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Всеки ден с по-
добрия вестник!

Ще бъде предимно слън-
чево. След обяд от северо-
запад на югоизток ще има 
временни увеличения на 
облачността, но само на из-
олирани места ще превали 
краткотрайно. Още преди 
обяд вятърът ще се ориен-
тира от северозапад и ще 
е до умерен, в Дунавската 
равнина и Горнотракийската 
низина и временно силен. 
Максималните температури 
ще бъдат между 29 и 34°

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

СТУДИО "САРАНДЕВ" ЗАКРИ 
ТВОРЧЕСКИЯ СЕЗОН С 
ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ 
КОНЦЕРТА

ЗАЕДНО НА 
ЕНЬОВДЕН 
В БАЛЧИК

С КРАСИВО ТЪРЖЕСТВО 
ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ 
КАВАРНЕНСКО СЕ НАСТАНИХА 
В НОВИЯ СИ ДОМ 

АПИ: БЛИЗО 16,5 КМ ОТ 
ПЪТ III-7105 ЛЯСКОВО -
ДОБРИЧ ЩЕ БЪДАТ 
ОСНОВНО РЕМОНТИРАНИ
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МИНИСТЪР ИВАНОВ В ДОБРУДЖА: 
ОЧАКВАМЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
ДОБРА ЗЪРНЕНА РЕКОЛТА

ДНЕС ЗАПОЧВА 
АСТРОНОМИЧЕСКОТО 
ЛЯТО
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Учениците решиха, че под-
съдимият трябва да плати на 
пострадалата стопанка сума-
та от 40лв., представляваща 
стойността на сготвената 
патица, и 100 лв. обезщетение 
за претърпяното от жената 
безпокойство.

Подготовката и предста-
вянето на симулативния про-
цес е част от обучението, 
организирано от Районния 
съд, за ученици от пети до 
седми клас в СУ„Любен Ка-
равелов“, които са включени 
в Образователната програма 
„Съдебната власт – инфор-
миран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища 
и прокуратури”. В рамките 
на програмата децата вече 
се запознаха с работата на 
магистратите, с дейността на 
отделните звена на съдебната 
администрация, участваха в 
конкурс за рисунка на тема 
„Правосъдие“, присъстваха 
на лекция за Българската 
конституция. С подготовката 
на симулативния процес при-

ключиха техните занимания 
по програмата.

В тазгодишното издание на 
образователната програма са 
обхванати и ученици от  десе-
тите и единадесетите класове 
на СУ„Любен Каравелов“ и 
Професионална гимназия по 
ветеринарна медицина „Проф. 
д-р Г. Павлов“. С гимназисти-
те се срещат съдии от Район-
ния съд, които ги запознават 
със структурата на съдеб-
ната система, функциите на 
съдебната власт, съдебните 
процедури с участието на 
деца, домашното насилие над 
малолетни и непълнолетни, 
хулиганските прояви на не-
пълнолетни и др. Обучението 
за гимназистите също ще 
завърши с представяне на 
симулативен съдебен процес, 
но по действителен съдебен 
казус.

В Хотел Интернационал к.к 
Златни Пясъци се проведен на-
ционален форум на социалните 
услуги. Поради отсъствие на 
Министъра на труда и социал-
ната политика Георги Гьоков, 

форумът бе открит от Председа-
теля на НАСО гр. Варна Георги 
Георгиев. Домакинството на 
тази инициатива бе споделено 
и от зам.-кмета на Варна - г-н 
Коста Базитов. Двамата очер-
таха  тенденции според новия 
закон за социалните услуги. По-

следователно изказвания в тази 
насока направиха: г-жа Росица 
Димитрова, съпредседател на ПК 
„Социална политика“, НСОРБ, 
директор дирекция  община Ве-
лико Търново; г-жа Веселина Бо-

тева, член на УС на НАСО, дирек-
тор дирекция община Пловдив; 
г-жа Мая Казанджиева, директор 
дирекция община Бургас; г-жа 
Наталия Христова, мениджър 
„Национални партньорства“, 
НАСО; г-жа Теодора Любенова, 
Министерство на труда и социал-

ната политика. Особено впечат-
ление ни направи презентацията 
на г-жа Мюжгян Адем -  директор 
на Център за настаняване от 
семеен тип за деца и младежи с 
увреждания от град Кърджали, в 
която разкри дейностите му по 
много оригинален начин - с при-
мери и богат снимков материал. 
По време на дискусията много 
от присъстващите побързаха да 
вземат материали за свое полз-
ване. Своя опит в управлението, 
организацията и добрите си прак-
тики в подобряване на качеството 
на социалните услуги споделиха: 
г-жа Недка Петрова - директор 
на Комплекс за социални услуги  
на деца и семейства - Пловдив, 
експерт на НАСО; г-жа Весела 
Цанкова - председател на Сдру-
жение „Граждански инициативи“, 
експерт НАСО; г-жа Виолета 
Митева, потребител в Агениция 
за социално развитие „Вижън”; 
г-н Иван Иванов, директор SOS 
Детски селища, роден в Добрич, 
живущ в град Трявна. От град 
Добрич участие  взеха: Албена 

Донева - директор на Комплекс 
за социални услуги  за пълно-
летни лица и деца с увреждания 
„Палитра”, Красимира Кирова 
- главен експерт в Дирекция „Ху-
манитарни  дейности, Златина 
Георгиева - старши експерт в Ди-
рекция „Хуманитарни Дейности”, 
Нели Желева - главен експерт 
„Кадрова политика“, Снежана 
Ванкова, Антоанета Пантелеева 
- директор на Дом за стари хора, 
Боряна Георгиева -  директор на 
Домашен социален патронаж, 
Ивелина Маринова, Миглена 
Георгиева, Ивелина Стефанова, 
Галина Неделчева. За слуша-
тели бяха поканени група от 
Неправителствена организация 
„ХобиСклуб“ - град Добрич: Иван 
Тодоров, Михаил Панчев, инж. 
Георги Милев, Марин Николов 
и Ерчаник Бедросян. В края на 
форума Председателят на Хо-
биСклуб не пропусна да изкаже 
благодарствени слова за добра-
та организация и поднесените 
материали. 

Иван ТОДОРОВ - ХобиСклуб

46-годишен мъж от Генерал 
Тошево застава на подсъдима-
та скамейка, след като напад-
нал свой съгражданин, нанесъл 
му лека телесна повреда, за-
канил се да го убие и увредил 
автомобила на момчето, като 
така извършил на обществено 
място  непристойни действия, 
грубо нарушаващи общест-
вения ред и изразяващи явно 
неуважение към обществото. 
От Апелативната прокуратура 
уточняват, че мъжът е привле-
чен като обвиняем за четири 
престъпления.

На 28 септември 2021 годи-
на, около 17:00 часа, постра-
далият отишъл заедно със свой 
приятел в градския парк в гр. 
Генерал Тошево и паркирал 
автомобила си по алея в нача-
лото му, малко встрани от обо-
собения паркинг. Там имало и 
други автомобили. На известно 
разстояние, но в тревните пло-
щи, бил спрял автомобила си и 
обвиняемият. Въпреки че също 
бил неправилно паркирал, Б.Б. 
си позволил да направи забе-
лежка на пристигналите младе-
жи. Пострадалият му отвърнал, 
че и той е нарушил правилата 
и не взел под внимание забе-
лежката.

От репликата обвиняемият 
се ядосал и се спуснал към 
младия мъж с думите: „Сега 

ще го убия този!“. Хванал го за 
врата и започнал да го души, 
като го изблъскал до вратата 
на автомобила му и го притис-
кал към нея, продължавайки 
да го заплашва. Поради това, 
че действията му били внезап-
ни и напълно неочаквани, а и 
превъзхождал по физика по-
страдалия, младежът въобще 
не съумял да реагира, да се от-
бранява или да отблъсне напа-
дателя от себе си. С помощта 
на свидетели, 46-годишният 
Б.Б. пуснал своя опонент и го 
оставил. Момчето побързало 
да се качи в автомобила си.

Последвала нова вълна на 
агресия, но тъй като вратите 
на МПС били заключени, обви-
няемият започнал да блъска по 
тях. Успял да огъне ламарина-
та на шофьорската врата, след 
което се отдалечил и оставил 
младия мъж. Той бил много уп-
лашен от случилото се и подал 
сигнал в полицията. 

 Б.Б. не е криминално про-
явен, нито осъждан. Същият 
заема ръководна длъжност в 
Отдел „Закрила на детето“ в 
град Генерал Тошево и е об-
щински съветник в града. 

След внасянето на обвините-
лен акт по делото предстои то 
да бъде насрочено за разглеж-
дане в Районния съд. 

НДТ

Прокурорите от Районна 
прокуратура – Добрич Да-
ниел Илиев – говорител на 
структурата, и Стефка Ге-
оргиева, проведоха срещи с 
десетокласници от СУ „Свети 
Климент Охридски“ и ДСГ 
„Васил Левски“ в града. Те 

разговаряха с учениците за 
същността на професията 
„прокурор“, за отговорно-
стите и задълженията на 
прокурорите, за мястото на 
прокуратурата в съдебната 
система на страната ни, как-
то и за трудностите в профе-
сионалното поприще. 

Срещите с младежите 
беше част от тазгодишното 
реализиране на образовател-
ната програма „Съдебната 
власт – информиран избор и 
гражданско доверие. Отворе-
ни съдилища и прокуратури“, 
реализирана съвместно от 
Висш съдебен съвет и Минис-
терство на образованието и 
науката.

Прокурорите Илиев и Геор-
гиева обсъдиха с учениците 
и две теми, изключително 
актуални и важни в днешните 
реалности, а именно управле-
нието на МПС след употреба 
на алкохол и/или наркотични 
вещества и притежанието 
на такива. Младите хора се 
запознаха с наказанията, 
предвидени в Наказателния 
кодекс за престъпления от 
този вид.

Срещата с учениците има-
ше за цел да обогати позна-
нията им относно статута, 
структурата и функциите на 
съдебната власт в Републи-
ка България и да обогати 
тяхната правна грамотност 
и култура. Превенцията на 
детското насилие и на дет-
ската престъпност са част 
от приоритетите в работата 
на прокурорите изобщо и 
работата с подрастващите е 
важна част от нея.

Учениците показаха любо-
знателност и желание за още 
и по-интересни разговори с 
прокурорите от Добричката 
районна прокуратура, а те 
от своя страна им обещаха 
нови срещи. 

НДТ

На 15 юни, около 11:45 часа, 
е получено съобщение за 
възникнало ПТП по пътя с. 
Българево - град Каварна. На 
място е установено, че лек ав-
томобил „Хонда“, управляван 
от 58-годишен мъж, поради 
движение с несъобразена ско-
рост, губи контрол над МПС 
и се блъска в крайпътно дър-
во. Вследствие на инцидента, 
водачът почива на място. По 
случая е образувано досъдеб-
но производство.             НДТ

На 15 юни, около 21:40 часа, 
е получено съобщение за въз-
никнал пътен инцидент по пътя 
от град Балчик, в посока с. 
Оброчище. В района на мест-
ността „Равна гора“ е открит 
лек автомобил „Опел“ и лежащ 
на пътното платно зад МПС мъж 
на 60 години. При изясняване на 
обстоятелствата по инцидента е 
установено, че водачът намалил 
скоростта, отбил автомобила си  
и излязъл от него, след което 
е намерен починал на пътното 
платно от возещата се в Опела  
жена на 51 години. Трупът е 
изпратен в катедра „Съдебна 
медицина“ град Добрич за ау-
топсия. Уведомена е Районна 
прокуратура - Добрич. По случая 
е образувано досъдебно произ-
водство. 
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В района на пл. „Свобода“ 
в град Добрич е установена 
жена на 60 години в безпо-
мощно състояние, съобщи-
ха от полицията. Жената е 
транспортирана в МБАЛ - До-
брич, където по спешност е 
извършена операция за пре-
махване на хематом, вслед-
ствие на удар в земята. След 
проведени ОИМ и ПСД по из-
ясняване на обстоятелствата 
по инцидента е установено, 
че се касае за грабеж. В 
хода на работа полицейските 
служители установяват из-
вършителите на нападението. 
Това са мъж на 29 години и 
непълнолетен младеж на 17 
години. Установени са част 
от инкриминираните вещи. 
Двамата са задържани за 
срок от 72 часа. Работата по 
доказване и документиране 
на престъпната им дейност 
продължава. Материалите 
по случая са докладвани в 
Добричката районна проку-
ратура. 

НДТ

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

112 НОВИНИ
На 16 юни, около 12:00 часа в с. Кранево, обл. Добрич е спрян 

за проверка лек автомобил „Опел“, управляван от 58-годишен мъж. 
При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо 
средство, цифровата индикация отчита наличието на 2,77 промила. 
Задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо поли-
цейско производство.

На 16 юни, около 12:40 часа в град Добрич е спрян за проверка 
лек автомобил „Хюндай“, управляван от 34-годишен мъж. При извър-
шената проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества, 
тестът отчита положителен резултат за употребата на метаафмета-
мин. В хода на проверката е установено бяло вещество с тегло 0,71 
грама, реагиращо на амфетамин. Задържан е за срок от 24 часа. 
По двата случая са образувани бързи полицейски производства.

На 16 юни, около 12:40 часа в град Добрич е спрян за проверка 
лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 58-годишен мъж. В хода 
на проверката е установено, че регистрационните табели на МПС 
са издадени за друг автомобил. Задържан е за срок от 24 часа. По 
случая е образувано бързо полицейско производство.

На 17 юни, около 15:20 часа, в град Генерал Тошево е спрян за 
проверка лек автомобил „Форд“, управляван от 63-годишен мъж. 
При извършената проверка за употреба на алкохол с техническо 
средство цифровата индикация отчита наличието на 1,82 промила. 
Задържан е за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо по-
лицейско производство.

На 18 юни, около 01:30 часа, е получено съобщение за самока-
тастрофирал автомобил в ограда на зърнобаза в с. Дончево, обл. 
Добрич. При пристигане на място е установен лек автомобил „БМВ“, 
като водачът на МПС е напуснал мястото на произшествието. След 
проведени ОИМ и ПСД е установен водачът на автомобила 22-го-
дишен мъж. При извършената проверка за употреба на алкохол с 
техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 
1,50 промила. Задържан е за срок от 24 часа. По случая е образу-
вано бързо полицейско производство.

На 18 юни, около 10:50 часа в с. Коларци, обл. Добрич, е спрян 
за проверка лек автомобил „Опел“, управляван от 36-годишен мъж. 
В хода на проверката е установено, че водачът на МПС е непра-
воспособен с влязло в сила наказателно постановление. Задържан 
за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско 
производство.

На 18 юни, около 14:25 часа, по околовръстен път на град Добрич 
е спрян за проверка лек автомобил „Опел“, управляван от 29 – го-
дишен мъж. При извършената проверка за употреба на наркотични 
и упойващи вещества, тестът отчита положителен резултат за 
употребата на метаамфетамин. Задържан е за срок от 24 часа. По 
случая е образувано бързо полицейско производство.

Служители на полицейското управление във В. Търново задържаха 
мъж, непосредствено след счупване на стъкла на леки автомобили. 
В неделя около 05,30 ч. граждани, подали сигнал за мъж, който 
хвърля камък по лек автомобил, в района на ул. «Л. Каравелов» в 
областиня град. От проведените незабавни действия по разслед-
ването в близост е забелязан 20-годишен от Добрич. Установени 
са два автомобила със счупени стъкла. Младият мъж е задържан 
с полицейска мярка до 24 часа по ЗМЗВР. По случая е започнато 
досъдебно производство.

УЧЕНИЦИ ПРЕДСТАВИХА СИМУЛАТИВЕН 
СЪДЕБЕН ПРОЦЕС В РАЙОНЕН СЪД - ДОБРИЧ

СЪДЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 
ОТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ЗА 
ЗАКАНА С УБИЙСТВО

СРЕЩА МЕЖДУ 
ПРОКУРОРИ И УЧЕНИЦИ

В Районен съд – Добрич 
бе представен симулативен 
съдебен процес по сюжета на 
приказката „Патаран и Цър-
вулан“, подготвен от възпита-
ници на Средно училище „Лю-
бен Каравелов“. „Съдебният 
състав“ призна подсъдимия 
Хитър Петър за виновен по 
повдигнатото му обвинение за 
кражба и му наложи условно 
наказание „лишаване от сво-
бода” за срок от 3 месеца с 
3-годишен изпитателен срок. 

Ученическият съдебен със-
тав намери за доказано, че 
Хитър Петър е откраднал 
патица от къщата на мъж и 
жена. Семейството му пред-

ложило да пренощува у тях, 
тъй като имал нужда от под-
слон. На сутринта, след за-
минаването на подсъдимия, 
стопанката на дома установи-
ла, че липсва патицата, която 
тя била сготвила предния ден, 
но скрила с намерението да 
я изядат двамата с мъжа й, 
след като гостът си тръгне. 
При проведено разследване 
било установено, че гостът е 
намерил патицата, изял поло-
вината, а другата половината 
взел със себе си. В мотивите 
към осъдителната присъда е 
посочено, че Хитър Петър е 
взел патицата без съгласието 
на стопанката, като по този 
начин е извършил кражба. 

58-ГОДИШЕН 
ШОФЬОР ЗАГИНА 
НА МЯСТО СЛЕД 
УДАР В ДЪРВО

НАПАДАТЕЛИ 
ПРОСНАХА 
НА ЗЕМЯТА 
60-ГОДИШНА 
ЖЕНА

МЪЖ ИЗДЪХНА 
НА ПЪТЯ, КРАЙ 
АВТОМОБИЛА СИ
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ПОЧИТ КЪМ ЖИВОТА И ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ 
ПРОЕКТИ НА ХРИСТО ЯВАШЕВ - КРИСТО

КОНЦЕРТ НА БЪЛГАРСКИ 
КАМЕРЕН ОРКЕСТЪР - ДОБРИЧ 

След конкурс са избрани 
началници на пет отделения 
в Многопрофилната болница 
за активно лечение в Балчик. 
За всички позиции е имало по 
един участник. Всички медици 
си познават екипите, коменти-
ра управителят на здравното 
заведение д-р Пламен Дими-
тров. Д-р Румяна Малчева по-
ема Вътрешно отделение. Вре-
менно изпълняващият длъж-
ността началник на Хирургично 
отделение д-р Иван Вълчев е 
вече титуляр. Както и досега, 
Акушеро - гинекологично от-
деление ще бъде ръководено 
от д-р Емилия Димова, Детско 
–  от д-р Диана Малчева, а  Не-
врологично - от д-р Яна Дочева, 
съобщи кореспондентът на 
Радио Варна Албена Иванова.

Историческият музей в Бал-
чик отправя покана към жи-
тели и гости да бъдат част от 
празника, посветен на бил-
ките, на 24 юниот 16.30ч. в 
Етнографската къща. С бу-
кет от дъхави билки, погача и 
слънчеви усмивки очакваме 
гостите на нашия празник, в 
който ще участват деца от 
ДГ 1  „Здравец“,  гр. Балчик и 
детска  танцова  школа  при  НЧ 
„В.  Левски  1959г.“,  гр.  Балчик 
- покани уредникът Димитрина 
Станчева.

Ето какво ни разказа тя за 
празника: Един от най- мистич-
ните и тайнствени български 
празници се нарича още Еньо 
Билобер, летен св. Иван, Янев-
ден, Ден на Слънцето. Денят 
съвпада с лятното слънцесто-
ене, затова все още се пазят 
поверията за връзката между 
слънцето, космическите сили 
и предстоящата подготовка за 
зимата. Смята се, че на този 
ден Слънцето грее най-дълго, 
почива си, окъпва се в „живата 

вода” (река, езеро, извор) и 
водата става лековита, а в су-
трешната роса се крие магия. 
Затова в нощта срещу Еньов-
ден магическата сила на роса-
та е лечебна. Хората се мият с 
нея за здраве, ходят боси, за 
да се очистят от всички вредни 
въздействия.

На Еньовден звездите слизат 
на земята и баят на билките да 
са по-лековити. Окъпалото се 
слънце също им дава целебна 
сила. Затова рано преди изгрев 
се берат билки. Познават ги 
много жени, но най-добре ги 
знаят врачки и баячки. Казват, 
че лековитите билки са 77, а 
болестите- 77 и половина. За 
тази половинка има и билка, 
която само определени билка-
ри могат да намерят в потай-
ната доба на еньовската нощ. 
От тях се сплита еньовски 
венец, през който през деня 
се провират моми и момци за 
здраве, съобщи кореспонден-
тът на Радио Варна Албена 
Иванова.

В седмицата, в която отбеляз-
ваме 87 години от рождението на 
признатия от цял свят артист с 
български произход Христо Ява-
шев – КРИСТО /13 юни 1935 – 31 
май 2020 г./, Художествена гале-
рия - Добрич  отдава „Почит към 
неговия живот и художествени 

проекти“ с изложба от 55 творби.  
От 16 юни 2022 г. (четвъртък) 

от 18:00 ч. „Американска фонда-
ция за България“ отново гостува 
в две от залите на галерията в 
Добрич със своя колекция. След 
представянето  на  „Съвременно 
британско  изкуство“  през  2019 
година, в залите на галерията 
ще бъдат експонирани част от 
големите проекти на Христо 
Явашев – Кристо и съпругата му 
Жан-Клод, спътница в живота и 
съавтор в множество общи про-
екти от 1958 г. Изложбата е със 

заглавие „Христо Явашев, почит 
към неговия живот и художестве-
ни проекти“ и започва да пътува 
из България от Добрич, родния 
град на Дико Михов, съосновател 
и първи президент на АФБ.

Колекцията на АФБ е съби-
рана в продължение на повече 

от десет години, като оригинал-
ните работи са придобивани на 
вторичния пазар за изкуство. 
Тя  представя  разнообразие  от 
проекти на Кристо и Жан Клод 
с повече от една работа, като 
едновременно показва творби, 
с които художниците са финан-
сирали своите скъпи начинания. 
Това  са  оригинални  офсетови 
цветни литографии, които често 
са публикувани в ограничени 
тиражи или пък са отпечатани 
на специална копринена или 
лята ръчно хартия. В колекци-

ята са събрани тематично и 
хронологично проектите, като 
се  започне  от  серията  „Ранни 
творби“ (1958-1969) и се премине 
през „Опакован бряг“, Австралия 
(1969), „Завеса на Долината“, Ко-
лорадо  (1970-72),  „Опакованият 
Райхстаг“  (1971-95),  „Опакова-
ният мост Понт Ньоф“ (1975-85), 
„Опаковани пътеки“, Канзас сити 
(1977),  „Мастаба“  в  Абу  Даби 
(1979), „Чадърите“ (1991), проект, 
осъществен в САЩ – в жълто и в 
Япония – в синьо,  „Над реката“, 
проект за река Арканзас (1993), 
„Опаковани  дървета“,  Швейца-
рия, (1997-98), проект „Стената“ 
(1999)  и  последния  във  фонда 
на АФБ проект  „Портите на Ню 
Йорк“ от 2003 година.

През юли и август изложбата 
с творби от колекцията на „Аме-
риканска фондация за България“ 
„Христо  Явашев  -  почит  към 
неговия живот и художествени 
проекти“ ще гостува в Русе, през 
септември в Сливен, а преди да 
се върне обратно в САЩ, ще 
бъде  показана  в  Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“  в  София  през  октомври. 
Така българската публика, която 
досега не е имала възможност 
да се срещне непосредствено с 
творчеството на Кристо и Жан 
Клод, ще може да се докосне до 
тези творби.

Екип на Художествена 
галерия - Добрич 

Още същия ден след протеста 
на жителите и ръководството на 
Община Добричка за състояние-
то на пътя Козлодуйци-Житница 
и изявлението, че ще обявят 
гражданско неподчинение, до 
медиите беше разпратено стано-
вище на Агенция „Пътна инфра-
структура“, което гласи:

В инвестиционната програма 
на  Агенция  „Пътна  инфраструк-
тура“  за  2022  г.  е  предвидена 
подготовката на обществена 
поръчка за проектиране и стро-
ителство  /инженеринг/  за  ос-
новен ремонт на над 16,4 км 
от  третокласния  път  III-7105 
Лясково – Козлодуйци – Добрич. 
Третокласното  трасе  е  основна 
пътна връзка на селата Пчелник, 
Балик, Житница, Лясково, Козло-
дуйци, Крагулево, Черна и Камен 
с областния център Добрич. 

Целта е трайно да се възста-
нови технико-експлоатационното 
състояние на третокласната 
отсечка и значително да се 
подобри пътната безопасност 

и комфорта на пътуващите. От-
сечката ще е с нова асфалтова 
настилка, по-добро отводняване, 
нова пътна маркировка, знаци и 
осигурителни системи. Основно 
ще се ремонтира и мостовото 
съоръжение при 4-ти км между 
селата Балик и Пчелник.

До изпълнението на основ-
ния ремонт третокласният път 
ще продължи да се поддържа 
по програмата за текущ ре-
монт и поддържане. За осигу-
ряване на безопасното пре-
минаване на шофьорите, по 
цялата дължина на пътя – 34,1 
км, на пътноподдържащото 
дружество на републикански-
те пътища в област Добрич 
е възложено изкърпване на 
компрометирани участъци от 
пътната настилка, както и по-
чистване на избуяла крайпътна 
растителност  –  храсти,  клони 
и др. Срокът за изпълнение на 
предвидените работи е до 30 
август т. г.

Пресцентър АПИ 

За поредна година Студио за 
поп-рок  певци  „Сарандев“  при 
Младежки  център  –  Добрич  за-

кри творческия сезон с Годишен 
концерт. Поради големия брой 
млади изпълнители обучаващи 
се в певческата школа, бяха реа-
лизирани не един, а два концерта 
в два последователни дни. На 16 

юни се изявиха малките таланти 
на възраст до 14 години, а на 17 
юни се представиха големите 

„сарандевци“  -  над  15  годишна 
възраст. Във втория концерт 
участие взеха и атрактивните 
танцьори на Клуб за k-pop танци 
“Illusion” при Младежки център с 
неформален лидер Лили Сураева. 

От  днес  /21  юни/  Регионална 
библиотека  „Дора  Габе”  –  До-
брич, е домакин на пътуващата 
изложба  „Бестиарият  на  Лем 
според Мроз”, посветена на го-
дината на Станислав Лем (2021-
2006) и 100-годишнината от рож-
дението на писателя. Изложбата 
се организира и предоставя от 
Полски институт – София.

Станислав Лем е един от най-
известните полски писатели в 
света.  Творчеството  му  е  све-
товен феномен и разкрива мо-
гъществото на творящия разум, 
на неговите постижения, отго-
ворности и безумия. Даниел 
Мроз придава най-съвършената 
графична форма на героите от 
произведенията  на  Лем.  За  по-
вечето почитатели на писателя 
илюстрациите на Мроз и тексто-
вете на Лем са се превърнали в 
едно неразделно цяло.

В 20 пана, изложбата „Бестиа-
рият на Лем според Мроз” пред-
ставя резултатите от сътруд-
ничеството между тези двама 
големи творци. В този бестиарий 
са представени еманципирани 
машини, малко зловещи и в 
същото време гротескни, стара-
телно нарисувани от майстора 
на четката Мроз и съчетани с 
описанията им, открити в рома-
ните и разказите на майстора на 
словото Лем.

Витрина с произведенията на 

На  21  юни  от  18.30  ч.  в  Ог-
ледална  зала  „Нели  Божкова“ 
активната програма на нашия 
оркестър с гостуващи диригенти 
и солисти продължава успеш-
ното си развитие с концерта, 
посветен на 100-годишнината от 
рождението  на  Лазар  Николов 
/1922 – 2005/. 

Маестро Деян Павлов е познат 
като Главен диригент на Плевен-
ската филхармония. Музикал-
ното му образование започва 
от  НМУ  „Любомир  Пипков“  гр. 
София. Учи в НМА  Проф. Панчо 
Владигеров“    и  завършва  със 
специалности  хорово и оперно 
- симфонично дирижиране при 
преподавателите проф. Георги 
Робев, Васил Казанджиев, Борис 
Хинчев и Иван Вулпе. По време 
на следването си е награждаван 
със специална диригентска сти-
пендия на името на проф. Георги 
Димитров и златна значка за 
отлично обучение.  Специализи-
рал е в майсторските класове на 
професорите Карл Остерайхер, 
Хайнц Рьогнер, Иля Мусин. Деян 
Павлов е дирижирал и ръководил 
повечето опери и оркестри в 
България. Концертирал е по цял 
свят и е участвал в множество 
престижни фестивали. Записвал 
е за български и чужди радио 
и телевизии. Регулярно прави 
записи с Български симфоничен 
оркестър  в  БНР  на  филмова  и 
съвременна музика за между-
народни  продуцентски къщи. 
Има издадени множество ком-
пактдискове. Музика към филми, 

записана от него, е отличена с 
награди  „Сезар“  (2001,  2004), 
номинация  за  „Оскар“  (2006)  и 
номинация  за  „Златна  Палма“ 
(2007). Притежава богат и раз-
нообразен репертоар оперни, 
оперетни, ораториални, симфо-

нични и камерни творби, много 
съвременни и български. Води 
регулярно майсторски класове 
по дирижиране с млади италиан-
ски и корейски диригенти. Ръко-
водител е на редица дидактични 
концерти със солисти инстру-
менталисти, певци и диригенти. 
Ръководител на студентските 

оркестри  в  НМА  „Проф.  Панчо 
Владигеров“  от  2005  до  2009  г.  
Музикалната критика за него: 
„Брилянтен  звук  на  оркестъра, 
чудесно диригентско присъствие 
на  Деян  Павлов  !“  -  в.  „Музика 
Вива“, 2004 г. „Интерпретацията 

на диригента Деян Павлов но-
сеше облика на проникновена 
изповед“ - сп. „Музика“ 2006 г.

Наума  Найман  е  родена  в 
Антверпен,  Белгия  през  2005 
г. Едва 4 годишна тя е приета 
в  НМУ  „Любомир  Пипков” 
София в класа по виолончело 
на  Даниела  Черпокова.  През 
годините работи с челисти и 
педагози като Стефан Попов, 
Доминик де Вилианкур, Ромен 
Гарио, Мартина Щукан, Сте-
фан Хаджиев, Разван Сума, 
Владимир Перлин, Кирил Ро-
дин,  Денис  Северин,  Лазло 
Феньо и др. През 2016 г. мла-
дата виолончелистка взема 
участие в Моцарт фестивал 
в  Нарни,  Италия.  От  2016  до 
2019 г. е и най - младият музи-
кант  в Music Campus Balchik. 
През  2018  и  2019  г.  Наума 
участва в Musica Mundi - курс 
и фестивал в Белгия. Участва 
в  Cellissimo  festival  на  НМА 

„Проф.  Панчо  Владигеров”  Со-
фия. През лятото на 2020 г. е 
поканена  в  International Summer 
Academy в Швейцария. Юли 2021 
г. участва и в първото издание 
на  „Quartet  Intensive“  в  София. 
По-късно същия месец е част 
от  Allegra  Festival  and  Academy 
в Русе. През август 2021 същата 
година  Наума  е  поканена  и  в 
International Music Festival Chieti 
Classica  в  майсторския  клас 
на Ромен Гарио, както и  за 
концерти в Киети, Италия. През 
2017 и 2019 г. Наума свири като 
солист с Камерен оркестър „Со-
фийски  Солисти“,  а  през  2020 
г.    е  солист  на  Czech  Moravian 
Philharmonic Orchestra в Швейца-
рия. Март 2022 г. свири с Акаде-
мичния симфоничен оркестър на 
НМА „Проф. Панчо Владигеров“. 
Концертира в камерни ансамбли 
и като солист в Белгия, Швейца-
рия, Италия и България.

ПРОГРАМА:
Георг  Фридрих Хендел / 1685- 

1759 / - Concerto grosso  op. 6  
8  Es dur

Йозеф    Хайдн  /  1732  –  1809 
/  - Концерт за виолончело и ор-
кестър До мажор  

Солист  Наума    Найман  -  вио-
лончело

Лазар Николов / 1922 – 2005 / 
-  Концерт за струнен оркестър

Билети 5 лв., за пенсионери и 
учащи 2 лв., от 16.30 ч. в деня на 
концерта.

Станислав Лем от 
фонда на библио-
теката съпъства 
изложбата.

Е к с п о з и ц и я -
та с илюстрации 
на Даниел Мроз 
към творбите на 
Станислав  Лем 
се намира в Цен-
тралното фоайе 
на библиотеката и 
може да бъде раз-
гледана от 21 юни 
до 14 юли 2022.

Галя 
МАРИНОВА

Гост диригент - Деян Павлов, солист Наума Найман � 
виолончело

ПОЛСКИ ИНСТИТУТ - СОФИЯ 
ПРЕДСТАВЯ В БИБЛИОТЕКА 
"ДОРА ГАБЕ" СТАНИСЛАВ ЛЕМ

АПИ: БЛИЗО 16,5 КМ ОТ ПЪТ III-
7105 ЛЯСКОВО - ДОБРИЧ ЩЕ 
БЪДАТ ОСНОВНО РЕМОНТИРАНИ

ИЗБРАНИ СА 
НАЧАЛНИЦИ НА 
ПЕТ ОТДЕЛЕНИЯ 
В МБАЛ - БАЛЧИК 

ЗАЕДНО НА ЕНЬОВДЕН В БАЛЧИК

Младите поп изпълнители с 
вокални педагози Елена Ка-
рабельова и Жана Стефанова 
сътвориха истинско музикално 
вълшебство!  Те  въздействаха 
с емоция и талант, с уникални 
гласове и самобитно присъствие 
на сцената! Поднесоха на своята 
публика богата програма от бъл-
гарски и чужди хитове, от солови 
и ансамблови изпълнения. Проз-
вучаха песни на много български 
и  световни  поп  звезди:  Любо 
Киров,  Георги  Христов,  Нели 
Петкова,  Лили  Иванова,  Невена 
Цонева, Адел, Бруно Марс, Оли-
вия Родриго, Уитни Хюстън, Дуа 
Липа, „Куин“ и много други. Кон-
цертът на Големите бе закрит 
от абитуриентките на Студио 
„Сарандев“  Неда,  Лидия  и  Мар-
тина, които представиха отново 
пред добричката публика своята 
авторска  песен  „Устремени“. 
От най-малките прохождащи 
певци, до най-големите и опит-
ните – всички таланти на Студио 
«Сарандев» пяха с вълнение и с 
искрена любов към музиката!

 

СТУДИО "САРАНДЕВ" ЗАКРИ ТВОРЧЕСКИЯ 
СЕЗОН С ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ КОНЦЕРТА 



ndt@dobrich.net

Брой 44 (6577) 21 юни 2022 г. ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИКwww.ndt1.com  4

Прибирането на зърнената 
реколта е български народен 
обичай и най-важният момент 
от битието на българския зе-
меделец през годините.

Дългият път, от посетите 

през есента пшеничени зрън-
ца до прибраната в складо-
вете продукция, е свързан с  
много усилия, а жътвата е фи-
нал, който дава възможност 
на стопаните да почувстват 
радостта от своя труд», това 
заяви министърът на земе-
делието д-р Иван Иванов при 
откриването на фестивала 
„Бялата жътва – за Земята, 
добруджанеца и хляба“, в об-
щина Тервел. Той подчерта, 
че Добричкият регион, извес-
тен като житницата на Бъл-
гария, има голямо значение 
за развитието на селското ни 
стопанство, защото формира 
огромна част от зърнопро-
изводството на страната ни. 
«България се утвърди като 
един от основните произво-
дители на пшеница не само в 
Европа, но и по света», каза 
аграрният министър. По думи-
те му прилагат се съвременни 
агротехнически мероприятия 
при отглеждането на зърнени-
те култури и повишена грижа 
за състоянието на почвите. 
Той заяви, че като резултат  
през последните пет години 
се отчита тенденция на за-
държане на средните добиви 
зърнени култури в страната. 
«През тази година очакваме 
средните за страната доби-

ви от пшеница да са близки 
до миналогодишните нива. 
По експертни оценки на Об-
ластните дирекции „Земе-
делие“, на база обследване 
на моментното състояние на 

зърнените култури, очакваме 
изключително добра рекол-
тата, която да е повече от 
достатъчна за осигуряване на 
необходимите количества за 
вътрешна консумация, както 
и за износ», категоричен бе 
д-р Иванов.

Аграрният министър под-
черта, че България продъл-
жава да е значим фактор 
на международния пазар на 
зърно, заемайки престижното 
11-то място в света по износ 
на пшеница в над 30 държави 
през 2021 г. Той допълни, че 
пшеницата заема близо 20% 
от общия аграрен износ на 
България през 2021 г.

Министърът на земедели-

ето заяви, че фестивалът в 
община Тервел, е средищно 
място, което откроява бит 
и традиции в едно и подчер-
тава местната идентичност. 
Той допълни, че събитието се 
организира от МИГ «Тервел 
- Крушари» с финансиране 
по подхода Водено от общно-
стите местно развитие, като 
по този начин се продължават 
местните традиции и се под-
крепя тяхното предаване на 
идните поколения.

„Гордост е, че Вие, добру-
джанските земеделски про-
изводители сте запазили дъл-
гогодишните традиции и сте 
съхранили обичаите за жът-
вата и до днес. Гордост е, че 
сте запазили дългогодишните 
традиции и сте съхранили оби-
чаите за жътвата и до днес.

Желая ви здраве, високи 
добиви, успешно прибиране 
на реколтата и плодородна 
следваща година!», заключи 
министър Иван Иванов.

Преди това Иван Иванов 
- министър на замеделието, 
беше гост на Четвъртия фол-
клорен преглед в село Лов-
чанци община Добричка, къ-
дето бе и кметът на общината 
Соня Георгиева. Там двамата 
имаха среща с кметове и 
земеделски производители 
по актуални проблеми на зе-
меделието. Министър Иванов 
посети  също свинекомплекса 
край Козлодуйци и производ-
ствените бази на Недко Митев 
в село Овчарово.

Лятното 
слънцестоене 

през 2022 година в 
България ще бъде на 
21 юни в 12:13 часа 

българско време

В деня на лятното слънцес-
тоене светлата част на деня 
е най-дълга. В България тя 
ще бъде 15 часа 19 минути 
и 30 секунди. На север от 
България светлата част е още 
по-дълга. В Осло – столицата 

на Норвегия, 21 юни ще бъде 
с продължителност 18 часа 49 
минути и 56 секунди.

Почти всички народи праз-
нуват по един или друг начин 
лятното слънцестоене. В Бъл-
гария на 24 юни се празну-

ва Еньовден. Поверието е, 
че на този ден слънцето 
зарежда билките и вода-
та с най-много лековита 
енергия.

Защо лятното слънцс-
тоене не е в един и същ 
момент всяка година?

Причините са няколко, 
но основната е, че ка-
лендарната година не съ-
ответства съвсем точно 
по продължителност на 
астрономическата година. 
Първата е 365 дни, а вто-
рата е приблизително 365 
дни и 6 часа. 

Нетна печалба от 2 922 000 
лв. отчита за 2021 година „Ал-
бена“ АД. За периода друже-
ството е реализирало приходи 
от основна дейност в размер 
на 51 892 000 лв. Активите на 
компанията възлизат на 592 
510 000 лв., а собственият ка-
питал e 480 601 000 лв. Общото 
събрание на акционерите в 

края на миналата седмица 
гласува да бъде изплатен го-
дишен дивидент от 0,1 лв. на 
акция. Средствата ще бъдат 
разпределени след двугодиш-
но прекъсване на възприетата 
назад във времето дивидентна 
политика. Решението идва във 
време, когато туристическият 

бизнес предпазливо започна да 
се отърсва от икономическите 
последици на тригодишната 
COVID криза, но настъпилите 
военни действия в Украйна 
понижиха очакванията за ре-
ализирани нощувки през 2022 
година до приблизително 70% 
от предепидемичната 2019-а. 

Динамика мениджмънтът на 

„Албена“ АД наблюдава и по 
отношение пропорционалното 
разпределение на генериращи-
те приход от основната дейност 
пазари. Сравнително устойчив 
е интересът към ваканционното 
селище от държавите в Източна 
Европа, които генерират около 
40% от общите продажби (37% 
за Румъния и 3% за всички 
останали). Сред водещите в 
статистиката остава вътреш-
ният пазар с 35% дял. Възста-
новяване с 2% бележи друг 
генеричен за „Албена“ пазар 
като немския, който през 2021 
има дял от 11% (при 9% през 
2020 и 19% през 2019 г.) Ръст до 
4% се наблюдава при туристите 
от Франция, а тези от Бенелюкс 
са сравнително константни с 
1%. В годината преди войната 
в Украйна, притежателите на 
руски паспорти са 8% от дош-
лите за ваканция в курорта. 

Въпреки запазващите се тур-
булентност и непредвидимост 
на пазара, „Албена“ АД реа-
лизира инвестиционните си 
намерения, заложени в плана 
за 2021 година. На 17 юни т.г. 
отвари врати напълно обнове-
ният 5-звезден хотел Amelia, 
посветен на Амелия Еърхарт – 
първата жена пилот, прелетяла 
Атлантическия океан. Той е 
най-новото попълнение в група-
та Deluxe & Lifestile, реализиран 
съвместно с френското проек-
тантско бюро Borella. Заедно с 
него стартира и изцяло новата 
концепция за Luxury Ultra All 
Inclusive програма, предлага-
ща върхови преживявания за 
гостите. 

Продължават и инвестициите, 
преследващи заложените през 
2017 година цели в Стратеги-
ята за устойчиво развитие. В 
експлоатация са слънчеви елек-

троцентрали с обща пикова 
мощност от 1500 кВт, разпреде-
лени по покривите на 12 хотела 
на територията на комплекса. 
Инвестицията е в размер на 
близо 2,5 млн. лв. Генерираната 
енергия е изцяло за собстве-
ни нужди, като по този начин 
годишно ще бъдат спестявани 
между 2000 и 2500 МВтч. По ак-
туалните действащи цени това 
ще доведе до икономии от над 
1 милион лева годишно. Това 
е втората подобна инвестиция 
след проекта INVADE, финан-
сиран от програмата за наука и 
иновации Хоризонт 2020 на Ев-
ропейската комисия, при който 
слънчева електроцентрала с 
капацитет от 30 кВтч и батерия 
за съхранение на енергията са 
монтирани във Flamingo Grand 
Hotel & SPA 5*. 

Положителни финансови ре-
зултати показват и част от 
дъщерните дружества на „Ал-
бена“ АД. Печалба в размер на 
311 000 лв. отчита официалният 
туроператор на курорта „Ал-
бена Тур“ ЕАД. Компанията за 
производство на възобновяема 
енергия от биоразградими от-
падъци „Перпетуум Мобиле БГ“ 
АД е генерирала положителен 
финансов резултат в размер 
на 311 000 лв., а фирмата за 
изграждане, управление и ло-
гистично обслужване на не-
движими имоти „Тихия кът“ АД 
носи печалба от 247 000 лв. 

Краткосрочните планове на 
„Албена“ АД предвиждат пре-
минаването на 4-звездния хотел 
Ралица Супериор под марката 
Calimera. Партньорството на 
дружеството с немската DER 
Touristik, част от базираната в 
Кьолн корпорация REWE Group, 
ще гарантира както ексклузив-
ното представяне на хотела в 
маркетинговите комуникации 
на немския туроператор, така 
и внедряването и изпълне-
нието на най-съвременните 
стандарти за качество по 
отношение на предлаганата 
туристическа услуга. Кон-
цепцията предвижда ориен-
тация на хотела към сегмент 
„семеен туризъм“, с акцент 
върху активната анимация, 
забавленията и кулинарните 
преживявания. Хотели под 
марката Calimera оперират в 
Египет, Гърция, Испания, Ту-
нис и Турция. В дългосрочен 
план мениджмънтът планира 
разширяване на възможност-
ите за къмпинг и караванинг 
на територията на комплекса, 
активен маркетинг в сегмент 
AIRBNB, изграждането на мо-
дерен басейн с морска вода, 
обновяване и реконструкция на 
хотели, нова пешеходна зона по 
крайбрежието и инвестиции в 
устойчив туристически продукт.   

  Станислав СТИЛЯНОВ 

МИНИСТЪР ИВАНОВ В ДОБРУДЖА: 
ОЧАКВАМЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
ДОБРА ЗЪРНЕНА РЕКОЛТА

ДНЕС ЗАПОЧВА АСТРОНОМИЧЕСКОТО ЛЯТО

Нов дом имат пенсионерите 
от община Каварна. Те вече ще 
работят, творят, пеят и танцуват 
в напълно обновената сграда 
на бившия Общински детски 

комплекс. На 16 юни в 17 часа 
пред напълно обновения пенси-
онерски клуб „Радка Чаушева“ 
зазвучаха народни ритми, засия 
пъстротата на добруджанските 
народни носии, заискриха ус-
мивките на хората… Тържествен 
водосвет призова божията бла-

гословия над хората от третата 
възраст, обединили мъдрост, 
знания и ентусиазъм в съхраня-
ване на историята и традициите 
на Каварненско. След ритуала 

по прерязване на лентата кметът 
Елена Балтаджиева поздрави 
всички присъстващи и подчерта, 
че пенсионерите от общината 
вече имат прекрасни условия за 
развитие на разнообразната си 
дейност,  „изпълнена с всеотдай-

ност и забележителна активност 
в обществения и културен живот 
на Каварна и населените местта 
от общината. Завидни са вашите 
трудолюбие, отговорност и от-
даденост към събития, свързани 
с историята на родния град, с 
празници и участия във фолклор-
ни фестивали, с приобщаване 
на млади таланти във вашите 
самодейни форми – каза в при-
ветствието си г-жа Балтаджиева. 
И подчерта – Вие, скъпи пенсио-
нери, сте пример за младите, с 
натрупания от вас опит, който с 
любов предавате на поколенията 
след вас…“

Г-жа Балтаджиева също до-
принесе за тази приемственост, 
като дари на клуба сервиз за 
хранене, получен преди много 
години като награда от нейната 
свекърва от ръководството на 
някогашния Завод за багери 
и товарачи в Каварна, както и 
личната си тъкана престилка. 
Освен това кметът на Каварна 
дари 400 лева лични средства за 
дейността на клуба. А нейният 
съпруг Николай Балтаджиев 
дари на пенсионерите сумата от 
700 лева за закупуване на теле-

"АЛБЕНА" АД ЗАВЪРШВА ФИНАНСОВАТА 2021 
ГОДИНА С НЕТНА ПЕЧАЛБА ОТ БЛИЗО 3 МЛН. ЛВ.

С КРАСИВО ТЪРЖЕСТВО ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ 
КАВАРНЕНСКО СЕ НАСТАНИХА В НОВИЯ СИ ДОМ

визор. Оказа се, че много хора 
от каварненско са направили 
жест, за да може новата сграда 
на пенсионерския клуб да грее в 
прекрасната си нова премяна…

Председателката на Сдруже-
ние „Съюз на пенсионерите 2004 
година“ Йорданка Денева бла-
годари за дарените национални 
добруджански летни и зимни 
носии на Йовка Кирова и Калин-
ка Радева; за картината „Кали-
акра“, закупена от пенсионерски 
клуб „Георги Сотиров“ и Йовка 
Кирова, за дарените бродерии 
и платове за покривки – на Диян 
Ангелов, за ръчните плетива на 
една кука – на Желка Иванова, 
за дарените гоблени - на Светла 
Георгиева, Добринка Драганова 
и Недялка Тодорова, за жеста от 
200 лева за група „Добруджанка“ 
– на Никола Кръстев… И разбира 
се – на община Каварна, която 
изцяло пое реновирането на 
сградата, за да могат пенсионе-
рите да работят и се веселят в 
уютна обстановка …

И като стана дума за веселие, 
тържеството продължи с песни, 
хора и ръченици, и разбира се – 
с прекрасна почерпка… 
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Футболистите на Добруджа
постигнаха победа в първа-
та си контрола от лятната
подготовка. На градския ста-
дион в Русе те се наложиха
с 1:0 над новака във Втора
професионална лига Дунав.
Единственият гол падна в 15-
ата минута, когато привлече-
ният от Черно море Мартин
Милушев се разписа след
разбъркване пред вратата на
домакините. До почивката
добричлии можеха да удво-
ят преднината си, но след
удар на Стефан Митев топ-
ката срещна гредата. Игра-
чите на Дунав пък направи

ПОБЕДА ЗА "ЖЪЛТО-
ЗЕЛЕНИТЕ" В
ПЪРВАТА КОНТРОЛА

ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ
ЗАВЪРШИ ОСМИ НА
ЧУК В РУМЪНИЯ

Тихомир Иванов донесе
титла на България от Балка-
ниадата по лека атлетика за
мъже и жени в Крайова (Ру-
мъния). Олимпийският фина-
лист от Рио де Жанейро 2016
извоюва златния медал с
2.21 метра. Той се справи с
височината от втори опит и
след това направи три фала
на 2.24 м. Това е лично пос-
тижение за сезона за Ива-
нов, който до момента има-
ше 2.18 м. Втори също с 2.21
м, но преодолени от третия
опит, се нареди представи-
телят на Украйна Вадим
Кравчук. Третото място с
2.18 м зае Антониос Мерлос

ТИХОМИР ИВАНОВ
СТАНА БАЛКАНСКИ
ШАМПИОН В КРАЙОВА

Състезателят на балчиш-
кия клуб Черно море-2005 Ва-
лентин Андреев зае осмо
място на Балканиадата по
лека атлетика за мъже и же-
ни в румънския град Крайо-
ва. В дисциплината мятане
на чук той постигна 69.49
метра. Другият българин в
тази дисциплина - Никола
Михов от СКЛА Добрич, се
нареди единадесети с 64.55
м. Победител в хвърлянето
на чук в Крайова стана пред-
ставителят на Украйна Ми-
хайло Хаврилюк със 75.49 м.

Божидар Саръбоюков из-
равни личния си рекорд в

БОРЯНА КАЛЕЙН С ДВЕ ТИТЛИ ОТ
ЕВРОПЕЙСКОТО ПО ХУДОЖЕСТВЕНА
ГИМНАСТИКА

Боряна Калейн спечели
две титли във финалите на
отделните уреди на Евро-
пейското първенство по ху-
дожествена гимнастика в
Тел Авив. Родната гимнас-
тичка триумфира със злато-
то на топка и лента, а на об-
ръч спечели бронзово отли-
чие. Със съчетание на пе-
сента "Излел е Дельо хай-
дутин" Калейн получи оцен-
ка от 35,350 точки и завою-
ва европейската титла на
лента. Втората титла за Ка-
лейн дойде на топка, къде-
то с перфектно изиграна
композиция тя си заслужи
34,050 и ново европейско
злато. Бронза си на обръч
тя спечели с оценка от
33,900. Във финала на бу-
халки Боряна Калейн допус-
на грешка, заради която ло-
гично остана извън призо-
вите места.

Така България завърши
Европейското първенство
по художествена гимнасти-
ка с общо 7 медала. Три от
тях са златни. Освен двата
на Боряна Калейн съставът
ни триумфира в отборната
надпревара. "Доволна съм.
Има неща, които не се по-
лучиха на съчетанието с бу-
халки, но това се дължеше
на дългото състезание, на
умората, на това, че прос-
то не успях да се събера и
да се мобилизирам доста-
тъчно. Но определено съм
щастлива от тези финали,
издържах лентата, издър-
жах топката и обръча, така
че не мога да се радвам по-
вече, отколкото се радвам

в момента. Не мога да ка-
жа кой медал тежи най-мно-
го, защото всички те са из-
воювани с много пот, кръв,

СЪСТАВЪТ НА РОБЕРТО КАРЛОШ И
СТОИЧКОВ НАДВИ РОНАЛДИНЬО И
КОМПАНИЯ В ГОЛОВА ФИЕСТА

В истинско зрелище се
превърна демонстративният
мач The Beautiful Game меж-
ду съставите на бразилските
легенди Роберто Карлош и
Роналдиньо, който се изигра
на стадиона на Интер Мая-
ми. Двата тима си отбеляза-
ха общо 22 гола, като в край-
на сметка този на Карлош
спечели с 12:10.

В отбора на победителите
бе и родната икона Христо
Стоичков, който се появи на
терена като резерва и успя
да асистира за попадението
на бившата звезда от НБА
Стив Наш за 8:4 в полза на
селекцията на Карлош. Още
на почивката резултатът бе-
ше 8:5, а след нея бяха вка-
рани още девет гола. В със-
тава на Роналдиньо личаха
имена като Рене Игита, Ал-

няколко пропуска през пър-
вото полувреме и най-голе-
мият от тях бе на Алексан-
дър Кирилов три минути пре-
ди края на редовното време.
През втората част двата от-
бора смениха почти целите
си състави и до повече го-
лове не се стигна.

Следващата проверка на
"жълто-зелените" също ще
бъде гостуване - на Созопол
на 22 юни. Добруджанци
имат още две уговорени про-
верки преди старта на Вто-
ра лига - с елитния Черно мо-
ре за 2 юли и с дублиращия
тим на Лудогорец за 9 юли.

от Гърция, информира
sportal.bg.

Мирела Демирева спечели
сребърен медал в скока на
височина на Балканиадата в
Крайова. Сребърната олим-
пийска медалистка от Рио де
Жанейро 2016 постигна 1.94
метра за второто място. Тя
преодоля височината от тре-
ти опит. Българката, която
скача с превръзка на бедро-
то, имаше 1.91 м от началото
на летния сезон. Балканска
шампионка също с 1.94 м са-
на представителката на дома-
кините Даниела Станчуи, а
трета се нареди словенката
Лиа Апостоловски с 1.91 м.

скока на дължина и зае сед-
мо място на Балканиадата.
Талантът от Харманли се
приземи на 7.59 метра в най-
добрия си пети опит. Бълга-
ринът направи много добра
серия в състезанието, като
в останалите си успешни
опити постигна 7.46 м, 7.52 м
и отново 7.52 м. Балкански
шампион с 8.07 м стана пред-
ставителят на домакините от
Румъния Габриел Битан. Вто-
ри се нареди неговият съна-
родник Валентин Тобок с
8.03 м, а трети завърши хър-
ватинът Филип Правдица с
8.00 м.

БОРЯНА КАЛЕЙН С ДВЕ ТИТЛИ ОТ
ЕВРОПЕЙСКОТО ПО ХУДОЖЕСТВЕНА
ГИМНАСТИКА

даир, Рафаел Маркес, Пауло
Дибала, Пол Погба, Блес Ма-
тюиди и Патрик Клуйверт.
Сред избраниците на Кар-
лош пък бяха бивши и насто-
ящи звезди като Кафу, Едер
Милитао, Артуро Видал, Кар-

лос Валдерама, Ривалдо, Ал-
фонсо Дейвис, Фалкао, На-
ни и Давид Трезеге. Млади-
ят нападател на Реал (Мад-
рид) Винисиус Жуниор пък
игра по едно полувреме и за
двата тима. sportal.bg

БЪЛГАРИЯ ЗАГУБИ ОТ БЕЛГИЯ СЛЕД 5 ГЕЙМА И СТРАХОТНА БИТКА
Женският национален от-

бор на България не успя да
продължи победния си път
във Волейболната лига на
нациите. Момичетата на
треньора Лоренцо Мичели
отстъпиха на Белгия след 5
гейма драматична битка с 3:2
(22:25, 23:25, 25:20, 25:20,
15:17) в последния си мач от
втория уикенд в Лигата на
нациите в Кесон Сити (Фи-
липините). Така българските
волейболистки взеха ценна
точка, но остават само с 2
победи засега в Лигата на
нациите. С това България за-
ема 14-о място във времен-

ното класиране с актив от 6
точки. Зад националките ни
остават Нидерландия с 1 по-
беда и 2 точки и Република
Корея без успех и без точка.

С най-голям актив за Бъл-
гария за втори пореден мач
е Мария Йорданова с 19 точ-
ки ( 2 блока). Нася Димитро-
ва добави 14 точки (9 бло-
ка), а Силвана Чаушева
приключи също с 14 точки (1
ас, 1 блок). За Белгия Брит
Херботс бе над всички с 26
точки (3 блока).

Оставането на България в
Лигата на нациите ще зависи
от последния трети турнир,

който ще бъде в
София от 27
юни до 3 юли.

Съставът на
България: Лора
Китипова 7,
Силвана Чау-
шева 14, Мария
Йорданова 19,
М и р о с л а в а
Паскова 13, На-
ся Димитрова
14, Мира Тодо-
рова 11 - Жана
Тодорова-либе-
ро (Борислава
Съйкова, Петя
Баракова).

труд, сълзи по време на
тренировка. Всеки един ме-
дал е просто безценен",
сподели Калейн пред БНР.
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О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И
О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

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

site: www.krushari.bg
На основание на ЗОС и Наредба №7 

на ОбС с.Крушари и Решение № 1/9 от 
27.01.2022г. на ОбС с. Крушари.

О Б Я В А
І. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 
имоти с НТП - пасище, мера от ОПФ във всички землища на 
Община Крушари за стопанската 2022/2023 година за срок от 
1(една) година в заседателната зала на административната сгра-
да на Община Крушари както следва:

1. Първи публичен търг с тайно наддаване на 11.07.2022г. от 
9:00 часа.

2. Втори публичен търг с тайно наддаване на 18.07.2022г. от 
9:00 часа.

ІІ. Обект на търга са имоти от ОПФ с НТП – пасище, мера 
подробно описани в Приложение №1 публикувано на сайта на 
общината: www.krushari.bg

ІІІ.Депозитът в размер на 30% от началната тръжна цена се 
внася до 16:00 ч. на предходната дата по банков път: 

Банкова сметка: BG36IORT80883387611303 ; BIC: IORTBGSF 
при ТБ «Инвестбанк» АД, клон Добрич, офис Крушари.

На основание чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ и чл.14, ал.2 от Наредба 
№7 на ОбС с.Крушари на търга се допускат до участие само соб-
ственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. Кандидатите, 
които участват в търга за повече от един имот представят плате-
жен документ за внесен депозит за всеки имот поотделно. Не се 
допуска участие в търга за част от имот.

ІV.Наемателят се задължава при подписване на договора да 
внесе годишната наемна вноска, като представи на наемодателя 
оригинал или заверено копие на платежния документ.

V.Документите за участие в търга се закупуват в касата на 
Община Крушари за сумата от 20,00 лв. в срок до 16:00 часа на 
предходната дата на търга и се внасят в деловодството на общи-
ната в срок до 16:00 часа на предходната дата на търга, но не 
по-рано от 15 дни от датата на обявата за търга.

VІ.Оглед на обекта на търга - всеки делничен ден в часовете 
от 8:00-12:00 и 13:00-17:00. Допълнителна информация на теле-
фон 0887/429933.

VІI.Не се допускат до участие в търга физически и юридиче-
ски лица, които имат задължения към Община Крушари, както и 
свързаните с тях лица / по смисъла на Търговския закон /.

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

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

site: www.krushari.bg
На основание ЗОС, Наредба №8 и решение 
№ 5/59 от 31.05.2022г. на  ОбС с.Крушари

О Б Я В Я В А  :
1. Публичен търг с тайно наддаване на 18.07.2022г. от 9,00 

часа в административната сграда на община Крушари, ет.3, стая 
№301 за продажба на общински недвижим имот-частна общин-
ска собственост, както следва:

- Масивна сграда на един етаж със застроена площ от 300 
(триста) кв.м. и дворно място с площ от 2606 (две хиляди шест-
стотин и шест) кв.м., представляващо УПИ XIV отреден „За 
обществено обслужване“ (по предходен план кв.32, УПИ V-125 
„За училище“), кв.32 по плана на с.Полковник Дяково, актува-
ни с акт за частна общинска собственост №2424/13.04.2018г. с 
начална тръжна цена 72400,00 лв. (седемдесет и две хиляди и 
четиристотин лева.

2. Цената достигната на търга да се заплати от спечелилия 
участник еднократно по банков път по сметка на община Кру-
шари.

3.Участникът спечелил търга да заплати  върху оттъргуваната 
цена на имота 3% местен данък по чл.47 ал.2 и ал.3 от ЗМДТ в 
брой в Данъчна служба с.Крушари и разходите по чл.43 ал.4 от 
Наредба №8 в размер на 300,00лв. (триста лева)  в брой в касата 
на общината или по банков път.

4. Депозитът от 7240,00,00лв. (седем хиляди двеста и чети-
ридесет лева) в размер на 10% от началната тръжна цена да 
се внесе до 16,00 часа на предходната дата на търга по банков 
път по сметка на община Крушари, както следва:

Банкова сметка: BG36IORT80883387611303, BIC: IORTBGSF 
при ТБ „Инвестбанк“ АД, клон Добрич.

5. Документите за участие в търга може да се закупят в касата 
на Община Крушари за сумата от 20,00 лв. в срок до 16,00 часа 
на предходната дата на търга и се внасят в деловодството на об-
щината в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга, но не 
по-рано от 15 дни от датата на обявата за търга.

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

7. Право на участие в търга имат кандидатите, които:
7.1. Нямат парични задължения към община Крушари. 
7.2. Не са обявени и не се намират в производство за обявяване 

в несъстоятелност. 
7.3. Не се намират в ликвидация.
7.4. Нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на ТЗ с 

лице, което не отговаря на изискването по т.6.1. 
8. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 

01.08.2022г. при същите условия.

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,; E-mail: krushari@krushari.bg; site: www.krushari.bg

На основание на ЗОС, Наредба №8 и решение №5/60 от 31.05.2022г. на ОбС с.Крушари
О Б Я В Я В А:

1.Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ  за стопанската 2022 
/ 2023 година за срок от 5 (пет) години в столовата към административната сграда на Община Крушари, както 
следва:

1.1.Първи публичен търг с тайно наддаване на 15.07.2022г. от 10,00 часа.
1.2.Втори публичен търг с тайно наддаване на 29.07.2022г. от 10,00 часа.
1.3.Трети публичен търг с тайно наддаване на 12.08.2022г. от 10,00 часа.
1.4.Четвърти публичен търг с тайно наддаване на 26.08.2022г. от 10,00 часа.
2.Обект на търга са земи от Общинския поземлен фонд, както следва:

№ Землище Имот № Площ НТП Кате-
гория АОС №/дата

Цена 
лв/
дка

Годишна 
наемна 

цена
Депозит

1 с.Абрит 00031.9.9 15,028 нива VІ 2 5 3 9 / 2 6 . 2 . 2 0 2 0 ;  
чл.19 61,00 916,71 275,01

2 с.Александрия 00268.6.29 12,412 нива ІІІ 2542/26.02.2020 61,00 757,13 227,14
3 с.Александрия 00268.14.17 17,232 нива VІ 943/23.3.2009; чл.19 61,00 1051,15 315,35
4 с.Габер 14043.19.46 33,295 лозе V 2544/26.02.2020 61,00 2031,00 609,30

5 с.Капитан Димитрово 36138.25.147 10,064
пустееща,
необр.
нива

VІ 2549/26.02.2020 61,00 613,90 184,17

6 с.Коритен 38618.14.5 11,887
пустееща,
необр.
нива

ІV 2553/26.02.2020 61,00 725,11 217,53

7 с.Лозенец 44104.2.20 14,003 нива IV 213/2.12.2002 61,00 854,18 256,25
8 с.Северняк 65906.10.55 12,302 лозе IV 2403/15.06.2017 61,00 750,42 225,13

3.Депозитът в размер на 30% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 16,00 ч. на предходната дата на търга по банков 
път по сметка на община Крушари, както следва: 

Банкова сметка: BG36IORT80883387611303; BIC:IORTBGSF при ТБ «Инвестбанк» АД, клон Добрич.
Кандидатите, които участват в търга за повече от един имот представят платежен документ за внесен депозит за всеки имот поот-

делно.
4.Наемателят се задължава при подписване на договора да внесе годишната наемна вноска, като представи на наемодателя ориги-

нал или заверено копие на платежен документ в размер на сумата по договора.
5.Документите за участие в търга се закупуват в касата на Община Крушари за сумата от 20,00 лв. в срок до 16,00 часа на предход-

ната дата на търга и се внасят в деловодството на общината в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга, но не по-рано от 15 
дни от датата на обявата за търга.

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

7.Право на участие в търга имат кандидатите, които:
7.1.Нямат парични задължения към община Крушари. 
7.2.Не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност. 
7.3.Не се намират в ликвидация.
7.4.Нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на ТЗ с лице, което не отговаря на изискването по т.1. 

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  
О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 

05771/ 2136, E-mail krushari@krushari.bg; 
site: www.krushari.bg

На основание на ЗОС, Наредба №8 и 
решение №5/61 от 31.05.2022г. на ОбС 

с.Крушари

О Б Я В Я В А:
1.Открива процедура за отдаване под наем без търг на мало-

мерни имоти от ОПФ за стопанската 2022/2023 година за срок 
от 1 (една) година, съгласно Заповед №РД-08-271 от 17.06.2022г. 
на Кмета на община Крушари, обявена на сайта на община 
Крушари - www.krushari.bg. 

2.Списък с имотите е достъпен на сайта на Община Крушари 
и на  информационното табло в общината.

3.Право да подават заявления  (по образец)  имат: юриди-
чески и физически лица, които нямат задължения към община 
Крушари.

4.Срок и място за подаване на заявленията – всеки работен 
ден от 27.06.2022г. до 15.07.2022г. в деловодството на община 
Крушари.

5.В срок до 22.07.2022г. комисия, назначена със заповед на 
Кмета на Община Крушари ще разгледа подадените заявления 
и ще състави протокол за класиране на участниците по реда на 
подаване на заявленията.

Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, се 
провежда публичен търг с тайно наддаване, съгласно изисквани-
ята на Глава седма от Наредба №8 за реда за придобиване, упра-
вление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.

6.Договорите за отдаване под наем на маломерни имоти се 
сключват за срок от 1 (една) година, считано от 01.10.2022г. 
до 01.10.2023г., като наемната цена се заплаща еднократно при 
сключване на договора за наем в касата на общината или по 
сметка на община Крушари:

Банкова сметка:  BG04IORT80888497522700
Банков код:  IORTBGSF
Вид плащане :  444200
Банка:   “Инвестбанк” АД, клон Добрич.
За справки: етаж 2, стая 204, тел. 0887429933

П О К А Н А
За обществено обсъждане на 
предложение за поемане на 

дългосрочен дълг
На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 

18 от Наредбата за цялостната организация по поемането, об-
служването и управлението на общинския дълг на Община град 
Добрич, Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани 
местната общност да  участва в публично обсъждане на намере-
ние за поемане на дългосрочен общински дълг, чрез провеждане 
на  процедура за избор на финансова или кредитна институция, 
с която да сключи договор за общински заем /кредит/ при след-
ните параметри:

1. Предназначение на дълга: -  Инвестиционен проект 
„Нов градски център с обществени функции и пешеходни 
пространства на град Добрич“;

2.  Стойност на дълга – до 12 000 000  (Дванадесет милиона) 
лева;

3. Начин на финансиране: – дългосрочен дълг, поет с 
договор за общински заем /кредит/:

•	 Срок на усвояване – до 3 години, от датата на подпис-
ване на договора за кредит;

•	 Условия за погасяване: 
- Окончателно погасяване – до 15 години, от датата на 

подписване на договора за кредит;
- Гратисен период за главницата – до 3 години от датата 

на подписване на договора за кредит. След изтичане на гратис-
ния период – на равни месечни вноски;

- Без такси за предсрочно погасяване;
•	 Максимален лихвен процент – равен на основния 

лихвен процент  обявен от Българска народна банка (БНБ)  плюс 
надбавка не повече от 2.5 (две цяло и пет десети) процентни 
пункта годишно. 

•	 Други такси – Еднократна такса управление – до 0,2 
% от размер на кредита;

•	 Източници за погасяване на главницата – собствени 
бюджетни средства.

4. Начин на обезпечение на кредита: - Учредяване на 
залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представля-
ващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич, по 
чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните фи-
нанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич 
по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи 
по бюджетната банкова сметка, вземанията за наличностите по 
която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

5. Място и дата на провеждане на обсъждането Обсъж-
дането ще се проведе на 27 юни 2022 г. /понеделник/ от 16.00 
часа в Община град Добрич - Голяма заседателна зала.

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложе-
ния в деловодството на Община град Добрич, на електронен ад-
рес priemna@dobrich.bg, или на телефон 058/600 416 и 058/600 
001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 08.07.2022 г. 

За постъпилите становища и предложения от публичното об-
съждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван 
на интернет страницата на Община град Добрич и ще се при-
ложи към предложението за поемане на дългосрочен дълг при 
внасянето му за разглеждане от Общински съвет.
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за провеждане на Първа тръжна сесия за отдаване 
под наем и аренда на свободните земеделски земи 

от ДПФ в Област Добрич за стопанската 2022/2023 
г., съгласно Заповед № РД 46-96/30.03.2022 г. на 

Министъра на земеделието, одобрени със Заповед 
№ РД-04-56/20.06.2022 г. на Директора на ОД 

„Земеделие” гр. Добрич 
Раздел първи ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

Право на участие в търга имат физически лица, едно-
лични търговци и юридически лица, регистрирани по 
Търговския закон или по Закона за търговския регистър, 
които:

1. са регистрирани като земеделски стопани;
2. не са лишени от правото да упражняват търговска 

дейност (отнася се за управителите или за членове на 
управителните органи на кандидата);

3. не са обявени и не се намират в производство за обя-
вяване в несъстоятелност;

4. не се намират в ликвидация;
5. нямат неизплатени суми по чл. 34, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ, 

неизплатени суми за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, 
освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване 
или отсрочване на задължението;

6. нямат прекратени договори за ползване на земи от 
Държавния поземлен фонд поради неиздължаване на па-
ричните задължения по тях и нямат просрочени задълже-
ния към Държавен фонд «Земеделие»;

7. нямат качеството на «свързани лица» по смисъла на 
Търговския закон с лице, което не отговаря на изискването 
по т. 5 и 6;

8. сами или чрез свързани лица по смисъла на 
Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на 
Закона за малките и средните предприятия, извършващи 
стопанска дейност, обработват не повече от 10 000 дка 
земеделска земя, независимо от формата на стопанисване 
или вида собственост;

9. нямат парични задължения към държавата.
Обстоятелствата от т.1, т.3, т.4, т.5 и т.6 се удостоверя-

ват служебно чрез справка в съответния публичен ре-
гистър, а когато такъв не се поддържа, информацията 
се изисква и получава по служебен път от компетент-
ната администрация, като в случаите по чл. 34, ал. 6 и 
8 ЗСПЗЗ информацията се събира служебно от областната 
дирекция «Земеделие», а обстоятелствата по т. 2, т. 7, т. 8 и 
т. 9 се удостоверяват с декларация.

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

ВНИМАНИЕ!
НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА 

КАНДИДАТИ НЕЯВИЛИ СЕ ИЛИ  НЕИЗПРАТИЛИ 
УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ НА ТЪРГА .

ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА В ЛЕВОВЕ НА ДЕКАР, 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОСОЧВА В ЦЕЛИ ЛЕВОВЕ .

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

образец одобрен от министъра на земеделието със Заповед 
№ РД 46-96/30.03.2022 г.);

4. нотариално заверено пълномощно, когато лицето 
участва в търга чрез пълномощник;

Заявлението-оферта за участие по образец се представя 
в плика в оригинал и се подписва от заявителя, а деклара-
цията по чл. 47з, ал. 1, т. 6 и 9 от ППЗСПЗЗ (по образец):

•	 се подписва за физическите лица;
•	 подписват и подпечатват /за еднолични търговци и 

юридически лица/.
Документът по т.4 може да бъде представен в препис, 

заверени от кандидата.
Кандидатите за участие в търга за повече от един имот 

представят документи по т.1 /заявление-оферта за учас-
тие по образец/ и т.2 /банково бордеро за внесен депозит 
с изписан идентификатор на имота, за който е внесен/ 
окомплектовани за всеки имот поотделно. С оглед опти-
мизиране на работния процес по провеждането на тръжна-
та процедура, е необходимо всички заявления - оферти за 
имотите за всяко землище, ведно с останалите документи, 
да се депозират в отделен запечатан плик, който се ре-
гистрира в съответния регистър, воден от ОД „Земеделие“ 
гр. Добрич. Документите за участие в търга се приемат в 
Областна дирекция „Земеделие“ гр. Добрич и се предста-
вят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до Областна 
дирекция «Земеделие « гр. Добрич с указанието:

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

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

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

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

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

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

Документите за участие в търга се приемат в срока по 
т.VІІ от Заповед № РД-04-56/ 20.06.2022 г.  на Директора 
на ОД ”Земеделие” гр. Добрич. 

Не се приемат документи, изпратени по пощата.
Раздел трети ТРЪЖНА КОМИСИЯ

  Тръжната комисия се състои най-малко от трима редов-
ни членове, един от които е правоспособен юрист, и от ре-
зервни членове. Член на комисията не може да бъде лице, 
което е свързано лице по смисъла на Търговския закон с 
участник в търга или с членове на неговите управителни 

или контролни органи, за което представя декларация на 
Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Добрич.       

Съставът на тръжната комисия се определя със запо-
вед на Директора на Областна дирекция „Земеделие» гр. 
Добрич след изтичането на срока за подаване на докумен-
ти за участие.

Раздел четвърти ОТКРИВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ТЪРГА

   Присъствието на кандидатите или упълномощени от 
тях лица на тръжната сесия е задължително, като при не-
явяване или неизпращане на представител предложението 
за участие не се разглежда.

  В деня и часа, определени за провеждането на тръж-
ната сесия, председателят на комисията в присъствие на 
кандидатите проверява присъствието на членовете на ко-
мисията и на кандидатите чрез попълване на присъствен 
лист /в случай, че се налага удължаване на тръжната сесия, 
да се счита, че проверката за присъствието на кандидатите 
е извършено еднократно в деня и часа на отриването й/. В 
случай, че отсъства кандидат, подал предложение за учас-
тие в търга, или негов пълномощник, тръжната сесия се 
отлага с един час.

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

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

При липса в залата на участника или негов пълномощ-
ник при обявяване на номера на офертата му, тя не се до-
пуска до разглеждане.

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

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

Комисията взема решенията си с обикновено мнозин-
ство.

За тръжната сесия се води протокол, в който се отбе-
лязват:

1.  номерът на тръжната сесия и датата на обявата по 
чл.47ж, ал.4 от ППЗСПЗЗ;

2. проверката за редовност на заседанието и на предло-
женията по чл. 47к, ал.2 от ППЗСПЗЗ;

3. класираните на първо и второ място участници и под-
реждането на останалите кандидати;

4. провеждането и резултатът от търга с явно наддаване; 
5. определянето на печеливш участник, който е бил 

единствен кандидат.
Протоколът се изготвя в 3 екземпляра и се подписва от 

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

 Жалбите се подават по реда и в сроковете на 
Административно-процесуалния кодекс чрез Областна ди-
рекция «Земеделие“ гр. Добрич.

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

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

Раздел пети СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
След изтичането на срока за обжалване на резултатите 

от провеждане на търга Директорът на Областна дирекция 
«Земеделие» гр. Добрич сключва договор за аренда със 
спечелилия кандидат, като  сроковете и начина на заплаща-
не на дължимата арендна  вноска е както следва:

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

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

За първата 2022/2023 стопанска година АРЕНДАТОРЪТ 
дължи арендно плащане само за частта от арендувания 
имот, която попада в допустимия слой за подпомагане. За 
останалата част от площта на имота, попадаща извън до-
пустимия слой за подпомагане, арендна вноска за първата 
стопанска година не се дължи.

Всички такси по нотариалната заверка на договора за 
аренда, вписването му в службата по вписванията и реги-
стрирането му в общинската служба по земеделие/СГКК 

са за сметка на АРЕНДАТОРА.
Внесените депозити от некласираните кандидати се 

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

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

Депозитът на обжалвалия търга участник се възстановя-
ва след влизането в сила на съдебното решение.

инж. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА 
Директор ОД “Земеделие”

ЗАПОВЕД  № РД-04-56/ 20.06.2022 г.
На основание чл.47ж, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земедел-

ските земи (ППЗСПЗЗ) във връзка със Заповед № РД 46-96/ 30.03.2022 г. на Министъра на земеделието, обн., ДВ, 
бр.31 от 19.04.2022 г. и съгласие от Министъра на земеделието за провеждане на Първа тръжна сесия, постъпило 
с вх. № РД-12-1- 179-1/ 17.06.2022 г. /изх. №66-1759/17.06.2022 г./

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

свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в Област Добрич за стопанската 2022/2023 
година, както следва:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	  нямат парични задължения към държавата.
се удостоверяват с декларация.
IV. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга са определени със Заповед № РД 

46-96/ 30.03.2022 г. на Министъра на земеделието. Размерът на депозита за участие в търга за земеделските 
земи за отглеждане на едногодишни полски култури - в размер на 20 % от началната тръжна цена, умножена 
по площта на имота;

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

УниКредит Булбанк гр.Добрич,
 IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69, 
 BIC на БНБ: UNCRBGSF, 
ВНИМАНИЕ!
КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ИМОТ ПРЕДСТАВЯТ БАНКОВО 

БОРДЕРО ЗА ВНЕСЕН ДЕПОЗИТ ЗА ВСЕКИ ИМОТ ПООТДЕЛНО, ПРИКРЕПЕНО КЪМ СЪОТВЕТНИЯ 
ИМОТ, КАТО НА БОРДЕРОТО ДА БЪДЕ ОПИСАН ИДЕНТИФИКАТОРА НА ИМОТА!!!

ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ ДЕПОЗИТЪТ Е ВНЕСЕН ПО ГОРЕПОСОЧЕНАТА СМЕТКА ПО ЕЛЕКТРОНЕН 
ПЪТ, ИЗВЛЕЧЕНИЕТО ЗА ПЛАЩАНЕТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ЗАВЕРЕНО ОТ СЪОТВЕТНАТА БАНКА!

V. Условия за плащане на цената 
Плащанията на арендната вноска се извършват в български лева, по банков път, в срокове и при условия, 

определени със Заповед № РД 46-96/ 30.03.2022 г. на Министъра на земеделието и одобрените образци на 
тръжни документи, както следва:

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

След заплащане на дължимите суми арендодателят е длъжен да представи в ОД „Земеделие“ гр. Добрич 
/или на електронна поща на дирекцията : odzg_d@abv.bg/ оригинал или заверено копие на платежния до-
кумент.

За първата 2022/2023 стопанска година АРЕНДАТОРЪТ дължи арендно плащане само за частта от арен-
дувания имот, която попада в допустимия слой за подпомагане. За останалата част от площта на имота, 
попадаща извън допустимия слой за подпомагане, арендна вноска за първата стопанска година не се дължи.

VI. Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се 
получават в Областна дирекция “Земеделие” гр. Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая № 102, всеки работен 
ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., в срок от 22.06.2022 г. до 21.07.2022 г. включително.

 VІІ. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се 
подават в Областна дирекция “Земеделие ” гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5, стая №102, всеки работен 
ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване на обявата за провеждане на 
тръжната сесия в местен вестник от 22.06.2022 г. до 21.07.2022 г. включително.

След 17:00 ч на 21.07.2022 г. ще се приемат документи за участие в търга на лица, които към 17 часа са 
вписани в нарочен списък, относно присъствието им пред ст.102 на ОД „Земеделие” Добрич за входиране 
на офертите им.

VIII. Информация за земите – обект на търга, са изложени на информационното табло в Областна дирек-
ция ”Земеделие” гр.Добрич, общинските служби по земеделие– за земите, обект на търга на територията на 
съответната община и на интернет страница на Областна дирекция ”Земеделие” гр. Добрич – http://www.
mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx. 
IХ. Търгът:
- За отдаване под аренда на свободни земеделски земи за срок от десет стопански години за отглеждане 

на едногодишни полски култури – описани в приложения №1 и № 2,
Ще се проведе в сградата на Областна дирекция ”Земеделие ” гр. Добрич, ул.”Независимост” № 5 със 

задължително присъствие на кандидатите или нотариално упълномощени от тях лица, при следния график:
1. за оферти за отглеждане на едногодишни полски култури /аренда/ за земите на територията на Община 

Добрич и Община Добричка– 25.07.2022 г.- 26.07.2022 г. от 09.30 ч. до 17,30ч
2. за оферти за отглеждане на едногодишни полски култури / аренда / за  земите на територията на Община 

Крушари – 27.07.2022 г.- 28.07.2022 г.-от 9,30 ч.-17,30;
3. за оферти за отглеждане на едногодишни полски култури /аренда/ за земите на територията на Община 

Тервел – 29.07.2022 г. от 9,30 ч.-17,30
4. за оферти за отглеждане на едногодишни полски култури /аренда/ за земите на територията на Община 

Ген. Тошево – 01.08.2022 г. -от 9,30 ч.- 17,30.;
5. за оферти за отглеждане на едногодишни полски култури /аренда/ за земите на територията на Община 

Балчик, Община Каварна и Община Шабла – 02.08.2022г. от 9,30ч.- 17,30ч;
X. В случаите по чл.47л от ППЗСПЗЗ когато от няколко участници е предложена една и съща цена за 

даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена - предложената от кандидатите 
цена, като стъпката за наддаване е в размер на един лев. При отказ за участие в наддаването търгът се 
прекратява.

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

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

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

   ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА
Директор ОД”Земеделие”

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я
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ОВЕН - При много от вас денят ще пре-
мине с по-малко психическо натоварване, 
погрижили сте се за организацията и няма 
да срещнете затруднения в изпълнението 
на програмата си.

ТЕЛЕЦ - Ще се мобилизирате за изпълне-
нието на конкретна задача и това ще даде 
тласък за ново начинание, наистина смело, 
но с перспективи за кариерата и парите ви.

БЛИЗНАЦИ - При голяма част от вас бизне-
сът и развитието на делата ви се припокри-
ват, заради което темпото ви продължава с 
делничната динамика. Всичко това се отра-
зява на стреса.

РАК - Неотложни ангажименти могат да 
станат причина за временни раздели с близ-
ки хора, но това няма да отслаби връзките 
помежду ви. Придобивки от личен характер.

ЛЪВ - Възползвайте се от благоприятните 
развития днес и насочете енергията си към 
полезни и с препратки към бъдещето зани-
мания, давайки път на щастието в живота си.

ДЕВА - За някои от вас денят се свързва 
с изяви от професионален, политически, 
бизнес и творчески характер. Представянето 
ви ще премине на ниво, предвид добрата ви 
подготовка.

ВЕЗНИ - За добро или не, но успявате 
да придадете вълненията си на околните. 
Старайте се да не ги натоварвате излишно 
с проблемите си. Ще получите развитие на 
въпрос.

СКОРПИОН - Потиснете раздразнението 
си, ако възникне такова у вас, с повече тър-
пение и такт ще постигнете напредък и вие 
добре го знаете. Събитията ще ви създават 
различно настроение.

СТРЕЛЕЦ - Стройната ви програма и добра 
организация ще ви позволят да се справите с 
многото си ангажименти, имате опит с подоб-
на натовареност и ще работите по делата си.

КОЗИРОГ - Доброто ви разположение на 
духа и вниманието, с което се отнасяте към 
всичко интересно за вас, ще направят денят 
ви успешен. Потиснете емоционалната си 
възприемчивост.

ВОДОЛЕЙ - Запазете добрия тон и ще на-
правите атмосферата по-добра. Позитивното 
ви отношение към живота ще ви помогне 
по-лесно да се справите с нещата, които ви 
затрудняват.

РИБИ - Обвързването ви с нови отговор-
ности е част от програмата ви, за това и 
умората не би следвало да ви изненадва. 
Прекалено амбицирани сте, за да оставите 
от друг да зависят делата ви.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Няма такъв проблем, който да не мога да създам! - Здравка от Малина от тесен цен-
тър, но не тази, за която си мислите

СВЕТСКА 
КЛЮКА

Ч Е С Т И Т  Р ОЖ Д Е Н 
ДЕН от сърце казваме 
днес на една страхотна 
дама, която от години 
работи за доброто като 
един от основателите на 
дамски клуб „Майчина 
грижа“ - Мариана Петро-
ва. Здраве, много щастие, 
много поводи за радост, 
много светлина и хармо-
ния в живота и по много 
Добро от всичко, което си 
пожелае, й наричаме ние 
от НДТ, както и всички 
добри дами от клуба!

РОЖДЕНИК днес е кме-
тът на село Победа Галин 
Иванов, а нашите поже-
лания към него са да е 
здрав, да продължи да 
работи с хъс за хората от 
прекрасното добруджан-
ско село и всичките му 
добри начинания да се 
увенчават с успех!

В АВАНС честитим 
рождения ден на Иванка 
Иванова – кметски на-
местник на с. Врачанци, 
която празнува утре, с по-
желания за здраве, много 
успехи , много сбъднати 
мечти и много ентусиа-
зъм в работата за хората 
от повереното й населено 
място! 

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува утре директорът на 
СУ „Йордан Йовков“ в 
Тервел Атанас Недялков. 
Нека е здрав, нека има 
лични поводи за радост и 
много поводи за гордост с 
успехите на възпитаници-
те на ръководеното от него 
училище!

СЕДЕМ "НЕРАЗГАДАЕМИ" КРИМИНАЛНИ 
МИСТЕРИИ, КОИТО БЯХА РАЗКРИТИ

През последните десетилетия 
криминалистиката се е развила 
с големи темпове и благодаре-
ние на някои постижения, реди-
ца неразрешени досега случаи 
най-накрая бяха приключени

Криминалистиката може да 
се определи като наука, която 
"използва научни методи или 
експертиза за разследване на 
престъпления, изследване на 
доказателствата, които могат да 
бъдат представени в съда".

През последните десетилетия 
криминалистиката се е развила 
с големи темпове и благодаре-
ние на някои постижения, реди-
ца неразрешени досега случаи 
най-накрая бяха приключени.

Ето и част от тях, които от 
StarsInsider.com събраха и пред-
ставиха:

Убийството на асистент от 
Харвард 

През януари 1969 г. студентка 
от Харвард - Джейн Бритън, е 
намерена мъртва в апартамен-
та си, след като не се явява на 
изпит.

Причината за смъртта ѝ е 
травма с тъп предмет, но слу-
чаят остава неразкрит повече 
от 40 години. Едва през 2012 г. 
благодарение на напредъка на 

криминалистиката е направен 
пробив.

Установено е, че ДНК на запа-
зените следи съвпада с тази на 
сериен сексуален престъпник и 
убиец, осъден през 1973 г.

Момичето във ваната
През декември 1977 г. тялото 

на 16-годишната Шарън Шол-
майер е намерено в апартамента 
ѝ. Тя била изнасилена и удуше-
на до смърт и е лежала под шест 
сантиметра вода във ваната.

Доказателствата били негодни 
заради водата, поради което по 
това време не е било възможно 
да се извлече ДНК. Мистерията 
най-накрая е разгадана през 
2013 г. благодарение на появата 
на M-Vac.

M-Vac позволява на учените 
да извличат ДНК от замръзнал 

материал. Оказва се, че извър-
шителят на престъплението е 
управителят на сградата в апар-
тамента на Шолмайер.

Убийство в Юта

Тялото на Кристал Бесла-
нович е намерено през 1995 г. 
Предполагаемото оръжие на 
убийството е камък, но по онова 
време е почти невъзможно да се 
извлече ДНК от повърхността 
на камък. Появява се M-Vac.

ДНК е извлечена от въпросна-
та скала и съвпада с тази на осъ-
дения убиец Джоузеф Майкъл 
Симпсън, който наскоро е бил 
освободен от затвора по време 

на убийството.
Убийството на "Момичето 

Бъкскин"
Когато през април 1981 г. е 

намерено тялото на Марсия 
Ленор Кинг, то не е идентифи-
цирано и никой не се появява в 
търсене на жена, която да отго-

варя на описанието ѝ.
Никой не знаел името ѝ и така 

тя станала известна като "Мо-
мичето от Бъкскин", защото по 
време на убийството си носела 

пончо от Бъкскин.
Преди да я погребат, следо-

вателите направили снимки на 
лицето на жената. Благодарение 
на постиженията в областта на 
съдебномедицинската рекон-
струкция на лицето учените 
най-накрая успяват да иденти-
фицират жертвата през 2018 г.

Убиецът, който се предал
След като през 1999 г. Мари-

ана Ваатстра е намерена изна-
силена и убита в Нидерландия, 
случаят остава неразкрит в 
продължение на години.  През 
2012 г. полицията се връща към 
случая и моли всички мъже, жи-
веещи в радиус от пет мили от 
мястото на престъплението, да 
предоставят своята ДНК.

Един от отговорилите на този 
призив съвпаднал - съсед на 
средна възраст, който добро-
волно предоставил ДНК на по-
лицията. Случаят е приключен.

Убийство в навечерието на 
Коледа

На Бъдни вечер 2001 г. Кевин 
Бътлър е намушкан с нож в 
апартамента си заедно с домаш-
ния си любимец какадуто Бърд.

Разследващите откриват чо-
вешка ДНК в човката и но-
ктите на Бърд и се оказва, че 

тя съвпада с ДНК на човек, с 
когото Бътлър е имал финансови 
проблеми. когато се установява, 
че въпросният човек има рани, 
съответстващи на това, че е бил 
нахапан и намушкан от какаду, 
случаят е разрешен.

Залавянето на Тед Бънди
През 1978 г. в Държавния 

университет на Флорида са 
намерени три убити жени. По 
тялото на една от жените са 
открити характерни следи от 
ухапване.

Експерт по съдебна медици-
на свидетелства по време на 
процеса, че следите съвпадат 
със зъбите на Тед Бънди, който 
по това време е заподозрян в 
няколко други убийства.

Въпреки че днес отпечатъци-
те от следи от ухапване не биха 
били допустимо доказателство, 
по онова време те са били дос-
татъчни, за да убедят съдебните 
заседатели.


