА

Четири приятелски срещи
планира за изиграе Рилци
(Добрич) в хода на подготов-
ката си за новия сезон на
Североизточна Трета лига.
Търси се съперник за спа-
ринг на 30-31 юли. Към мо-
мента са договорени три. По
всяка вероятност контрола-
та в Добрич със Светкавица
(Търговище) ще се проведе
на 17 юли, вместо предвари-
телно обявения ден 16 юли.
Рилци гостува на 24 юли в
Тервел на местния Септемв-
ри. На 6 август добричкия
тим излиза срещу едноимен-
ния отбор на Дулово.

Петима нови футболисти
привлече Рилци (Добрич).
Става въпрос за защитници-

те Симеон Митев, Танер Юс-
ню, халфовете Михаил Ми-
хайлов, Стелиян Цеков и на-
падателя Мартин Кирилов.
Идването им се счита за се-
риозен трансферен удар. До-
сега изброените бяха титуля-
ри в един от водещите отбо-
ри в Североизточната Трета
лига - Септември (Тервел).
Не по-маловажен факт е, че
именно там, треньор и им бе-
ше Валентин Пейчев, насто-
ящ член на Управителния съ-
вет на Рилци и старши
треньор на отбора. Очаква-
нията са, че с новите състе-
затели, добричкия тим ще иг-
рае важна роля в новото
първенство. Селекцията оба-
че продължава.

над Кубрат Пулев, която от-
съдиха двама от тримата съ-
дии край ринга. Един от тях
даде 116-112 в полза на бъл-
гарина, а другите бяха 116-112
и 116-114 за британския боец.

Така Чисора взе реванш за
поражението от Кобрата
през 2016 година, но двубо-
ят беше много равностоен и
Еди Хърн отчита този факт.

Не разбирам съдиите, ко-
ито са посочили 116-112 в
картите си, това е прекале-
но голямо предимство. Пулев
е боксьор от топ 15 в света,
а според мен дори е в топ
10", обобщи Хърн след края
на галавечерта.

По време на целия мач Чи-
сора игра "мръсно", но съди-
ята остана сляп за радост на
домакините.

ПОБЕДА ЗА ШАРЛ ЛЕКЛЕР В
АВСТРИЯ, МАКС ВЕРСТАПЕН
ОСТАНА ВТОРИ

Шарл Леклер с Ферари
спечели Гран При на Австрия
на "Ред Бул Ринг", като на фи-
нала победи световния шам-
пион Макс Верстапен с Ред
Бул. Състезанието сее пре-
върна в страхотна битка меж-
ду двамата като от Ред Бул
иззеха инициативата при пър-
вите две спирания в бокса и
Макс беше повикан на два пъ-
ти преди пилотите на Ферари
за нови гуми. Но всеки път
Леклер, който спираше мал-
ко по-късно го догонваше и
успяваше да го изпревари.

Третите боксове на двама-
та дойдоха при виртуалната

кола на сигурността, която
беше обявена след отпада-
нето на Карлос Сайнц. Мал-
ко по-рано Сайнц догони
Верстапен за второто място,
но получи повреда в двига-
теля и спря. След последни-
те боксове за 12 обиколки
битката за победата се пре-
върна в преследване между
Леклер и Верстапен.

Зад тях Хамилтън успя да
си пробие път от 8-ото мяс-
то до третата позиция, тъй
като получи средно твърди
гуми при последния бокс и
това се оказа правилното ре-
шение за финалната битка.

www.centersport.org

В центъра на спортния
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Тематичен еднодневен фес-
тивал "Пясъчни творения" съ-
бира на плажа в "Албена" мал-
ки и пораснали скулптори, с
предизвикателството да сътво-
рят фигури от пясък, украсени
с даровете на морето. Фести-
валът ще се проведе на 17 юли
2022 г. на плаж "Калиакра Ма-
ре", като участниците ще имат
на разположение 1 час да сът-
ворят най-добрите произведе-
ния с финия и златист пясък
на "Албена". Проявата, органи-
зирана съвместно с Мартин
Кръстев, е седма поред, като
досегашните издания, проведе-
ни на плажа пред КЦ "Дворе-
ца" в Балчик, привлякоха ин-
тереса на над 400 участника от
цял свят.

Регистрацията започва в 8.30
ч., а откриването е предвиде-
но за 9.00 ч. В 10.00 ч. жури
ще огледа и оцени всички тво-
рения, а най-добрите ще полу-
чат своите награди в 11.00 ч.
Заявки за участие се приемат
до 15 юли на телефон 0892/474-
998 и на e-mail
martin_340@abv.bg Могат да се
включат деца от 3 до 18 годи-
ни - индивидуално или в гру-
па, или семейства - деца, ро-
дители и роднини. Важно усло-
вие за всички участници е да
носят собствени кофички и ло-
патки, с които да оформят при-
чудливите фигури. От 2019 годи-
на фестивалът "Пясъчни творе-
ния" е признат за значимо съ-
битие, включено в общонацио-
налния културен календар на
Министерството на културата.

ФЕСТИВАЛ ЗА ПЯСЪЧНИ ФИГУРИ,
УКРАСЕНИ С ДАРОВЕТЕ НА
МОРЕТО, СЪБИРА МАЛКИ И
ГОЛЕМИ СКУЛПТОРИ НА ПЛАЖА
В "АЛБЕНА"

11 юли - 15 юли, 10.30 ч. - 11.30 ч., Художествена гале-
рия - Добрич. Лятна работилница за въображение. Орга-
низатор: Художествена галерия - Добрич.

11 юли - 15 юли, по заявка, Регионален исторически
музей - Добрич. Образователна програма "Лято в му-
зея". Организатор: Регионален исторически музей - Доб-
рич.

11 юли - 15 юли, 09.00 ч. - 13.00 ч., Младежки център -
Добрич, Градски парк "Св. Георги". Програма "Еко лято
2022"  с направления:  "Учене чрез преживяване", "Любо-
питно ", "Еко фен", "Арт зона", "Спорт". Организатор: Мла-
дежки център - Добрич.

11 юли - 15 юли, 07.30 ч. - 17.30 ч., Народно читалище
"Йордан Йовков - 1870 г." Летен детски център "Млади
възрожденци". Организатор: Народно читалище "Йордан
Йовков - 1870 г."

12, 13 и 14 юли, 10.00 ч. - 12.00 ч., Регионална библиоте-
ка "Дора Габе",  Интерактивна зала.  Летен детски клуб
"Играй и учи" за деца от 6 до 12 години. 12 юли - Литера-
турно утро по повод 145 години от рождението на Елин
Пелин. Организатор: Регионална библиотека "Дора Га-
бе".

13 юли, 11.00 часа, пл. "Свобода". Концерт на Духов
оркестър - Добрич. Диригент Стоян Монов. Организатор:
Духов оркестър - Добрич.

13 юли, 11.00 ч., Македонски дом - Варна. Изложба
"Български везбени мотиви от края на XVIII до средата
на XX век" от международен конкурс "Мотивът - основен
елемент в българската шевица, пазещ родовата памет"
на Народно читалище "Български искрици - 2016 г." Орга-
низатори: Народно читалище "Македония - 2005 г." и На-
родно читалище "Български искрици - 2016 г."

Продължават:
Изложба "Христо Явашев, почит към неговия живот и

художествени проекти" от колекцията на "Американска
фондация за България". Художествена галерия - Добрич.
Организатори: Художествена галерия - Добрич, Амери-
канска фондация за България.

Изложба "Плакатът" на Людмил Чехларов, Художестве-
на галерия - Добрич. Организатор: Художествена гале-
рия - Добрич.

Фотодокументална изложба "Българската литература -
срещи и диалози със света" на Националния литерату-
рен музей, Дом-паметник "Йордан Йовков". Организатор:
Регионален исторически музей - Добрич.

Изложба на открито на Регионален исторически музей
- Добрич "Там, дето знаньето живей. Към историята на
първото класно училище", пл. "Свобода". Организатори:
Община град Добрич, СУ "Св. св. Кирил и Методий".

Изложба "Старото школо разказва", Музей в Градски
парк "Св. Георги". Организатор: Регионален исторически
музей - Добрич.

Пътуваща изложба "Бестиарият на Лем според Мроз" с
илюстрации на Даниел Мроз към творбите на Станислав
Лем, посветена на 100-годишнината от рождението на
полския писател, организирана и предоставена от Полс-
ки институт - София. Регионална библиотека "Дора Габе",
фоайе. Организатор: Регионална библиотека "Дора Га-
бе".

"Преоткрий България" - изложба на колекция ретро по-
щенски картички - на Читалищната библиотека. Народно
читалище "Йордан Йовков - 1870 г.", Библиотека, Сектор
"Заемане за дома". Организатор: Народно читалище "Йор-
дан Йовков - 1870 г." НДТ

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ

24 РУМЪНСКИ ТВОРЦИ ГОСТУВАТ
С "БАЛЧИК - ТИХОТО ГНЕЗДО"

динени под името "Балчик -
Тихото гнездо", а изложбата
е 15-та поредна в България,
организирана от творческата
къща TRUICART - Румъния. Ху-
дожниците участват в твор-
чески пленери в Балчик от
2008 до 2022 г.  "Това е 999-
ото събитие, организирано
под егидата на TRUICART
Events Brand и очертава най-

Сайтът ЕВРОЧИКАГО.КОМ - "Портал за българските идеи
и каузи по света" в САЩ отпечата обзорна творческа статия
"Към хоризонтите на човешката душа", с която представи
цялостното творчество на писателя Георги Балабанов от
гр. Генерал Тошево. С тази статия могат да се запознаят
всички българи по света с творческите постижения на
автора. В шест страници се разказва за литературните
изяви на писателя в различни държави. В Чикаго след
отпечатване на разказът му "Грешни пари" в световната
антология, в тази държава за втори път се отделя
подобаващо място за него.

НОВО ПРИЗНАНИЕ

Все още няма яснота какво
точно ще се случи с храма на
Кибела, след като сe разбра,
че законът не позволява да
бъде напълно възстановен в
автентичния си вид. Идеята е
да го преместим до кръговото
кръстовище на ул. "Приморс-
ка", каза кметът Николай Ан-
гелов, който продължава да е
убеден, че за да бъде атрак-
ция за туристите, той трябва
да се представи в пълния си
блясък.

200 хиляди лева, заложени
в бюджета последните две го-
дини, са за проектиране, но
от Национален институт за
недвижимо културно наслед-
ство (НИНКН) ни заявиха, че
съгласно закона можем да
възстановим не повече от 30
процента от сградата, което
промени изцяло нашата ви-
зия, уточни той.

15 години след разкриване-
то храмът е на същото място,
покрит с навес и непривлека-
телен за туристите, съобщи
кореспондентът на Радио Вар-
на Албена Иванова.

ПЪРВАТА ИДЕЯ - храмът да
бъде на мястото на Морска га-
ра, е зациклила, защото дър-
жавата не реагира по въпро-
са с искането за прехвърляне
на собствеността. От своя
страна, Общината е издала
предписание към Морска ад-
министрация за събаряне на
сградата като опасна.

Опитваме се да променим
мнението и водим разговори.
Нашата цел е премествайки
паметника, да можем да го
направим туристическа атрак-
ция, коментира още кметът.

ПРИПОМНЯМЕ
САГАТА КИБЕЛА

Античните останки бяха пре-
доставени безвъзмездно с ре-
шение на Министерския съвет
през 2020 г. за управление от
Община Балчик за срок от де-
сет години. Археологическата
забележителност, която бе от-
крита върху частен терен през
2007, е в лошо състояние, а
направеният изкоп застраша-
ва и близка жилищна сграда.
"Имаше проект за укрепване,
проект за преместване на хра-
ма на север и след това за
преместването му на друг те-
рен и засега нищо" - коменти-
ра директорът на музея в Бал-
чик Радостина Енчева, която
бе сред екипа археолози, из-
вършили разкопките след раз-
криването му. През 2010 годи-
на Министерство на култура-
та инвестира в направата на
навес.

Храмът на Великата майка
на боговете в Балчик е изгра-
ден през трети век преди
Христа и функционира до чет-
върти век след Христа, когато
след земетресение и огромна
приливна вълна /цунами/ зем-
ната маса запечатва храма и
го запазва до 2007 година. Ар-
тефактите в античната сграда,
останали под земята столетия,
представляват най-голямата
група движими паметници -

15 ГОДИНИ СЛЕД ОТКРИВАНЕТО
НА ХРАМА НА КИБЕЛА В БАЛЧИК
ТОЙ Е НЕУГЛЕДЕН ЗА ТУРИСТИТЕ

като брой и разнообразие,
свързани с култа към Пон-
тийската майка на боговете,
откривани на едно място, от-
белязват от Историческия му-
зей в Балчик. Във фонда му
се съхраняват над 200 моне-

ти, 27 мраморни епиграфски
паметници, повече от двайсет
скулптурни изображения на
Кибела, Афродита, Посейдон,
Дионис, Пан и други ценнос-
ти. Част от находките са под-
редени в експозицията.

При неблагоприятни метеоро-
логични условия събитието ще

се проведе на друга дата.
Станислав СТИЛЯНОВ

Няколко дни в централната
зала на балчишката галерия
публиката може да види 30
произведения на живописта,
графиката и декоративното из-
куство, дело на 24 румънски ху-
дожници - известни както в на-
ционален, така и в междуна-
роден план, съобщи кореспон-
дентът на Радио Варна Албена
Иванова. Картините им са обе-

новите и ценни съвременни
тенденции" - каза на открива-
нето независимият куратор
Дан Тудор Труйка.

Любящите очи на художни-
ка са пресъздали с четка кра-
сиви гледки, богата палитра
от различни култури и девст-
вена природа от Българското
крайбрежие, градовете Вар-
на, Каварна, Шабла и Кали-
акра, местностите на Аладжа
манастир, Тюленово, Бялата
лагуна, Червените пещери,
Двореца на  кралица Мария
и Ботаническата градина.

До края на месеца в друга
зала на галерията са подре-
дени непоказвани картини от
по-новите дарения за фонда
на Художествената галерия -
Балчик. Сред тях  са имената
на балчишките творци Иван
Йотов и Петя Денева, съобщи
уредникът Николина Похлуп-
кова.
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Всяка бензиностанция са-
ма ще преценява дали да
предоставя отстъпката от 25
стотинки на литър бензин
А95, дизел, природен газ (ме-
тан) или пропан-бутан (втеч-
нен нефтен газ LPG). Това е
предвидено в Закон за изме-
нение на Закона за държав-
ния бюджет (ЗДБРБ), който
влиза в сила след полунощ в
събота - 09.07. Препоръчител-
но е, преди да заредят гори-
во, клиентите да попитат в
обекта дали се прилага отс-
тъпката от 25 ст. на литър.

 Компенсацията ще се дава
за зареждане на леки автомо-
били - категория М1, мотопе-
ди или мотоциклети от катего-
рия L, собственост на физи-
чески лица, като те трябва да
представят малкия талон на
превозното средство, за да
ползват отстъпката, напомнят
от НАП. Друго важно условие
затова е и видът гориво да е
с най-ниската цена.

Компенсацията ще се на-
числява като намаление от
крайната цена при плащане
за зареденото количество
на касата, без значение да-
ли това ще стане в брой или
с банкова карта. За гориво-
то с отстъпка, бензиностан-
цията ще издава разширен
фискален бон, в който ще са
вписани регистрационния но-
мер на превозното средство,
вид и количество на зареде-
ното гориво, както и отстъп-
ката от 25 ст. на литър.

"Гражданите ще могат да
се възползват от предвиде-

БЕНЗИН С ОТСТЪПКА ОТ ЛЪЖЛИВОТО ОВЧАРЧЕ

ОБЩИНА КАВАРНА
със Заповед № 681/07.07.2022г.

обявява на 28.07.2022год. от 14:45 часа
в Заседателната зала на Община

Каварна на първи етаж

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО
НАДДАВАНЕ

 за продажба на поземлен имот представляващ
празен терен с идентификатор 35064.501.4277 (три, пет,
нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири,
две, седем, седем) по КККР на гр. Каварна, с площ от
609 кв. м. (шестстотин и девет  квадратни метра), УПИ
XVI, кв. 62 по действащ ПУП на гр. Каварна, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, с начин
на трайно ползване: ниско жилищно застрояване (до
10 м), при съседи: 35064.501.4278, 35064.501.3469,
35064.501.4428; 35064.501.4427; 35064.501.4426,
35064.501.4276. Имотът е актуван с АЧОС №5347 от
20.03.2014г., вписан акт №104, т. III, вх. р. №776/
26.03.2014г. на СВ Каварна.Началната тръжна цена на
имота- обект на търга е 10962,00 лв. без ДДС.

Тръжните документи се закупуват от касата на
общината на  ул. "Добротица" № 26, до 16.00 часа на
21.07.2022г., като цената на един комплект е 50.00 лв.

Депозитна вноска, представляваща 10% от началната
тръжна цена, в размер на 1096,20 лв. да се плати по
сметка на община Каварна в "ЦКБ" АД гр. Добрич BIC
код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400
СЕСВВGSF или на касата на община Каварна до 17.00
часа на 22.07.2022г.

Срокът за подаване на заявленията с приложените
документи е до 17.00 часа на 25.07.2022г. в деловодството
на община Каварна, ул. "Добротица" № 26.

Оглед в работни дни от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч.
до 16.00ч. от датата

на обявяването до крайния срок за подаване на
документите.

Необходими документи за участие приложени към
заявлението:

1. Квитанция за закупени тръжни книжа;
2. Вносна бележка за внесен депозит;
3. Декларация, че участникът няма не погасени

задължения към отдел "МДТ" при община Каварна;
4. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма

не погасени задължения към държавата;
5. Декларация за обработка на лични данни (по

образец);
6. Нотариално заверено пълномощно, в случай, че

кандидатът се представлява от пълномощник.
                              Справки на тел.: 0570/8-18-19.

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 28.07.2022г. от 14.00 часа

в заседателната зала на първи етаж на
Община Каварна

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО
НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на част от поземлен имот -
тенис кортове - 4 броя с обща площ от 3720 кв. м,
изградени в имот с идентификатор 35064.501.730 по
КККР на гр. Каварна, с адрес гр. Каварна, ул. "Сава
Ганчев" № 29, за практикуване на спорта - тенис на
корт, съгласно заповед № 683 / 07.07.2022г. на Кмета
на община Каварна. Срок на договора е 5г. Начална
тръжна наемна месечна цена е 200,00 лв. без ДДС.
Тръжните документи се заплащат на касата в
Общината на  ул. "Добротица" № 26, до 17.00 часа на
22.07.2022г., като цената е 10.00 лв. и се получават в
стая № 206. Депозитна вноска в размер на 240,00 лв.
и се внася на касата на Община Каварна до 17.00
часа на 25.07.2022г. Срокът за подаване на
заявленията е до 17.00 часа на 26.07.2022г. в
деловодството на Община Каварна, ул. "Добротица"
№ 26. Оглед - всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч.

    Необходими документи за участие:
 1.Квитанция за закупени тръжни книжа и вносна

бележка за внесен депозит.
 2.Декларация, че участникът е запознат с условията

на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във
вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен
с клаузите на договора и Декларация, че участникът
няма не погасени задължения към отдел "МДТ" при
община Каварна и общината.

 3.Актуално удостоверение от НАП, че участникът
няма не погасени задължения към държавата.
4.Нотариално заверено пълномощно,в случай че
кандидатът се представлява от пълномощник.

5.Декларация съгласие (по образец) за обработка
на лични данни;

6.Декларация (по образец) за регистрация и
развиване на дейност на територията на община
Каварна както и наличие на програма за управление
на спортния обект, която предвижда средства за
заплащане на наема за срока на договора (съгласно,
чл. 13 от наредба № 5 за управление, разпореждане и
ползване на спортните обекти собственост на община
Каварна и за условията и редът за финансиране и
подпомагане на физическата активност, физическото
възпитание, спорта и спортно - туристическата
дейност на община Каварна).

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
гр.ДОБРИЧ

ОБЯВЯВА КОНКУРС
 ЗА ДЛЪЖНОСТ "Съдебен деловодител" в

Окръжен следствен отдел  при Окръжна
прокуратура-Добрич

Минимални изисквания: Кандидатите за конкурса да
имат: Завършено средно образование, добра
компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel),
Internet, познания за деловодните процедури и
дейностите по архивирането в ПРБ, работа с офис
оборудване и компютърна техника, организираност,
експедитивност и комуникативност. Да не са осъждани
на лишаване от свобода за умишлено престъпление,
независимо от реабилитацията и не страдат от
психическо заболяване. Да е български гражданин,
гражданин на друга държава - членка на Европейския
съюз, на друга държава - страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство или на
Конфедерация Швейцария. Да не са лишени по
съответен ред от правото да заема определена
длъжност.Трудов стаж - не се изисква.

Начин на провеждане на конкурса:
1. Разглеждане на постъпилите документи и

допускане до конкурс на кандидатите, отговарящи на
изискванията;

2. Практически изпит - за проверка теоретичните
познания (решаване на тест, включващ въпроси от
Правилника за администрацията в ПРБ и Инструкцията
за деловодната дейност и документооборота в ПРБ),
за установяване на нивото на компютърната грамотност
(изпълнение на практическо задание - word, excel);

3. Събеседване. До събеседване, се допускат само
кандидати преминали успешно практическия изпит.

Срок за подаване на документите - 30 календарни
дни от публикуване на обявата.

Информация за допълнителни изисквания към
кандидатите и необходимите документи за
кандидатстване ще бъдат обявени във фоайето на
Съдебната палата, етаж R - на таблото за обяви, и на
интернет страницата на ОП - Добрич: https://prb.bg/
opdobrich/bg/karieri

Справки на телефон: 058/605-528, Главен специалист
"Човешки ресурси"

Бензиностанциите дават отстъпката от 25 ст. за литър гориво по желание/
Бензиностанциите няма да сменят софтуера, за да дават компенсация от 25 ст. на литър

На 9 юли в ОЦ при РДПБЗН-
Добрич е съобщено за пожар
в житен блок в землището на
с. Врачанци, съобщават от
Главна дирекция ПБЗН. На
мястото на произшествието е
изпратен един противопожа-
рен автомобил с четирима

ОТНОВО ГОРЯ НИВА С ЖИТО
служители от РСПБЗН - Доб-
рич. Пожарът е овладян от ог-
неборците. Причината за въз-
никване на пламъците е техни-
ческа неизправност в комбай-
на. В резултат на пожара са
унищожени зърнокомбайнъът и
10 дка пшеничен масив.   НДТ

Във връзка с разпростране-
ната в социалните мрежи и
по-конкретно във "Фейскбук"
невярна информация за не-
годна за консумация вода за
питейни-битови цели, застра-
шаваща живота и здравето на
жителите, уведомяваме об-
ществеността, че към настоя-
щия момент в Община Кавар-
на не няма постъпила инфор-

РЗИ: НЯМА ПРОБЛЕМИ С
КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА
ВОДА В КАВАРНА

мация, касаеща  наличието
на отклонения на показате-
лите за чистота и качество
на питейната вода. Това се
казва в официално съобще-
ние, разпратено вчера от Об-
щината до медиите в регио-
на. И още: "След отправено
от наша страна запитване
към РЗИ - Добрич бяхме ин-
формирани, че последното
пробонабиране и анализ на
водата, предназначена за пи-
тейно-битови цели, на тери-
торията на общината е извър-
шено на 08.07.2022 г. /петък/,
като не са  установени несъ-
ответствия на подаваната към
консуматорите питейна вода
по показателите за качество,
съгласно НАРЕДБА № 9 от
16.03.2001 г. за качеството на
водата, предназначена за пи-
тейно-битови цели.

Жена почина след катаст-
рофа, причинена от съпруга й,
на влизане в град Балчик. На
10 юли, чрез тел. 112 е заяве-
но от гражданин за настъпило
ПТП в град Балчик с лек авто-
мобил, самокатастрофирал в
дърво. В автомобила е имало
двама души, съобщават от по-
лицията. Установено, е че  по
време на движение водачът

на автомобила заспива и на-
пускайки  пътното платно, се
блъска челно в крайпътно дър-
во . От настъпилото ПТП ав-
томобилът е със значителни
материални щети, като в съ-
щото време водачът и пътнич-
ката, която била съпругата му,
са затиснати в него. Чрез из-
ползване на специална техни-
ка от служители на РСПБЗН

ЖЕНА ПОЧИНА СЛЕД КАТАСТРОФА В БАЛЧИК

ната компенсация още в
ранните часове на 9 юли.
Няма да има ограничения
в количеството на гориво-
то и броя на зареждания-
та. Съветваме хората, пре-
ди да заредят, да попитат
в бензиностанцията дали в
обекта се дава отстъпката.
Имаме уверението на бран-
ша, че в повечето големи
обекти ще се предоставя
компенсацията", каза за-
местник изпълнителният
директор на НАП Георги
Димов.

Повече информация за
предоставяне на компенса-
цията, можете да получите
в сайта на НАП или на те-
лефони: 0700 18 700; 02 9859
6801 на цена, съгласно та-
рифата на телефонния опе-
ратор.

ЖЕНА РЕШИ ДА СЕ
ВЪЗПОЛЗВА ОТ ОТС-
ТЪПКАТА ОТ ГОРИВО
И ИЗПИЩЯ: КАКВА Е
ТАЗИ ДИСКРИМИНА-
ЦИЯ? ПЪЛЕН АБСУРД!

Потребителка изрази въз-
мущението си относно отс-
тъпката от 25 ст. за литър
гориво, която влезе в сила
от днес. Ето какво разказа
потърпевшата пред
sofia24.bg.

"Днес реших да се въз-
ползвам от отстъпката за
гориво, когато зареждах
най-обикновен дизел. На
касата обаче се оказа, че
колата ми е от категория
M1G и не попадам в катего-

рията за отстъпка, но се
ядосах, защото от къде на
къде някои ще бъдат диск-
риминирани? Защо трябва
да има някаква категория?
Не е ли това облекчение за
всички? Пълен абсурд е ця-
лата ситуация! Реших да
споделя с вас, защото пред-
полагам, че и други хора с
автомобили от моята катего-
рия ще ме разберат", казва
читателката.

Припомняме, че отстъпки-
те могат да се ползват само
за леки автомобили от кате-
гория M1 или за мотопеди и
мотоциклети с категория L1.
За целта на каса трябва да
се предостави малкия талон
на превозното средство.

Отстъпката няма да важи
за по-скъпите и висококла-
сови горива, които са с до-
бавки или са бензини с по-
високо октаново число.

Балчик двамата пътници са из-
вадени. Пострадалите са отве-
дени в МБАЛ Добрич. Пътнич-
ката е починала на път за бол-
ницата в медицинския автомо-
бил, а водачът е настанен в ре-
анимация със съчетана травма
на гръден кош и фрактура на
дясно бедро - без опасност за
живота. Образувано е досъдеб-
но производство. НДТ

На 09.07.2022 г. чрез тел. 112
е заявено от гражданин за
възникнало ПТП в с. Калина.
Установено е, че катастрофа-
та е предизвикана от непра-
воспособен водач, известен на
МВР. В резултат на ПТП е ув-
редена оградна мрежа на дом

ПИЯН СЕ БЛЪСНА В ОГРАДА
в селото, където неправоспо-
собният е блъснал автомобила.
Водачът е изпробван с техни-
ческо средство за употреба на
алкохол, като уредът отчита 1,67
промила в кръвта. Водачът от-
казва кръвна проба. Образува-
но е бързо производство.  НДТ
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Скандални папарашки
снимки изпрати анонимен
читател, имал късмета да ви-
ди на живо и в натура пищ-
ния силикон на 23-годишна-
та Мис България 2020 Вен-
цислава Тафкова, пише Хо-
тарена. Миската била засе-
чена сама в популярен ком-
плекс в Свети Влас, където
край басейна събирала брон-
зов тен. В един момент Таф-
кова решила, че мощният й
750-кубиков бюст не бива по-
вече да бъде лишаван от
слънчеви лъчи и пуснала си-
ликоните на воля.

"Тафкова изравни тена с
плажно плажно, като довър-
ши останалите части от тя-
лото и обърна особено вни-
мание на бюста", разказва
анонимният.

Последователите на мис-
ката плакнат окото със сним-

ИЗНЕВЯРАТА ПРЕЗ ЛЯТОТО
КРИЕЛА РИСК... ОТ ВЛЮБВАНЕ

КОЛКО Е ГОЛЯМО НАЙ-ГОЛЯМОТО ЦУНАМИ
Въпреки че на 26 декемв-

ри 2004 г. земетресение в Су-
матра доведе до може би най-
опустошителното цунами, ре-
гистрирано някога, по разме-
ри то не е най-голямото.

Най-голямото цунами в ис-
торията е в Литуя, Аляска
през 1958 година. Земетре-
сение с магнитуд 8,3 по ска-
лата на Рихтер, откъсва 90
милиона тона скали и ледо-
ве от скалистата страна на
залива. Масата се срутила
наведнъж и почти вертикал-
но в залива.

Това образувало най-висо-
ката вълна в историята - 525
метра. За справка - Емпайър
Стейт Билдинг е висока 443
м (с антената).

Вълната тръгнала към оке-
ана и помела всичко по пътя
си. В залива имало три ри-
барски лодки, като вълната
потапя едната и убива два-
ма души на борда. Един от
оцелелите казва, че от срут-
ването на скалите, до прис-
тигането на вълната са из-

ОВЕН - Бъдете по-смели спрямо онези, които
ще се опитат да злоупотребят с добрината ви и
ги поставете там, където им е мястото. Не се
страхувайте да отстоявате на всяка цена
позициите си.

ТЕЛЕЦ - Някои от вас ще пътуват в чужбина,
най-вече с намерението да търсят по-добър живот
за себе си и близките си. За други съдбата е
отредила приятни занимания, свързани с
положителни емоции.

БЛИЗНАЦИ - Денят не е добър за финансови
операции и даване пари на заем. По-важно е да
вложите енергията си в нещата, които са ви
познати, и в което имате опит. Експериментите
оставете за друг ден.

РАК - Много от представителите на този
зодиакален знак ще се захванат с домашни
ремонти и ще им спори. Имате нужда от
освежаване и разтоварване, както на дома, така
и на душата си.

ЛЪВ - Времето ви ще бъде заето с решаване на
проблем, който ви измъчва в последните дни.
Въпреки нетърпението си, се въздържайте от
прибързани ходове, които може да усложнят
ситуацията.

ДЕВА - Проверете източниците си на
информация, съществува опасност от подвеждане.
Романтична връзка ще ви зареди с приятни емоции
и ще повлияе положително на самочувствието ви.

ВЕЗНИ - Без да губите присъствие на духа ще
продължите да работите по приключване на
започнато вече начинание. Нервите ви са на
изчерпване, за това не отхвърляйте възможността
за почивка.

СКОРПИОН - Не се лишавайте от малките
удоволствия, които ежедневието предлага.
Позволете си развлеченията, от които напоследък
сте се лишавали, за да понапълните малко
бюджета си.

СТРЕЛЕЦ - Повишената ви емоционалност ще
ви причини страдания, ако не я овладеете навреме.
Нищо не заслужава да хабите така напразно
енергията си, а най-малко чуждите
несъвършенства.

КОЗИРОГ - Ако искате да се радвате на
внимание и уважение, бъдете толерантни и
отзивчиви към околните. За доброто ви настроение
ще допринесат материални придобивки и лични
удовлетворения.

ВОДОЛЕЙ - Ще се радвате на специално внимание
към вас, но то няма да ви изненада. С поведението
си сте показали не веднъж, че цените времето и
достойнството на другите, така както своите.

РИБИ - Целите, които си поставяте изискват
повече усилия и постоянство. Бъдете търпеливи и
не изтъквайте претенциите си. Несправедливост
ще ви подтикне към стъпки за подобряване на
отношенията.

РОЖДЕН ДЕН празнува утре адвокат Йорданка Ми-
шева. На сърцатата дама, която бе една от учреди-
телките на благотворителния дамски клуб "Майчи-
на грижа", желаем да е здрава, да се радва на ус-
пехи и много поводи за усмивки, на искрени прия-
тели и сбъднати мечти!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН с утрешна дата казваме на
Юлия Радева - една дама, която блестящо съчетава
кукленото актьорство с красотата на букетите за все-
ки повод. Нека е здрава и нека продължи да твори
и да радва малки и големи!

В АВАНС казваме "Честит рожден ден!" на Валенти-
на Йорданова от Крушари, която празнува утре, с по-
желания за здраве и успехи в добрите начинания!

- Дивото зове!... - Виолина от Крапец,
но не тази, за която си мислите

ките й от Свети Влас вече
повече от седмица, където
очевидно брюнетката раз-
пуска без компания, тъй ка-
то винаги позира сама на

МОХИТО - ОРИГИНАЛНА РЕЦЕПТА НА LA BODEGUITA
ЗА НАЙ-ЛЕТНИЯ КОКТЕЙЛ

СЪСТАВКИ:
2 ч.л. бяла захар
2 цели стръка мента
45 мл. бял ром
? чаша газирана вода
Сокът от  ? лайм
4 кубчета лед
ПРИГОТВЯНЕ:
Във висока коктейлна ча-

ша първо изсипваме захар-
та. Добавяме прясно изцеде-
ния сок от лайм и около 90
мл. газирана вода. Ментата
се слага без да се накъсва,
именно стъблата й придават

снимките. В същото време
съвсем наскоро се заговори,
че Тафкова има нова любов.
Кой е той и къде го крие, за-
сега остава загадка.

минали само 2 секунди, кое-
то би означавало, че тя се е
движила с 1000км/ч. Въпре-

ки, че хълмовете в залива са
били опустошени, жертвите
са много малко.

свежия аромат на коктейла.
Всичко се разбърква добре
с дървена лъжица - така се
смесват всички вкусове и
аромати. Добавяме приблизи-
телно 45 мл. бял ром. Накрая
слагаме 4 кубчета лед. Чаша-
та се допълва със сода.

В Куба ледът в Мохитото
винаги е на кубчета, а не нат-
рошен!

Някои са категорични, че
самият Хемингуей е измис-
лил мохитото, а други са убе-
дени, че това не е възмож-

но, защото влюбеният в жи-
вота "Папа" страдал от диа-
бет.  Трети пък споделят  не-
гова тайна рецепта, според
която той заменял содата/га-
зираната вода с шампанско.

Ако някъде знаят нещо по-
вече по въпроса, това веро-
ятно е в Lа Bodeguita del
Mediо - любимия бар на пи-
сателя в Хавана, поне спо-
ред собствениците му. Те
обаче също претендират за
авторството на коктейла  То-
ва прави нещата доста обър-
кани. Хемингуей ли е измис-
лил мохитото, или просто го е
пил в бара? Обзалагаме се,
че дори да отидете на място

и да ги попитате каква точно
е истината, ще ви покажат
прословутия надпис на стена-
та My Mojito in La Bodeguita,
My Daiquiri in La Floredita*, уж
подписан от самия него. А да-
ли в действителност е на Хе-
мингуей? Оказва се, че и то-
зи факт многократно е оспор-
ван през годините, но това не
ги притеснява особено - меж-
дувременно са продали хиля-
ди коктейли. А и в крайна
сметка нали наздравиците са
в чест на вдъхновението, на-
речено Куба, което е довело
и самия Хемингуей на остро-
ва. Всичко останало са под-
робности.


