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Всеки ден с по-
добрия вестник!

Ще преобладава слънчево 
време. Ще духа слаб, в източ-
ните райони до умерен вятър от 
север-североизток. Максимал-
ните температури ще са между 
18 и 23, в София - около 19.

По Черноморието ще пре-
обладава слънчево време. Ще 
духа слаб до умерен вятър от 
север-североизток. Максимал-
ните температури ще са 18-21°. 
Температурата на морската 
вода е от 15-19°. Вълнението на 
морето ще бъде 2-3 бала.

Специализирани бои, епоксидни подове, боя против пожар, боя против шум, течна 
хидроизолация, огнезащитна боя, боя против радиация, термо боя 

Варна, ул. "Перла" 16, тел. 0884 77 80 54

ИСОНЕМ България - 
Боядисваме бъдещето

ТОПИМ СЕ! НАСЕЛЕНИЕ 
НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ 
КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 
2021 ГОДИНА 

На стр. 6

ВРЕМЕТО

КОЛЕДНИЯТ ДУХ ЗАВЛАДЯ 
ЦЕХА ЗА ЕЛХОВИ ИГРАЧКИ

НОВА ОПЕРАЦИОННА 
МАСА ПОЛУЧИ 
БОЛНИЦАТА В ДОБРИЧ 

На стр. 4

КАТО ДЕПУТАТИ В 48-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ДОБРИЧКА ОБЛАСТ ВЛИЗАТ:

Деница Евгениева 
Сачева - ГЕРБ-СДС

Йорданка Яникова Костадинова - 
“Продължаваме промяната”

Константина Венциславова 
Петрова - “Възраждане” 

Ертен Белгинова 
Анисова – ДПС

Имената на всички 240 депутати 
ще намерите в сайта ни ndt1.com 

Мая Йорданова 
Димитрова - БСП

Албена Симеонова Върбанова - 
“Демократична България”

Сдружение „Заедно правим добрини“ дари нова 
операционна маса за Отделението по акушер-
ство и гинекология на Многопрофилната болница 
за активно лечение в Добрич.

Сдружението „Заедно правим добрини“ събира 
пластмасови капачки, кенчета, жълти стотинки 
и парични дарения, а огромната сума за масата 
беше събрана само за няколко месеца.

Димитрина Младенова, Йоана Койчева и Ми-
лена Савова са трите жени, които създават 
Сдружението „Заедно правим добрини“ преди 
5 години и благодарение на които кампанията 
„Капачки за благотворителност – МБАЛ Добрич“ 
става все по-успешна. Операционната маса, 
която те вчера дариха на областната болница, е 
с продажна стойност от 45 хиляди лева, но след 
огромна отстъпка от фирмата те са успели да я 
закупят за 35 хиляди лева.  С общите усилия на 
общини, училища, детски градини, фирми и жи-
тели от областта бяха събрани 6,2 тона капачки, 
480 кг пластмасови бутилки, 140 кг алуминиеви 
и 20 кг метални кенчета, 2300 лева от стотинки 
и 700 лева от продажбата на торбички.

 „Това беше една наша мечта, която осъщест-
вихме и сме много благодарни на всички хора, 
които ни донесоха пластмасови капачки, кенче-
та, жълти стотинки и разбира се, на хората, кои-
то дариха и суми пари“, заяви Димитрина Мла-
денова. От Сдружението благодариха на всички 
свои дарители, на хората, които им помагат с 
транспорт, с труд при сортирането на даренията, 
както и на всички, които са повярвали в тяхната 
инициатива и са дарили големи суми пари.

„Изключително сме щастливи, че мечтата на 
тези момичета се сбъдна и с начинанието си те 
улесниха работата на всички колеги, които рабо-
тят в Отделението по акушерство и гинекология 
и Хирургията“, заяви директорът на МБАЛ-До-
брич д-р Георги Желязков. 

Миналогодишната кампания на „Заедно пра-
вим добрини“ за осигуряване на трансдюсер 
за ехограф за детското отделение на МБАЛ – 
Добрич събра 4,5 тона пластмасови капачки. 
Отделно, с дарения от граждани, организацията 
е закупила два монитора за пациенти, родилно 
легло и видеоларингоскоп за нуждите на лечеб-
ното заведение.                                           НДТ
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Състав на Добричкия райо-
нен съд уважи като основател-
но искането на Районна про-
куратура - Добрич и наложи
мярка за неотклонение "за-
държане под стража" на 18-го-
дишен младеж, привлечен към
наказателна отговорност за
противозаконно отнемане на
МПС с последвала повреда на
автомобила, извършено в пи-
яно състояние и при условия-
та на повторност. Освен това
И.П. е неправоспособен водач
и никога не е притежавал сви-
детелство за управление на
МПС. Той дори бил осъждан
за същото през 2020 година,
когато все още бил непълно-
летен.

ОСТАВИХА ЗА ПОСТОЯННО 18-ГОДИШНИЯ
ПИЯН АВТОДЖАМБАЗИН

150 МЕТРА БРАКОНИЕРСКИ МРЕЖИ
ИЗВАДИХА ОТ ЕЗЕРО ДУРАНКУЛАК

Неправоспособен и пиян водач е задържан за 24 часа,
съобщават от полицията. На 4 октомври, около 19:35 ча-
са, в с. Преселенци е спрян за проверка лек автомобил
"Фолксваген", управляван от неправоспособен 56-годишен
мъж. При извършената проверка за употреба на алкохол
с техническо средство, цифровата индикация отчита на-
личието на 2,62 промила.

На 4 октомври, около 21:45 часа, в с. Оброчище е спрян
за проверка лек автомобил "БМВ", управляван от 44-годи-
шен мъж. Установено е, че водачът управлява МПС с на-
личието на 3,53 промила алкохол. Задържан е за срок от
24 часа.

На 4 октомври, около 13:00 часа, в с. Стожер е спряно
за проверка АТВ "Ямаха", управлявано от 75-годишен мъж.
В хода на проверката е установено, че МПС е без регист-
рационна табела и не е регистрирано по надлежния ред.

На 1 октомври, около 23:50 часа, е получено съобщение
за умишлено увреден стъклопакет на павилион, находящ
се по ул. "Независимост" в град Добрич. НДТ

112 НОВИНИ

НИТО ЕДИН КАНДИДАТ ЗА
ДИРЕКТОР НА РЗОК ДОБРИЧ

Детско полицейско управле-
ние бе открито вчера в ОУ"
Хан Аспарух". Споразумение-
то за партньорство бе подпи-
сано от началника на Първо
Районно управление на Об-
ластна дирекция на МВР -
Добрич Добромир Пеев и ди-
ректора на училището Жасми-
на Загорова. а помощ. Проек-
тът за Детското полицейско
управление е двугодишна
програма за ранна превенция
сред подрастващите и се осъ-
ществява съвместно с поли-
цейски инспектор от РУ на
МВР, детска педагогическа
стая и Местната комисия  за
борба с противообществени-
те прояви на малолетни и не-
пълнолетни.

Ръководител на Детското
полицейско управление в ОУ
"Хан Аспарух" ще бъде Ивели-
на Георгиева - инспектор в

ОТКРИХА ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО
УПРАВЛЕНИЕ В ОУ "ХАН АСПАРУХ"

Детска педагогическа стая
към Първо РУ на МВР - Доб-
рич, доброволците, които се
включват в полицейското уп-
равление, са учениците от 3 г
клас в училището.

Малчуганите положиха офи-
циална клетва, с която всич-

ки заявиха следното: "Осъзна-
вам своето задължение и от-
говорност да помагам на по-
лицията за по-добър ред и си-
гурност в страната ни, за да
постигнем заедно един нов
свят на сигурност и спокойст-
вие. Обещавам!" НДТ

на НЗОК и др. Те трябва да при-
тежават визия за бъдещо разви-
тие на организацията, да са ли-
дери, да могат да планират и ор-
ганизират дейността на РЗОК.

Припомняме, че здравната
каса в Добрич остана без ди-
ректор след скандал с назна-
чения през февруари времен-
но на поста д-р Добромир Фи-
липов от Варна. НДТ

На 2 октомври, около 18:10
часа, по ЕЕН 112 е получено
съобщение за противозакон-
но отнет лек автомобил "Хон-
да", паркиран на територията
на с. Черна, обл. Добрич. Не-
забавно на място са изпрате-
ни полицейски екипи, които
установяват, че МПС е било
паркирано пред частен дом на
територията на селото, като
деянието е извършено за вре-
мето от 17:00 часа до 18:00 ча-
са. След проведени оператив-
но издирвателни мероприятия
и процесуално следствени
действия от полицейските слу-
жители, автомобилът е устано-
вен и спрян по ул. "Поп Бого-
мил" в град Добрич. Задържан

е водачът на МПС, криминал-
но проявен мъж на 18 години.
При извършената проверка за
употреба на алкохол с техни-
ческо средство, цифровата ин-
дикация отчита наличието на
2,36 промила. След направена
справка в информационните
масиви на МВР е установено,
че водачът е неправоспосо-
бен. Материалите по случая са
докладвани в Районна проку-
ратура Добрич.

Работата по случая продъл-
жава под ръководството и
надзора на прокурор от  Ра-
йонната прокуратура в Доб-
рич. Определението на съда
подлежи на обжалване пред
Окръжния съд в града. НДТ

78-ГОДИШЕН КАТАСТРОФИРА
78-годишен водач предизви-

ка катастрофа и пострада, съ-
общават от полицията. На 4
октомври, около 11:05 часа, е
получено съобщение за въз-
никнало ПТП по околовръстен
път на град Добрич, в района
на кръговото кръстовище за с.
Бранище. На място е устано-
вено, че лек автомобил "Форд",

ЗАЛОВИХА БРАКОНИЕРИ С ФАЛШИВИ
РЕГИСТРАЦИОННИ НОМЕРА
На 4 октомври, около 16:00

часа, в землището на с. Каб-
лешково е установен лек
автомобил Фолксваген, уп-
равляван от 43-годишен
мъж. При проверката е ус-
тановено, че МПС пренася
дърва за огрев от вида цер,

Сигнал за извършване на
незаконен риболов с мрежи в
езеро Дуранкулак е подаден
на телефон 112, съобщават от
Изпълнителната агенция по
рибарство и аквакултура.
Служители от сектор РК
Добрич извършват незабавна
проверка с патрулна лодка на
ИАРА на посоченото в сигнала
място. Във водоема са
установени в работно
положение 150 метра хрилни
мрежи. Уловената в тях риба
от вида бяла риба, сом и
сребристра каракуда е
освободена и върната във
водата. НДТ

Нито един кандидат не е по-
дал документи в Деловодство-
то на ЦУ на НЗОК за участие
в конкурса за длъжността "ди-
ректор на РЗОК" в РЗОК -
Добрич.  Това става ясно от
протокола от заседанието на
комисията от 26.09.2022 г.

Срокът за това беше до 19
септември.

Конкурсът бе обявен със за-

повед № РД-09-740 /16.08.2022
г. на Управителя на Национал-
ната здравноосигурителна ка-
са. Кандидатите трябва да са
"магистри", да имат седем го-
дини професионален опит, от
които минимум три години
стаж по специалността в об-
ластта на управлението на зд-
равеопазването, да не са би-
ли член на Надзорния съвет

13-ГОДИШЕН ОБРА АВТОМОБИЛ
На 4 октомври е получено

съобщение за извършена
кражба на сумата от 270 лева
и 20 евро от лек автомобил
"Опел", паркиран в частен
имот на територията на град
Генерал Тошево. От проведе-

ните ОИМ и ПСД е установен
извършителят на деянието,
малолетно момче на 13 годи-
ни. Част от парите са устано-
вени и върнати на тъжителя.
Работата по случая продължа-
ва. НДТ

без надлежно разрешител-
но. При извършената справ-
ка в информационните ма-
сиви на МВР е установено,
че поставените регистраци-
онни табели на Фолксваге-
на са издадени за лек авто-
мобил Рено. Водачът е за-

държан за срок от 24 часа.
По случая е образувано бър-
зо полицейско производст-
во.                              НДТ

Държавен фонд "Земеде-
лие"-Разплащателна агенция
(ДФЗ-РА) предоставя въз-
можност на кандидатите по
схемите за обвързана подк-
репа за животни за Кампа-
ния 2022 г. да докажат про-
изведената и реализирана от
тях продукция (мляко и млеч-
ните продукти, както и реа-
лизираните на пазара живот-
ни) и електронно.

Те могат да изпратят опис
по образец на e-mаil до съот-
ветната областна дирекция на
ДФ "Земеделие"  по постоя-
нен адрес на кандидата (за
физически лица) и адрес на
управление на кандидата (за
ЕТ и юридическите лица) не
по-късно от 25.10.2022 г. Кон-
тактите на областните дирек-
ции са публикувани на Интер-
нет страницата на ДФЗ.

Всеки един e-mаil е необхо-
димо да съдържа попълнен
електронен опис на предоста-
вяните документи изтеглен от
сайта на ДФ "Земеделие" и
фото копия на документите
или сканирани копия в раз-
лични формати на файловете
(за предпочитане PDF). След
получаване на електронният
опис и импортирането му в
ИСАК, служител от съответна-
та областна дирекция ще се

РЕАЛИЗИРАНИТЕ ЖИВОТНИ
И МЛЯКО МОГАТ ДА СЕ
ДОКАЖАТ И ЕЛЕКТРОННО

свърже с кандидата да се яви в
съответната областна дирекция
да завери с подпис въведените
данни и приложените в е-mail до-
кументи доказващи реализация
на продукцията и за подписване
на декларацията по чл. чл. 27в,
ал. 4  на Наредба 3 от 17.02.2015
г. - което се явява последен етап
от процедурата по прием.

Големината на прикачените
файлове в едно с описаният
електронен опис не трябва да
надхвърля 12 МВ. В случай, че
файловете са по-големи от 12 МВ,
то е необходимо кандидата да ги
изпрати с повече от един е-mail
(Препоръчително е упоменаване-
то в текста на електронното пис-
мо за наличието на повече от ед-
но писмо с документи).

Държавен фонд "Земеделие"
припомня, че периода за отчи-
тане е от 5 до 31 октомври 2022
г. Документите доказващи про-
изведената и реализирана про-
дукция следва да са издадени
в периода от 01.10.2021 г. до
30.09.2022 г. за Кампания 2022.

Важно е да се отбележи, че
е-mail-и изпратени на грешна об-
ластна дирекция на ДФ "Земе-
делие" няма да бъдат обработ-
вани. Няма да бъдат приемани и
обработвани е-mail-и изпратени
след 17:30 часа на 25.10.2022 г.

          ДФ "Земеделие" - РА

Окръжният съд в Добрич
постанови решение, което да-
ва право на осъден в Италия
българин да доизтърпи нака-
занието си в България.

Производството бе образу-
вано въз основа на Европейс-
ка заповед за арест, издаде-
на от италианските власти, с
която е поискано български-
ят гражданин Г. Г. да бъде
предаден, за да изтърпи ос-
татъка от присъда за подправ-
ка на платежни инструменти.

В Италия мъжът е признат за
виновен в това, че на 3 декем-
ври 2019г. в гр.Рим, в съучас-
тие с трето лице, инсталирал
оборудване, способно да прих-
ваща комуникации, свързани с
компютърна система, чрез
монтиране на скимер, микро-
камера и карта-памет на АТМ-
устройство на кредитна инсти-
туция, предоставяща обществе-
ни услуги. По същото време и
на същото място, в съучастие
с трето лице, с цел да набави
за себе си имотна облага, фал-
шифицирал чрез клониране
платежни карти, издадени на
името на неустановени титуля-
ри. С влязло в сила решение
на Апелативен съд - Рим за из-
вършените престъпления на
Г.Г. е наложено общо наказа-
ние лишаване от свобода за
срок от 2 години, от които тряб-
ва да доизтърпи 1 година, 1 ме-
сец и 4 дни.

След като прецени събрани-
те по делото доказателства и
изразените становища на стра-

ОСЪДЕН В ИТАЛИЯ БЪЛГАРСКИ
ГРАЖДАНИН ЩЕ ТЪРПИ ОСТАТЪКА
ОТ НАКАЗАНИЕТО СИ В БЪЛГАРИЯ

ните, Окръжният съд реши, че
следва да откаже изпълнени-
ето на ЕЗА, като приеме да
се приведе в изпълнение от
прокурора остатъка от първо-
начално постановеното нака-
зание лишаване от свобода за
срок от две години.

Съдът аргументира решени-
ето си с влошеното здравос-
ловното състояние на осъде-
ния, възможността за ресо-

циализация и социална интег-
рация, както и с недвусмисле-
но заявеното от Г. Г. желание
да изтърпи остатъка от итали-
анската присъда на територия-
та на България, като искането
е подкрепено и от страна на
държавното обвинение.

Решението на Окръжния съд
подлежи на обжалване и про-
тест пред Апелативен съд-
гр.Варна в 5-дневен срок.

управляван от 78-годишен мъж,
отнема предимството на лек
автомобил "Мерцедес" и пре-
дизвиква ПТП. Вследствие на
инцидента, 78-годишният мъж е
настанен в МБАЛ - Добрич, с
травма на бял дроб и контузии,
без опасност за живота. ПТП е
обслужено по административен
ред.                                  НДТ

ЛЕЕНЕ НА КУРШУМ

за стрес и безсъние, за спокойствие
бул. "Добруджа" 30, офис1 /от 10.00 до 16.00 часа/

Записване на тел. 0899 853873
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КОНЦЕРТ НА СОНЯ МАРИНОВА -
СОПРАН,  И КРАСИМИР ТАСКОВ - ПИАНО

Заповядайте на 5 октомври
2022 г., сряда от 18.30 ч. в Ог-
ледална зала "Нели Божкова"
на концерт на Соня Маринова
- сопран и Красимир Тасков -
пиано.

Проф. Красимир Тасков,
познат на нашата публика от
миналогодишния му концерт с
Български камерен оркестър
ще сподели с публиката свои
лични спомени за Нели Бож-
кова по повод 75 години от
рождението на световноизвес-
тната оперна певица, родена
в Добрич, Камерзенгерин на
Виенската държавна опера.

Кратки биографични данни
за нашите гости.

Соня Маринова завършва
Националната консерватория
в София в класа на Проф. Кон-
стантин Карапетров. Веднага
след това е назначена за со-
лист на операта в гр. Плевен.
През 1989 г. е поканена като
солист на Националната опе-
ра - София. Ролята, с която из-
грява и бива забелязана от
публиката и музикалните спе-
циалисти е Виолета от "Трави-
ата" на Верди. Гена Димитро-
ва я нарича "Голямата Виоле-
та на българските сцени". Въз-
ходящият й творчески път
включва големи оперни роли
и възторжена критика. Едно от
най - престижните издания
"Opera Nationale" пише: "Дезде-
мона на Соня Маринова, с ней-
ната психологическа правди-
вост, е убедителна още от сво-
ето първо появяване. Гласът е
блестящ, техниката е велико-
лепна с едно хубаво легато, ко-
ето удивлява в последно дейс-
твие. Всичко това, както и от-
казът от всякакъв външен
ефект, дълбоко въздейства."
Партнирала си е с Джакомо
Арагал, Александрина Милче-
ва, Никола Гюзелев, Никола
Николов, Николай Гяуров. В
периода 1998-2001 г. е солист
на Националната опера - Пра-
га, където изпълнява централ-
ния драматичен репертоар.
Там участва и в поредица кон-
церти заедно с големия итали-
ански тенор Гаетано Бардини,
дългогодишен солист на "Мет-
рополитен Опера" и "Ла Ска-
ла". Специализира актьорско
майсторство с Джанкарло Дел
Монако и пеене с Борис Хрис-
тов и Александрина Милчева.
Има многобройни записи в
БНР, между които и единстве-
ната регистрация на първата
българска опера "Сиромахки-
ня" на Емануил Манолов. Има
издадени компактдискове с
нейни записи. През 2009 г. Ра-

Концертът е по повод 75-годишнината  от рождението на оперната певица нели божкова

квалификация на 13 библио-
текари от град Добрич и об-
ластта - НЧ "Свобода -1897
г.", с. Гурково, община Бал-
чик; библиотеките от общи-
на Добричка: НЧ "Димитър
Минчев -1896", с. Паскалево;
НЧ "Стефан Караджа - 1942
г.", с. Смолница; НЧ "Никола
Йонков Вапцаров - 1941 г.",
с. Стефаново; НЧ "Св.Св.Ки-
рил и Методий - 1942 г.", с.
Бенковски; НЧ "Просвета -
1940 г . " ,  с.  Царевец; НЧ
"Просвета - 1940 г.", с. Плачи
дол; НЧ "Д-р Йосиф Йосифов-
1884", с. Карапелит; НЧ "Нап-
редък - 1942 г.", с. Дончево;
НЧ "Георги Сава Раковски -
1920 г.", с. Златия; НЧ "Сво-
бода - 1940", с. Стожер; НЧ
"Български искрици - 2016" и
НЧ "Пробуда - 1939 г." гр. Доб-
рич.

Организирано в две работ-
ни сесии, обучението включ-
ваше темите: Нормативна

дио Ватикана прави предава-
не за специално нея. Включе-
на е сред звездите на Българ-
ската Опера в енциклопедич-
ния диск "Opera from Bulgaria"
на Питсбъргския Университет.
В последните години препода-
ва оперно пеене в НМУ "Л.
Пипков" София и НБУ. Актив-
но концертира  с камерни
програми и  участва в оперни
постановки  в страната и чуж-
бина.

Красимир Тасков завършва
ДМА "П. Владигеров", София
със специалност композиция
при проф. Пенчо Стоянов и
пиано при проф. проф. Джу-
лия и Константин Ганеви. По-
сещава курсовете по компо-
зиция на проф. Тон де Леув,
проф. Тео Льовенди в Холан-
дия и на проф. Анатол Виеру,
Румъния. Носител е на награ-
ди от национални и междуна-
родни конкурси по пиано.
През 1984 г. неговият клави-
рен цикъл "Архаични картини"
е сред препоръчаните творби
на Международната трибуна
на композитора на ЮНЕСКО
в Париж. Носител е на награ-
ди от композиционния кон-
курс в Токио за "Фантазия"
(1991 г.), Триптих за две пиа-
на (1995 г.), "Взаимност" (1999
г.) и "Дитирамби" (2002 г.), Пър-
ва награда от конкурса "Рап-
содия в 7/8" за Концерт за
кларинет и оркестър (2002 г).
Музиката му е изпълнявана в
Германия, Япония, Франция,
Италия, Русия и др. През 2003
г. "Преображение" II за две пи-
ана е номинирана и изпълне-
на творба на World Music Day
- Словения. Негови произве-
дения са издавани в България,
Франция, Русия и др. Автор е
на редица симфонични, сред
които:  Четири Сюити за ор-
кестър; Концерти за пиано; за
цигулка; за обой; два за кла-
ринет, оркестровите фрески -
"Преображение IV", "Празнен-

"ТОПЪЛ ОБЯД" ЗА
НУЖДАЕЩИТЕ СЕ В
ДОБРИЧ

Община град Добрич кандидатства по процедура чрез ди-
ректно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане 2021-2027 г., BG05SFPR003-1.001 "Топъл обяд" и
реализиране на дейности по цитираната програма.

Основни целеви групи за предоставяне на топъл обяд са:
1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възраст-

ни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, ко-
ито имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи
и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от
кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в
невъзможност да задоволят основните си жизнени потреб-
ности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнител-
на подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания
или здравословни ограничения са със затруднено или невъз-
можно самообслужване, в това число самотни лица с трайни
увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма
подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в зат-
руднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от
този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;
6. лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по

смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Зако-
на за убежището и бежанците.

Топлият обяд ще бъде раздаван на два пункта - разливна
към Клуб на пенсионера "Отец Паисий" с адрес гр. Добрич,
ул. "Отец Паисий" №82 и трапезария към Храм "Света Трои-
ца" с адрес: гр. Добрич, ул. "Цар Иван Асен" №2. Община
град Добрич работи в насока за разкриване на още един или
два пункта за раздаване на храна.

За да се гарантира, че помощта ще достигне до най-засегнати-
те от кризата, община идентифицира най-нуждаещите се лица.

В тази връзка Община град Добрич кани гражданите, по-
падащи в целевите групи, да кандидатстват със Заявления-
декларации от 5 до 14 Октомври в приемната на ДСП, която
се намира на ул. "Независимост" №7 /бивш партиен дом/
всеки работен ден от 10: 00 ч. до 16:00 ч.

При подаването на заявленията-декларации, кандидатите
трябва да представят следните документи:

1. Документ за самоличност - за справка;
2. Ако в семейството има деца, родителите да представят

акт за раждане на децата /за справка/;
3. Кандидати, освидетелствани от ТЕЛК да представят ко-

пие от Експертно решение на ТЕЛК;
4. Безработните кандидати да представят регистрационен

картон от Дирекция "Бюро по труда".
Телефони за допълнителна информация по проекта:

0884311434 от 10:00 ч. до 16:00 ч.
или 058/601 686 от 08:00 до 16:30 ч.

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА БИБЛИОТЕКАРИ ОТ ОБЛАСТТА
Стартираха дейностите на

библиотеката в изпълнение на
проект "Регионална библиоте-
ка "Дора Габе" Добрич - усъ-
вършенстване и достъп до ре-
сурси и услуги, съхраняване
на местната идентичност,
подкрепа на професионално-
то и личностно развитие на
гражданите на областта" към
Министерството на културата,
на стойност 8760.00 лв. Про-
ектът цели усъвършенстване
на библиотечно-информаци-
онното обслужване на библи-
отеките в областта и достъпа
до ресурси чрез внедряване
на нови технологии за създа-
ване и предоставяне на реги-
онално е-съдържание, в по-
мощ на професионалното и
личностно развитие на граж-
даните.

На 29 септември 2022 г. в
библиотеката се проведе обу-
чителен семинар за повиша-
ване на професионалната

уредба на библиотечната дей-
ност, Комплектуване, придо-

биване и организация на биб-
лиотечните фондове, Каталоги-

ство", "Тракийски светилища"
и др. произведения. На камер-
ни,  вокални, хорови творби,
често изпълнявани, както у
нас, така и в чужбина на прес-
тижни музикални фестивали
(Япония, Русия, Словения,
Италия, Франция, Холандия,
Англия, САЩ, Украйна и др.).
Като изпълнител и автор има
редица издадени творби и
осъществени многобройни сту-
дийни и CD записи (Фантазии
за Дуо пиано, с В. Георгиева,
Б. Мартину-Пиеси и цикли за
чело и пиано с А. Кръстев, Ав-
торски CD - Gega new). Него-
вото произведение Crucifixion
бе избрано в списъка на пре-
поръчаните творби от журито
на големия международен кон-
курс за композиция "Ууно Кла-
ми" във Финландия. Солист е
на наши симфонични оркест-
ри, както и активно концерти-
ращ камерен изпълнител. Но-
сител на "Кристална лира" в
раздел камерна музика за
2013 г. от СБМТД. Член на жу-
ри на национални и междуна-
родни конкурси за пианисти.
Води майсторски курсове по
програма Еразмус в европейс-
ки висши музикални акаде-
мии. Красимир Тасков е пре-
подавател, професор доктор в
НМА "Проф. П. Владигеров"
София, където ръководи катед-
рата по композиция.

С този концерт културната
общественост в нашия град ще
почете твореца, превърнал из-
куството в своя мисия и прос-
лавил родния град извън пре-
делите на страната. Примата
Нели Божкова никога не пре-
късва своята връзка с Добрич:
"България е винаги в мен  - спо-
деля тя в едно свое интервю за
в. "Добруджанска трибуна".

Родената в Добрич светов-
на звезда на оперните сцени
у нас и в чужбина е започна-
ла творческия си път от детс-
ката музикална школа и детс-

кия хор под ръководството на
Маестро Захари Медникаров.
Завършва националната кон-
серватория като вокалист в
класа на проф. Христо Бръм-
баров. През 1973 г.  Нели Бож-
кова дебютира на сцената на
Софийската опера. От 1978 г.
е солист в "Комише опера" -
Берлин, а от 1983 г.  в Бремен-
ската опера. През 1990 г. е
приета във Виенската държав-
на опера, а през 1998 г. полу-
чава титлата "Камерзенгерин"
- най-престижната титла, коя-
то се присъжда в Австрия на
оперни певци. Нели Божкова
е участвала в повече от 450
спектакъла. Светът се разде-
ля с нея на 5 март 2004 г.

Анонс преди "Кармен" в Бре-
мен, 1987 г.: "Тази вечер зри-
телите ще затаят дъх пред Кар-
мен. Бляскавият мецосопран
Нели Божкова ще ни разкрие
целия си певчески потенциал.
Тя е певица, идваща от Бол-
шой театър, минала през Кли-
темнестра в "Електра", играна
в Бремен, и достигнала до
мечтаната от нея роля Кармен,
чрез която показва невероят-
на игра и певческа дарба."

След "Аида" през 1992 г., му-
зикалната критика в Сиатъл
отделя специално внимание на
нашата оперна прима:

"Аида" на Верди е празник
за Операта в Сиатъл. В роля-
та на Амнерис Нели Божкова
е покоряваща. Българският ме-
цосопран не е просто само-
битна актриса. Тя постига дра-
матизъм с пеенето си. Ефек-
тът е огромен. Нели Божкова
е изключителен талант. Това
е нейният първи дебют в Сиа-
тъл. Надяваме се тя да се вър-
не отново."

През 2014 г. Художествена-
та галерия в нашия град пред-
стави изложба със снимки,
постери, афиши от спектакли,
предимно от Виенската опера,
дипляни, награди и предмети,
като напр. кастанетите, с които
изпълнява ролята на Кармен,
изпратени от нейния син - Кон-
стантин Пранчев. Неговата во-
ля е след това материалите да
бъдат предадени в Държавен
архив, където са и днес.

Огледалната зала, както е
позната  заради 10-те кристал-
ни виенски огледала, монтира-
ни по стените чрез специална
технология, с решение на Об-
щински съвет - Добрич, през
2005 г. е именувана на Нели
Божкова в знак на почит и
уважение към родената в Доб-
рич оперна певица.

             ОБЩИНА ДОБРИЧ

зация на библиотечни доку-
менти, Регистрация в Регис-
търа на обществените библи-
отеки, Кандидатстване в про-
екти към Министерство на
културата по Програма
"Българските библиотеки -
съвременни центрове за че-
тене и информираност".

Обучители бяха библиоте-
кари от регионалната библи-
отека с опит в професията и
преподаването. Проведеното
обучение съдейства за пови-
шаване професионалната
квалификация на библиоте-
карите от обществени библи-
отеки от област Добрич, над-
гражда техните знания и уме-
ния за ефективно и бързо об-
служване на потребителите.
Целта на обучението е да
подпомага библиотекарите
от обществените библиотеки
в обслужването на гражда-
ните и в утвърждаването на
обществените библиотеки

сред местната общност.
В края на обучението, в об-

ратна връзка участниците спо-
делиха удовлетворение от теми-
те и получените нови знания, от
възможността за надграждане
на уменията им за работа с биб-
лиотечни документи, от споде-
лените добри практики, както и
от приятното и ползотворно об-
щуване с колеги.

Регионална библиотека "До-
ра Габе" се развива като мяс-
то за учене през целия жи-
вот, организира и провежда
обучения, семинари за раз-
лични целеви групи, за биб-
лиотекари и граждани. Като
експертно-консултантски и
методичен център за общест-
вените библиотеки от област
Добрич, организираните обуче-
ния за библиотекарите от реги-
она са ежегодни и се осъщест-
вяват с подкрепата на Минис-
терството на културата.

Галя МАРИНОВА
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КОЛЕДНИЯТ ДУХ ЗАВЛАДЯ 
ЦЕХА ЗА ЕЛХОВИ ИГРАЧКИ 

Община Тервел построи и 
ремонтира много сгради, които 
се превърнаха в места за общ-
ностни събития и ритуали. През 
последните единадесет години 
бяха построени сградите на 
църквата „Свети Георги Побе-
доносец“ в гр.Тервел (2011 г.), 
църквата „Рождество Богоро-
дично“ в с.Нова Камена (2019 
г.), параклисът „Света Злата 
Мъгленска“ в с.Коларци (2019 
г.), читалището  в с.Зърнево 
(2013 г.), ритуалния дом в 
гробищния парк на Тервел 
(2019 г.), клубът в кв.“Север“ 
в гр.Тервел (2017 г.). Основно 
ремонтирани и обновени бяха 
читалището в гр.Тервел (2013 
г и 2015 г.), църквата „Св.Ди-
митър“ в гр.Тервел (2015 г.), 
клубове в населените места в 
общината. 

През месец септември тази 
година врати отвориха две 
много важни за жителите на об-
щината сгради – едната ново-
построена, а другата – основно 
ремонтирана. Ритуален дом 
(Сватбен салон) в с.Зърнево и 
Ритуален дом в гр.Тервел.

РИТУАЛНИЯТ 
ДОМ В ТЕРВЕЛ 
На 28.09.2022 г. ритуалният 

дом в Тервел официално отвори 
врати за граждански ритуали 
след двегодишен ремонт. Риту-
алният дом е една от най-стари-
те сгради в града. Знае се, че е 
построен преди 1940 година. Ар-
хитектурата му се отличава със 
стръмния си покрив, характерен 
за по-северните географски ши-
рини, с дебелите тухлени зидове 
, с арките , които ограничават 

площадка пред входа и с деко-
ративни елементи по фасадата. 
Припомняме, че през 2021 г. със 
средства от бюджета на Общи-
на Тервел бе подменена покрив-
ната конструкция на сградата, 
а през 2022 г., с помощта на 

проект „Красива България“ бе 
обновен и вътрешния интериор 
на помещенията. Сменена е 
дограмата на всички помеще-
ния, изградена е изцяло нова  
ел-инсталация на сградата, на-
пълно са обновени сервизните 
помещения и поздравителната 
зала. В залата за граждански 
ритуали са реставрирани стен-
ните и таванните пана, в цялата 
сграда е реставриран паркетът. 
Запазени, почистени и лакирани 
са старите мебели, а част от ме-

белировката – основно мека ме-
бел и маси е подменена с нови, 
съвременни интериорни реше-
ния. За обновяване на сградата 
са вложени общо 102 840 лв. от 
бюджета на Община Тервел и 
42 000 лв.  от проект „Красива 
България“

НОВОПОС-
ТРОЕН ДОМ 

ЗА РИТУАЛИ В 
С.ЗЪРНЕВО

За построяването на тази 
сграда  бяха отпуснати сред-

ства с Постановление на 
министерски съвет  360 от 
20.12.2020 г. - по искане на 
жителите от селото, подкре-
пено от кмета на общината 
Симеон Симеонов.  Обособено 
бе  дворно място за строежа 

в зелената площ, в която през 
2013 г. вече беше построено чи-
талище с капацитет 150 места 
за жителите на с.Зърнево. Об-
щина Тервел започна работата 
по построяване на ритуалния 
дом в началото на 2021 година. 
Избран с обществена поръчка 
бе изпълнител – дружеството 
„Прогрес-99“ ООД гр.Добрич, 
чиято задача бе да изпълни 
проектиране и строителство на 
сградата съобразно изисквани-
ята, обявени от Община Тервел. 

Сградата е с капацитет 600 
души и има салон за тържества, 
разливно помещение, стая за 
подготовка на младоженците, 
санитарни възли и външен на-
вес за барбекю. Отново чрез 
обществена поръчка бе избран 
изпълнител – „БГ Интернешънъл 
груп“ ЕООД - Благоевград, кой-
то да изработи и достави мебе-
лите за ритуалния дом – маси, 
столове, шкафове, закачалки. 
С трета обществена поръч-
ка бе избран и изпълнител 
(„Хот Трейд“ ЕООД гр.Варна), 

който доста-
ви кухненско 
о б о р у д в а н е 
– хладилници, 
маси, кухнен-
ска мивка, ка-
ф е - м а ш и н а , 
скари за пече-
не, колички за 
разнос на хра-
на. Осигуре-
ните средства 
– 960 000 лева 
са разходвани 
за: проектира-
не (48 300 лв.), 
авторски над-
зор на проек-
тантите (6 000 
лв.), строител-
ство (723 900 
лв.), вертикал-
на планировка 
(52 144 лв.) , 
у д ъ л ж а в а н е 
н а  е л . т р а с е 
за захранва-
не на сграда-
та (14 414 лв.), 

доставка на мебели (54260 
лв.), доставка на оборудване 

(40 008 лв.), заплащане 
на такса за откриване 
на партида и присъеди-
няване на сградата към 
ел.мрежата (18 788 лв.), 
такса за създаване на 
партида и присъединява-
не към водопроводната 
мрежа (720 лв.), такса за 
държавна приемателна 
комисия (1500 лв.), до-
клад за съответствие на 
проекта (360 лв.), строи-
телен надзор - частично.
Всички изпълнители на 
строителство, доставки и 
услуги ( с изключение на 
ел и ВиК операторите) 
са избрани с обществе-
ни поръчки от вида „пуб-
лично състезание“. Про-
цесът по изграждане на 
сградата стартира през 
първото тримесечие на 

2021 г. с обявяването на най-
голямата поръчка – за проек-
тиране и строителство . Строи-
телната площадка на обекта бе 
открита през м. септември 2021 
г. Строителството приключи 
през август 2022 г. , след крат-

ки спирания, дължащи се на 
необходимост от удължаване на 
ел.трасето. Докато се изпълня-
ваха строителните работи бяха 
подготвени и обявени общест-
вените поръчки за мебели и за 
кухненско оборудване. През м. 
август се закупи и посудата за 
тържествата. Хората от селото 
помогнаха за почистването и 
подредбата. Първите няколко 
млади двойки вече посрещнаха 
своите гости там на сватбените 
си тържества.

ОТВОРИХА ВРАТИ РИТУАЛНИТЕ 
ДОМОВЕ В ТЕРВЕЛ И ЗЪРНЕВО

Красота от стъкло, с която 
окичваме коледните елхи… 
Звучи малко носталгично във 

века на пластмасата. Но все 
още съществува. При това – в 
добричкия квартал Рилци. Тра-
дицията е съхранена от Георги 
Керанов, който изучил трудния 
занаят да „издухва“ стъкло и да 
го краси още преди 36 години. 
И оттогава предава опит и зна-
ния. Всяка година – няколко 
месеца преди красивите праз-
ници, неговият цех отваря вра-
ти, горелките раздухват огъня, 
а сръчните ръце на майстора и 
неговите ученици започват да 
творят неповторима красота. 
Всяка топка, всяко снежно 
човече, всяка камбанка, всеки 
връх за елха… са уникални, 
създадени с много фантазия, 

с много обич към изкуството и 
с много специфичен труд… За 
да радват хиляди семейства, 
решили, че искат коледните им 
елхи да светят с  блясъка на ис-
тинско писано стъкло… „През 
последните години сякаш се 
завръщаме към красотата на 
традиционните коледни играч-
ки – споделя Георги Керанов. 
Много хора ни търсят, за да 
си поръчат нещо специално 
– играчка, изографисана по 
техен вкус, с имена, снимки, 
специални надписи…“

Майсторът е много щастлив, 
че има на кого да предаде „ра-
ботилницата на дядо Коледа“. 
Наследниците в семейството 

– Марияна и Мирослав Дими-
трови, вече са „запретнали 
ръкави“ с идеята не само да 

съхранят традицията, но и да 
я доразвият, малкият цех да 
се разрасне и да продължи да 

твори красота. Вече са създали 
и фейсбук-страница „Елхови иг-
рачки“, та повече хора да могат 
да се докоснат до ръчно изра-
ботените блестящи украшения. 
Имат и огромното желание да 
научат млади хора да „ваят“ 
стъкло. А всеки, който иска да 
декорира нежните украшения, 
е добре дошъл! Ще го посрещ-
нат с радост и ще го научат да 
създава неповторимост със 
собствените си ръце. 

Кутии с опаковани красоти 
вече чакат, за да отпътуват към 
различни краища на България. 
Някои от тях ще пътуват и до 
близки и далечни чужди стра-
ни, за да грейнат в Коледната 
нощ върху стотици елхи. А ако 
искате и Вие да върнете кра-
сотата на миналото, можете да 
позвъните на тел 0897 739357. 
Само че побързайте, защото 
празниците „чукат на вратата“, 
а стъклената красота се съз-
дава бавно и иска специално 
отношение…
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Отборът на Добруджа загуби от Лудогорец II с 2:1 в мач от
XI кръг на първенството във Втора професионална футболна
лига. Двата отбора премериха сили на стадион "Гнездо на
орли" в Разград. За разградчани като титуляри излязоха Жан
Карничник, Жоазиньо и Педро Енрике, а по-късно от резерв-
ната скамейка игрови минути записа и Клод Гонсалвеш.

Мачът започна добре за дубъла на шампионите. Домаки-
ните поведоха в 7-ата минута с попадение на централния
защитник Тихомир Димитров. С глава му асистира Жан
Карничник. В 15-ата минута Хюсеин Кельовлуев проби по
фланга и намери в отлична позиция Жоазиньо, но ударът
на последния бе в тялото на вратаря Димитър Илиев. В 44-
ата минута Бранимир Костадинов направи сериозен про-
пуск, като от упор не намери добре топката и тя излезе в
аут. При този резултат завърши първото полувреме.

В 58-ата минута Жоржиньо не успя да реализира от из-
годна ситуация, а три минути по-късно Добруджа изравни.
Гола за гостите вкара Павел Георгиев. В 68-ата минута "ор-
лите" отново поведоха. Жоржиньо стреля силно, Илиев из-
би, а при добавката Тихомир Димитров бе точен за край-
ното 2:1. До края на срещата нямаше сериозни опасности
пред двамата вратари, като за отбелязване е, че в добаве-
ното време Денислав Ангелов от Добруджа бе изгонен с
директен червен картон за опасна игра. "Получи се добър
мач, в който ние създадохме повече и по-чисти ситуации
за гол. Смятам, че победата ни е напълно заслужена. Важно
за успеха бе участието в срещата на футболисти от първия
отбор, които много помогнаха с опита си. Трите точки са
важни за нас и се надявам в следващите двубои не само да
играем добре, но и да трупаме точков актив", коментира след
последния съдийски сигнал пред gong.bg старши треньорът
на домакините Тодор Живондов.

ДОБРУДЖА ЗАГУБИ С 2:1

ОТ ДУБЪЛА НА ЛУДГОРЕЦ

МИЛЕН НИКОЛОВ ЗАПОЧНА

ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИЯТА

НА УЕФА

Добричлията Милен Нико-
лов, който е бивш изпълни-
телен директор на Янтра
(Габрово) и доскорошен мар-
кетинг мениджър на ЦСКА
1948, започна обучение в
Академията на УЕФА. Магис-
търът по "Спортен менидж-
мънт" ще премине 10-месечен
курс за придобиване на ква-
лификацията "UEFA Certificate
in Football Management"
(UEFA CFM), информира
dsport.bg

В края на миналата седми-
ца Николов пътува до глав-
ния офис на европейската
футболна централа в Нион,
Швейцария. На брега на Же-
невското езеро, където се
помещава "домът" на УЕФА,
официално бе даден стартът
на програмата, след който се
проведе и първият семинар
от обучението.

Милен Николов е възпита-
ник на добричката езикова

гимназия "Гео Милев" и вече
има солиден опит в професи-
оналния футбол у нас. Пътят
му започна през 2016 г. във
Витоша (Бистрица), където в
продължение на три години и
половина се занимаваше с
организацията в клуба. От на-
чалото на 2020 г. до минало-
то лято бе изпълнителен ди-
ректор на Янтра (Габрово)
във Втора лига, а през мина-
лия сезон бе маркетинг ме-
ниджър на ЦСКА 1948.

Добруджанецът е съосно-
вател и партньор в Сдруже-
ние "Бъдеще чрез спорт", с
което организира редица фут-
болни лагери и турнири, как-
то и треньорски семинари у
нас. Неправителствената ор-
ганизация три години бе офи-
циален партньор на италиан-
ския гранд Интер и организи-
ра съвместно с него Inter
Academy Camp Bulgaria през
2018, 2019 и 2021 г.

Община град Добрич кани
жители и гости на града да
се включат в Националната
спортна проява "Световен
ден на ходенето 2022", която
Българска федерация "Спорт
за всички" (БФСВ) организи-
ра за 30-и пореден път, се
съобщава на сайта на мест-
ната управа. Инициативата
ще се състои на 8 октомври,
събота, от 10:00 до 13:00 ча-
са. Обявени са два маршру-
та с начален и краен пункт:
от Младежки център - Доб-
рич до Спортен комплекс
"Простор" (пред Спортна за-
ла "Добротица") и обратно.
При началните пунктове все-
ки, който се включи, ще по-
лучи талон за участие в том-
бола, който ще може да пус-
не в кутия на съответния кра-
ен пункт. Талони ще се раз-
дават до 12:30 часа.

Участниците имат право
сами да избират по кой от
двата маршрута да минат.
Желаещите да изминат и

двата, ще получат два тало-
на за томболата - по един от
всеки начален пункт. В ини-
циативата може да се вклю-
чи всеки, независимо от въз-
раст, пол или ниво на физи-
ческа подготовка. Допуска
се и участие с велосипед.

Община град Добрич, коя-
то организира събитието за-
едно с Общинско предприя-
тие "Спортни имоти" и доб-
роволци от Младежкия цен-
тър, ще осигури тениски, по-
ощрителни награди - топки,
въжета за скачане, хилки за
тенис, ракети за бадминтон,
раници и една специална
награда - велосипед. Пече-
лившите талони ще бъдат из-
теглени от комисия, като но-
мерата им, наградите и мяс-
тото на получаване ще бъдат
обявени на официалния сайт
и Фейсбук страницата на
местната управа на 11 октом-
ври. В деня на проявата ще
се раздават тениски и рани-
ци на БФСВ.

ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
 1. Спартак (Пл) 11 6 2 3 21:11 20
 2. Етър ВТ 11 5 5 1 11:6 20
 3. ЦСКА 1948 II 11 5 4 2 15:8 19
 4. Литекс 11 5 3 3 14:9 18
 5. Крумовград 11 5 3 3 13:11 18
 6. Дунав 11 5 2 4 21:13 17
 7. Беласица 11 5 2 4 13:10 17
 8. Марица 11 5 2 4 13:13 17
 9. Струмска слава 11 4 4 3 10:12 16
10. Спортист 11 4 3 4 13:15 15
11. Лудогорец II 11 4 2 5 10:15 14
12. Миньор 11 3 4 4 15:12 13
13. Монтана 11 3 4 4 10:12 13
14. Созопол 11 3 3 5 9:18 12
15. Добруджа 11 3 3 5 15:16 12
16. Янтра (Гб) 11 2 6 3 8:10 12
17. Витоша 11 2 3 6 11:18 9
18. Ботев II (Пд) 11 1 3 7 4:17 6

ПРОГРАМА - XII КРЪГ
7 октомври 2022 г., петък, 16:00 ч.
Витоша (Бистрица) - Марица 1921 (Пловдив)
8 октомври 2022 г., събота, 16:00 ч.
Етър ВТ (В. Търново) - Добруджа 1919 (Добрич)
Монтана 1921 (Монтана) - Созопол (Созопол)
Спортист 2009 (Своге) - Дунав от Русе (Русе)
в Симитли, ст."Арена Симитли":
Беласица (Петрич) - Литекс (Ловеч)
9 октомври 2022 г., неделя, 15:15 ч.
Миньор (Перник) - Спартак (Плевен) - Диема спорт
9 октомври 2022 г., неделя, 16:00 ч.
Ботев II (Пловдив) - Янтра 2019 (Габрово)
10 октомври 2022 г., понеделник, 16:00 ч.
ЦСКА 1948 II (София) - Струмска слава (Радомир)
11 октомври 2022 г., вторник, 16:00 ч.
Крумовград (Крумовград) - Лудогорец II (Разград)

РЕЗУЛТАТИ - XI КРЪГ
Марица (Пловдив) - Монтана 1921 (Монтана) 1:0
Спартак (Плевен) - Беласица (Петрич) 1:1
Литекс (Ловеч) - Спортист 2009 (Своге) 1:0
Дунав от Русе (Русе) - Витоша (Бистрица) 4:1
Янтра 2019 (Габрово) - Крумовград (Крумовград) 0:1
ЦСКА 1948 II (София) - Етър ВТ (В. Търново) 0:1
Струмска слава (Радомир) - Миньор (Перник) 0:3
Созопол (Созопол) - Ботев II (Пловдив) 1:1
Лудогорец II (Разград) - Добруджа 1919 (Добрич) 2:1

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ СЕ

ВКЛЮЧВА В ИНИЦИАТИВАТА

"СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОДЕНЕТО

2022"

ДЕБЮТЕН ГОЛ НА ИВЕЛИН

ПОПОВ ДОНЕСЕ РАДОСТ НА

ЛЕВСКИ В СТАРА ЗАГОРА
Отборът на Левски постиг-

на важен успех с 1:0 над Бе-
рое в сблъсък от 12-ия кръг
на еfbet Лига. В герой за "си-
ните" се превърна Ивелин
Попов, който заби единстве-
ното попадение в Стара За-
гора. По този начин Левски
събра актив от 21 точки и
заема седмо място във вре-
менното класиране, но има
и три мача по-малко. Берое
пък е на десета позиция с
11 пункта.

Срещата започна мечтано
за "сините". Още в третата
минута Ивелин Попов се раз-
писа в мрежата на Иван Ка-
раджов. Цунами центрира в
наказателното поле за Или-
ян Стефанов, а бившият на-
ционал на България излезе
неразчетено, като не се раз-
бра с Димитър Пиргов. Опит-
ният футболист се възполз-
ва от грешката, вкарвайки
своя дебютен гол в празната
врата. При попадението оба-
че Стефанов игра с ръка, но
главният съдия Георги Каба-
ков и реферът на ВАР Вла-
димир Вълков не отмениха
гола. Малко по-късно дома-
кините отговориха с добър
удар на Симеон Мечев от
фал, но кълбото премина на
сантиметри от целта. В 21-ата
минута Цунами отправи удар
от около 15 метра, но не ус-
пя да затрудни Иван Кара-
джов. Шест минути по-късно
Роналдо проби отляво, след

което комбинира с Уелтон,
който стреля с едно докос-
ване, но топката нацели гре-
дата. В 34-ата минута Георги
Миланов навлезе в наказа-
телното поле и бе съборен
от противников играч, но
"сините" не получиха дузпа,
въпреки претенциите си. То-
ва бе и последната интерес-
на ситуация за първата част.

Второто полувреме започ-
на с контрол върху топката
на футболистите на Стани-
мир Стоилов. В 69-ата мину-
та Роналдо направи изклю-
чително сериозен пропуск.
Бразилецът намери с глава
Уелтон, който напредна,
след което центрира към
своя сънародник. Роналдо
отправи шут от близка дис-
танция, но Иван Караджов
се намеси успешно. В 76-ата
минута Цунами даде пас в
наказателното поле към Ро-
налдо. Атакуващият футбо-
лист овладя и се справи с
двама бранители на Берое,
но подаването му бе твърде
неточно към Уелтон, който
бе на перфектна позиция. До
края на срещата защитата
на Левски не допусна опас-
ности пред вратата на Пла-
мен Андреев и заслужено
"сините" си тръгнаха с трите
точки от Стара Загора.

В следващия кръг Левски
приема Ботев (Пловдив), а
Берое гостува на Пирин в
Благоевград.

Българският тенисист Ад-
риан Андреев и французинът
Корентен Муте бяха глобени
по 10 000 евро за спречква-
нето си след мача им на тур-
нира в Орлеан (Франция),
спечелен от българина. Това
съобщи френският вестник
"Ла Репюблик". Наказанието
е взето предвид доклада на
съдията на мача.

На осминафинален мач на
турнира, който се игра на 29
септември, Андреев спечели
над Муте за втори път в рам-
ките на няколко дни, след ка-
то се наложи и в Генуа. След
мача българинът удари с гръ-
ден кош съперника си през
мрежата, а Муте се опита да
го хване за гушата, като два-
мата бяха разтървани от съ-
дията на стола, който слезе
на терена.

СОЛЕНА ГЛОБА ЗА АНДРЕЕВ

СЛЕД СКАНДАЛА ВЪВ ФРАНЦИЯ

Имаше напрежение по
време на мача между двама-
та, като още по време на заг-
рявката Муте се целеше от
сервис в тялото на българи-
на. След мача французинът
обяви в социалните мрежи,
че няма да се извини за то-
ва, което е направил, тъй ка-
то е бил напсуван два пъти в
лицето от противника си. "По
време на мача наистина се
чувствах зле, той не спира-
ше да ме провокира. Още в
Италия на предишния ни мач
той започна да ми говори и
да ме пита какъв ми е проб-
лемът. Аз нямах проблем с
него, победих го. Той ме нап-
сува на мрежата. Той явно
има проблем с мен, аз ня-
мам с него", каза Андреев на
пресконференцията след ма-
ча. sportal.bg
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КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
6 октомври, 11.30 ч., 15.30 ч. Младежки център – Добрич, 

Концертна зала. Спектакъл „Дядовата ръкавичка“  на  Дра-
матично-куклен театър „Константин Величков» – Пазарджик. 
Организатор: ЧИА

6 октомври, 14.00 ч., Младежки център – Добрич, Зала 6. 
Кръгла маса на тема „Бариери пред младежката активност“ с 
представители на младежките НПО и ученически съвети – част 
от дейностите, посветени на Европейската година на младежта 
2022. Организатор: Младежки център – Добрич.

6 октомври, 14.30 ч. и 15.30 ч., Регионална библиотека „Дора 
Габе“, Интерактивна зала. Образователна игра „Научи правила-
та за движение“. Организатори: Регионална библиотека „Дора 
Габе“, СУ „Л. Каравелов“.

6 октомври, 16.00 ч., Младежки център – Добрич. III Регионално 
изложение „Земята – рай за всички“. Кръгла маса с участието 
на учители, педагози, ръководители на школи и клубове на тема: 
„Предизвикателства в работата с надарени деца от уязвими 
групи/с фокус- роми/“. Организатор: Народно читалище „Романо 
дром – 2002г.“

6 октомври, 19.00 ч., Драматичен театър „Йордан Йовков“. 
Спектакъл „Капан за самотен мъж“ на Драматичен театър 
„Йордан Йовков“. Автор Робер Тома. Режисьор Стефан Спасов. 
Сценография Димитър Митев. В ролите: Филип Янев, Владимир 
Трендафилов, Татяна Христова, Димитър Петров, Георги Ге-
оргиев, Димитрина Гинева. Организатор: Драматичен театър 
„Йордан Йовков“.

6 октомври, 19.00 ч., Младежки център – Добрич, Концертна 
зала. Спектакъл „Как се търси нов съпруг“ на  Драматично-кук-
лен театър „Константин Величков» – Пазарджик. Организатор: 
ЧИА

7 октомври, 17.30 ч. – 20.30 ч., Младежки център – Добрич, 
фоайе. Вечер на настолните игри „Да общуваме реално, а не 
виртуално“. Организатор: Младежки център – Добрич.

7 октомври, /15.30 ч./ 16.00 ч., АЕМО „Стария Добрич“. III 
Регионално изложение „Земята – рай за всички“. Изложение – 
откриване и концерт. Награждаване. Закриване. Организатор: 
Народно читалище „Романо дром – 2002г.“

7 октомври – 13 октомври, Регионална библиотека „Дора Габе“, 
Обща читалня. Витрина по повод 130 години от рождението на 
Марина Цветаева, руска поетеса и писателка /1892 – 1941/. Ор-
ганизатор: Регионална библиотека „Дора Габе“.

8 октомври, 10.00 ч. – 13.00 ч., Младежки център – Добрич – СК 
„Простор“ /пред СЗ „Добротица“/.

СК „Простор“ /пред СЗ „Добротица“/ – Младежки център – До-
брич. Световен ден на ходенето 2022. Организатори: Българска 
федерация спорт за всички, Община град Добрич, Младежки 
център - Добрич, ОП „Спортни имоти“.

8 октомври, 11.00 ч., Зала „Добротица“. Втори етап на 6-и 
национален преглед на фолклорните състави на ЦИОФФ. Ор-
ганизатор: ЦИОФФ със съдействието на Община град Добрич.

8 октомври, 11.00 ч., Център за защита на природата и живот-
ните – Добрич. Куклен спектакъл „Гъбката“ на Държавен куклен 
театър „Дора Габе“. Организатор: Държавен куклен театър 
„Дора Габе“.

8 октомври, 14.00 ч. Младежки център – Добрич, Зала 6. „Чаена 
церемония“ с гост демонстратор от Японската езикова школа 
Satori – младежка инициатива по проект BGLD-1.003-001 „Мла-
дежки център Добрич - Вашето днес“, финансиран от Финансо-
вия механизъм на Европейското икономическо пространство 
2014-2021 г. Организатор: Младежка инициатива с подкрепата 
на Младежки център – Добрич.

8 октомври, 18.30 ч., Младежки център – Добрич, Концертна 
зала. Промотиране на първи солов албум „Долу“ – гл. изпълнител 
Novem от състав „ПСМК“ – София, подгряваща група „Тоталш-
тета“. Организатор: ЧИА

9 октомври, 11.00 ч., Център за защита на природата и живот-
ните – Добрич. Куклен спектакъл „Малкият Мук“ на Държавен 
куклен театър „Дора Габе“. Организатор: Държавен куклен 
театър „Дора Габе“.

Продължават:
Изложба живопис „Сто стъпки светлина“ на Христо Кралев, 

Художествена галерия – Добрич. Организатори: Христо Кралев, 
Художествена галерия – Добрич.

Изложба на открито „Улици и спомени. 140 години от преиме-
нуването на град Добрич“, пл. „Свобода“. Организатори: Община 
град Добрич, Регионален исторически музей – Добрич.

Фотодокументалната изложба „Дигитална библиотека „Бъл-
гарска литературна критика“ на Института за литература към 
БАН по Проект „Дигитална библиотека „Българска литературна 
критика“ и е финансирана от Фонд „Научни изследвания“. Дом-
паметник „Йордан Йовков“. Организатор: Регионален историче-
ски музей – Добрич.

Изложба „Старото школо разказва“, Музей в Градски парк „Св. 
Георги“. Организатор: Регионален исторически музей – Добрич.

Изложба „Вълшебството на детските рисунки“  на Клуб „Цвет-
но“ при Младежки център – Добрич с ръководител Олга Иванова, 
Младежки център – Добрич, фоайе. Организатор: Младежки 
център – Добрич.

Изложба „Вълшебна градина“ на Ателие „Стела и Дара“ при 
Младежки център – Добрич с ръководител Стела Славова. Ок-
ръжен съд – Добрич. Организатор: Младежки център – Добрич. 

НДТ

Окончателни данни
От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то пре-

брояване на населението и жилищния фонд в България. Правим 
преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна 
картина на населението и условията, при които живее, и макар 
това да е снимка към определен момент, тя показва как се изме-
няме през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението
Населението на област Добрич към 7 септември 2021 г. е 

150 146, което представлява около 2,3% от общото население на 
страната. Жените са 78 064 (52.0%), а мъжете 72 082 (48.0%), или 
на 1000 жени се падат 923 мъже.

В периода между последните две преброявания населението на 
областта е намаляло с 39 531 души, или с 20.8%. Факторите, които 
оказват влияние върху броя на населението, както на страната, 
така и на областта са естественото движение (раждания и умира-
ния), вътрешната и външната миграция.

Териториално разпределение на населението
Териториалното разпределение на населението се определя 

както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и 
външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените 

в административно-териториалното устройство на страната.
Към 7 септември 2021 г. населените места в област Добрич са 

215, от които 6 градове и 209 села. В градовете живеят 106 929 
души, или 71.2%, а в селата - 43 217 души, или 28.8% от населе-
нието на областта.

В периода между двете преброявания населението в градовете 
е намаляло с 23 651, или с 18.1%, а в селата с 15 880 (26.9%).

С население над 50 хил. души в област Добрич е само област-
ния център - гр. Добрич с население 73 895 души, в който живеят 
49.2% от населението на областта, или всеки втори. По брой на 
население гр. Добрич е на девета позиция сред десетте най големи 
града в страната. 

Населените места в областта без население са 3. 
Най-голям е броят на населените места с население от 1 до 199 

души - 141.

1. Разпределение на населените места според броя на населе-
нието им към 7 септември 2021 година

Размер на населеното място Населени места 
(брой) Население (брой)

0 3 0

1 - 199 141 11 690
200 - 499 41 12 366
500 - 999 20 14 087
1000 - 1999 4 5 074
2000 - 4999 2 7 519
5000 - 9999 2 15 008
10000 - 19999 1 10 507
50000 - 99999 1 73 895
Общо 215 150 146

Област Добрич (150 146)  заема 16 място след област Шумен 
(151 465). Най-голяма по размер остава област София (столица) 
с население 1 274 290, следвана от областите Пловдив (634 497), 
Варна (432 198) и Бургас (380 286). Най-малка е област Видин с 
население 75 408. 

През десетгодишния период между двете преброявания е ре-
гистрирано намаление на населението на всички области, като 
най-голямо е в областите Видин (-25.4%), Смолян (-20.9%) и Добрич 
(-20.8%). Общо за двадесет области намалението е над средното 
за страната. Най-малка загуба на население има при областите 
София (столица) (-1.3%) и София (-6.3%).

Към 7 септември 2021 г. област Добрич е разделена на 8 об-
щини.

Половината от населението на областта (49.2%) живее в община 
град Добрич, а най-малка по брой на население е община Крушари 
- 3 146 души, или 2.1% от населението на областта.

И в осемте общини населението намалява спрямо предходното 
преброяване, като най-голямо е относителното намаление в об-
щина Крушари (-30.8%), а най-малко в община Каварна (- 13.3%).

Фиг. 3. Прираст на населението на област Добрич по общини в 
периода 2011 - 2021 година

2. Население на градовете в област Добрич към 7 септември 
2021 година

№ Населени места Общо

1 гр. Балчик 9 310

2 гр. Генерал Тошево 5 698

3 гр. Добрич 73 895

4 гр. Каварна 10 507

5 гр. Тервел 4 670

6 гр. Шабла 2 849

3. Население на най-големите села в област Добрич към 7 
септември 2021 година

№ Населени места/ Общини Общо
1 с.Оброчище/ Балчик 1 763
2 с.Зърнево / Тервел 1 135
3 с.Стожер/ Добрич-селска 1 124
4 с.Българево/ Каварна 1 052
5 с.Крушари/ Крушари 987
6 с. Орляк / Тервел 987
7 с.Безмер/ Тервел 942
8 с.Кранево/ Балчик 799
9 с.Победа/ Добрич-селска 789
10 с.Стефаново/ Добрич-селска 776
11 с.Кардам/ Генерал Тошево 765

4. Население на най-малките села в област Добрич към 7 сеп-
тември 2021 година

№ Населени места/ Общини Общо
1 с.Краище/ Генерал Тошево 1

2 с.Войниково/ Тервел 1

3 с.Стаевци/ Шабла 1

4 с.Брястово/ Балчик 2

5 с.Узово/ Генерал Тошево 3

6 с.Дряновец/ Добрич-селска 3

7 с.Огражден/ Генерал Тошево 4

8 с.Божаново/ Шабла 4

9 с.Огняново/ Крушари 6
10 с.Било/ Каварна 7
11 с.Иречек/ Каварна 7
12 с.Земенци/ Крушари 7

Гъстотата на населението в област Добрич е 31.9 души на кв. 
км., като по общини варира от 7.5 души на кв. км. за община Кру-
шари до 678.3 души на кв. км. в община град Добрич.

Възраст
Продължават да се задълбочават негативните тенденции в 

изменението на възрастовата структура на населението. Налице 
е продължаващ процес на демографско остаряване, който се из-
разява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на 
населението на възраст 65 и повече навършени години.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените 
отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на 
възраст над 65 години е 30.2%, а на мъжете - 21.8%. Тази 
разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и 
като следствие от нея - на по-ниската средна продължител-
ност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във 
възрастите до 52 години. След тази възраст се увеличават 
броят и относителният дял на жените от общото население 
на страната.

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени 
години в област Добрич е 39 327 души, или 26.2% от населението 
на областта. Спрямо предходното преброяване населението в 
тази възрастова група се увеличава с 5 414, или с 16.0%. В общо 
21 области този дял е по-голям от средния за страната - 23.5%.

Населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години 
е 91 376 души, или 60.9%. Спрямо 2011 г. намалява с 38 265, или 
с 29.5%. Общо в осем области този дял е по-висок от средното за 
страната - 62.4%.

Делът на най-младото население намалява от 13.8% през 2011 
г. на 12.9% от общото население през 2021 г., а абсолютният брой 
на населението във възрастовата група 0 - 14  намалява от 26 123 
през 2011 г. на 19 443 през 2021 г., или с 25.6%. За страната този 
показател се увеличава от 13.2% през 2011 г. на 14.1% от общото 
население през 2021 г.

Общият коефициент на възрастова зависимост за област 
Добрич, изчислен по данни от Преброяване 2021, e 64.3, или на 
100 лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години се падат 
64 лица под 15 и на 65 и повече години. За сравнение за страната 
този показател е 60.2 на 100 лица. 

В регионален аспект това съотношение е най-благоприятно 
в областите София (столица) (52.0), Благоевград (55.7) и Варна 
(56.8), а най-неблагоприятно е в област Видин (75.4).

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в 
неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспо-
собна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във 
и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на на-
селението, така и законодателните промени при определянето на 
възрастовите граници за пенсиониране. За 2021 г. тези граници 
са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 
години и 4 месеца за мъжете. 

Населението на област Добрич в трудоспособна възраст към 
7 септември 2021 г. е 84 997 души, или 56.6% от населението на 
областта. Жените са 40 091, а мъжете - 44 906. 

Населението над трудоспособна възраст е 44 309 души, или 
29.5%, а под трудоспособна възраст - 20 840 души, или 13.9% от 
населението на областта.

Гражданство
Гражданството се определя като специфична правна връзка 

между едно лице и неговата държава, придобито по рождение или 
чрез натурализация, независимо дали това е станало посредством 
декларация, по избор, брак, или друг начин, в съответствие с 
националното законодателство.

Към 7 септември 2021 г. 98.9% от населението на областта е с 
българско гражданство. От тях 0.3% са с двойно гражданство - 
българско и друго. 

Гражданите на Европейския съюз, които пребивават постоянно 
в областта, са 389, или 0.3% от населението. Гражданите на трети 
страни са 1 227, или 0.8%. Лицата без гражданство са 5.

Страна на раждане
Страната на раждане се определя като мястото, където е оби-

чайното местоживеене на майката към момента на раждане, или, 
ако не е известно, мястото, където се е извършило раждането. 

Към 7 септември 2021 г. 96.5% от лицата са родени на терито-
рията на България. В страна от Европейския съюз са родени 2.2%, 
а в трета държава - 1.3% от населението на областта.

Националният статистически институт ще оповестява поет-
апно резултатите от Преброяване на населението и жилищния 
фонд през 2021 година. Основни данни от преброяването може 
да намерите на сайта на НСИ (www.nsi.bg ) и в Информационна 
система ИНФОСТАТ, както и ще бъдат предоставяни по заявки 
на потребители в съответствие със Списъка на стандартните 
статистически показатели и Правилника за предоставяне на ста-
тистически продукти и услуги.
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ЗАПОВЕД 
№ РД-04-79 / 4.10.2022 г.

На основание чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 47ж, ал. 1, 
чл. 103 и чл. 104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските 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., Заповед № РД-46-67 от 28.02.2022 г. на зам.-министъра на земеделието за определяне на свободни 
пасища, мери и ливади от ДПФ и протокол от  13.07.2022 г. за липса на подадени в срок до 01 юли 2022 г. заявле-
ния по реда на чл. 37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Откривам процедура за провеждане на Първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем на сво-

бодните пасища и мери от държавния поземлен фонд (ДПФ) в Област Добрич за стопанската 2022/2023 година за 
срок от една стопанска година.

2. Обект на търга са свободните пасища и мери от ДПФ на територията на Област Добрич, подробно описани 
по общини, землища, имоти, площ, начин на трайно ползване, форма на отдаване, срок на предоставяне, начална 
тръжна цена в списък, който е неразделна част от тази заповед.

3. Условия за участие. В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 
регистрирани по Търговския закон, които отговарят на условията, посочени в чл. 47в от ППЗСПЗЗ, а именно:

3.1. са регистрирани като земеделски стопани;
3.2. не са лишени от правото да упражняват търговска дейност. /отнася се за управителите или за членове на 

управителните органи на юридическото лице - кандидат/
3.3. не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
3.4. не се намират в ликвидация;
3.5. нямат парични задължения към държавата, включително неизплатени суми по чл. 34, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ, не-

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

3.6. нямат прекратени договори за ползване на земи от ДПФ поради неиздължаване на паричните задължения 
по тях и нямат просрочени задължения към Държавен фонд “Земеделие”;

3.7. нямат качество на “свързани лица” по смисъла на Търговския закон с лице, което не отговаря на изисква-
нията по т.3.5 и 3.6.

3.8. 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 земедел-
ска земя, независимо от формата на стопанисване или вида собственост;

3.9. нямат парични задължения към държавата.
Обстоятелствата по т. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 се удостоверяват служебно чрез справка в съответния публичен 

регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията 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 ди-
рекция «Земеделие», а обстоятелствата по т.3.2, 3.7, 3.8 и 3.9 – с декларация по образец.

4. Началната тръжна цена и размера 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 отдаване под наем на пасища и мери е 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 бан-
ково 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.
5. Условия за плащане на цената. Плащанията се извършват в български лева, по банков път в срок и при усло-

вия, определени в проекта на договора.
6. 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 7.10.2022 г. до 7.11.2022 г. включително. 

7. 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 7.10.2022 г. до 7.11.2022 г. включително.

8. Информация за пасищата и мерите – обект на търга, са изложени на информационното табло в Областна ди-
рекция ”Земеделие” гр.Добрич, общинските служби по земеделие и на интернет страница на Областна дирекция 
”Земеделие” гр. Добрич http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx – за земите, обект на търга на 
територията на съответната община. 

9. Търгът 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,  на 10.11.2022 г. от 9,30 ч.

10. 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 стъп-
ката за наддаване е в размер на един лев. При отказ за участие в наддаването търгът се прекратява.

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

12. 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. 

  Неразделна част от настоящата заповед е приложение – документи за участие в търга.
Заповедта да се доведе до знанието на служителите на Областна дирекция “Земеделие”, гр. Добрич  за сведение 

и изпълнение.
инж. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА /п/

Директор ОД ”Земеделие”, гр. Добрич

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
за провеждане на Първа тръжна сесия по реда на чл. 37и, ал. 14 ЗСПЗЗ за отдаване под наем на свобод-

ните пасища, мери и ливади от ДПФ в Област Добрич за стопанската 2022/2023 г., одобрени със Заповед № 
РД-04-79/4.10.2022 г. на Директора на ОД ”Земеделие”, гр. Добрич, Заповед № РД-46-67 от 28.02.2022 г. на 
министъра на земеделието и Заповед № РД 46-96/30.03.2022 г. на министъра на земеделието, обн. ДВ, бр. 
31 от 19.04.2022 г.

1. Заявление – оферта за участие по образец в оригинал– за всеки имот поотделно, цената в цели 
левове на декар;

2. Банково бордеро за внесен депозит в оригинал, заверено от съответната банка – за всеки имот 
поотделно,

 по следната сметка:
ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ДОБРИЧ
 УниКредит Булбанк гр.Добрич,
 IBAN: BG77 UNCR 7000 3319 7077 69, 
 BIC на БНБ: UNCRBGSF, 
Основание: депозит за участие в търг за имот № .................... в землището на ...................
3. Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6 и т. 9 от ППЗСПЗЗ - по образец, в оригинал;
4. Копие от нотариално заверено пълномощно, ако лицето участва в търга чрез пълномощник, 

заверено от пълномощника.
Оригиналът на пълномощното се представя на комисията в деня на провеждането на търга заедно 

с личната карта на упълномощеното лице.
Кандидатите за участие в търга за повече от един имот представят документи по т. 1 и т. 2 за всеки имот 

поотделно.
Документът по т. 4 се представя на комисията в деня на провеждането на търга (тръжната сесия).
5. С оглед оптимизиране на работния процес по провеждането на тръжната процедура, е необходимо 

поставянето на офертите за едно землище в един плик.
Тръжните документи се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до Областна дирек-

ция „Земеделие” - гр. Добрич, с указанието „за участие в търг пасища, мери и ливади”. 
Не се разглеждат предложения при отсъствие на кандидата или на упълномощено от него лице.

инж. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА /п/
Директор ОД “Земеделие“, гр. Добрич

Търг с тайно наддаване за отдаване под 
наем на училищен бюфет, за организира-
не храненето на учениците, намиращ се 
в сградата на ПГ по ТС „М.В. Ломоносов“ 
– ДОБРИЧ на осн. чл. 16, ал.2 и чл.19, ал.1 
от ЗДС, вр. чл.13, ал.2 и ал.3 от ППЗДС и 
Заповед  50/30.09.2022 г. на Директора 
на ПГ по ТС „М.В. Ломоносов“ – ДОБРИЧ.

1. Обект на търга:
Отдаване под наем на обект – Учили-

щен бюфет, находящ се в сградата на 
ПГ по ТС „М.В. Ломоносов“ – ДОБРИЧ, с 
обща площ (търговска част и склад) - 72 
кв.м., за срок от 2 години, считано от да-
тата на подписване на договора и подпис-
ване на приемо-предавателен протокол 
за предаване на обекта.

Обектът, предмет на настоящия търг, 
следва да се ползва само за посоченото 
му предназначение – бюфет за органи-
зиране и осъществяване на ученическо 
хранене. Не се допуска използването му 
за други дейности. Кандидатът, спечелил 
търга следва да се снабди с всички не-
обходими разрешителни за ползване на 
обекта, съгласно българското законода-
телство.

2. Начална тръжна цена: Определена 
по действаща методика и съобразена и 
с „Методика за определяне на стартови 
базисни цени при обявяване на търг за 
отдаване под наем на общински нежи-
лищни имоти” в размер на 200 (двеста) 
лева с ДДС.

Наемната цена се дължи от датата на 
сключване на договора за наем и

подписване на приемо-предавателен 
протокол за предаване на обекта.

Разходите за ел. енергия и др. консума-
тиви са за сметка на наемателя.

3. Срок и място за получаване на до-
кументацията: Тръжната документация 
може да бъде изтеглена от сайта на ПГ 
по ТС „М.В. Ломоносов“ – ДОБРИЧ от 
06.10.2022 г. до 04.11.2022 г.

4. Депозит за участие: Депозитът за 
участие в търга се определя в размер на 
50 /петдесет/ лева и е част от стартова-
та месечната наемна цена, определена 
по действаща методика, съобразена и 
с „Методика за определяне на стартови 
базисни цени при обявяване на търг за 
отдаване под наем на нежилищни имоти”. 
Всеки участник е длъжен да представи 
платежен документ за внесен депозит по 
банковата сметка на ПГ по ТС „М.В. Ло-
моносов“ – ДОБРИЧ

 IBAN: BG64UBBS80023106094500
 BIC: UBBSBGSF
 Банка: Oбединена българска банка
като в нареждането за плащане задъл-

жително следва да бъде изписано:
„Депозит за участие в Търг с тайно над-

даване на „Училищен бюфет в ПГ по ТС 
„М.В. Ломоносов“ – ДОБРИЧ.

Депозитът, внесен за участие на спече-
лилия търга също се връща, като в деня 
на подписване на договора се внася ця-
лата наемна цена за първия месец от на-
емното правоотношение.

5. Срок и място за подаване на пред-
ложенията и указания за подготовка на 
офертите:

 5.1. Писмените заявления - офертите на 
участниците ще се приемат от 06.10.2022 
г. до 04.11.2022 г., всеки работен ден от 
09:00 до 15:30 часа в сградата на ПГ по 
ТС „М.В. Ломоносов“ – ДОБРИЧ, в дело-
водството на училището.

 5.2. Офертата се представя в един ек-
земпляр, в запечатан непрозрачен плик 
от участника или упълномощен от него 
представител, лично или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка. 
Върху плика със заявлението кандидатът 
посочва: обектът –предмет на търга, име-
то на участника; адресът за кореспон-
денция; телефон за връзка и електронен 
адрес. Предлаганата цена се представя в 
отделен запечатан непрозрачен

плик с надпис „Предлагана цена”, по-
ставен в плика със заявлението за учас-
тие.

 5.3. При приемане на заявлението за 
участие върху плика се отбелязват

поредният номер, датата и часът на 
получаване, като посочените данни се за-
писват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. Не се 
приема за участие и се връща на участни-
ка заявление, което е в незапечатан плик 
с нарушена цялост илипрозрачен плик 
или е подадена след изтичане на крайния 
срок за получаване на оферти.

Такова заявление се връща незабавно 

на кандидата и това обстоятелство се от-
белязва в съответния входящ регистър.

 5.4. Всеки участник в процедурата има 
право да представи само една оферта. 
Офертите следва да отговарят на изис-
кванията, посочени в настоящите ука-
зания и да бъдат оформени по приложе-
ните в документацията образци. Всички 
документи и заявлението за участие се 
подписват от лицето, което представлява 
кандидата, съгласно  актуалното удосто-
верение за вписване в търговския регис-
тър. Когато кандидатът се представлява 
от няколко лица заедно, документите се 
подписват от всички представляващи или 
се прилага нотариално заверено пълно-
мощно за другите представляващи. До-
кументите могат да бъдат подписани и от 
трето лице, упълномощено с нотариално 
заверено пълномощно за целта. Върху 
всеки подпис се полага печат на търгове-
ца. Всички копия на представените доку-
менти се заверяват с подпис и печат на 
търговеца.

6. Време и начин за оглед на обекта: 
Извършва се всеки работен ден от 09:00 
ч. до 15:30 ч. от 06.10.2022 г. до 04.11.2022 
г. на място на адрес: ПГ по ТС „М.В. Ломо-
носов“ – ДОБРИЧ.

7. Дата, място и час на провеждане на 
конкурса: Търгът ще се проведе на 07.11. 
2022 г., от 10:30 часа в Заседателната 
зала на на ПГ по ТС „М.В. Ломоносов“ – 
ДОБРИЧ.

Търгът може да се проведе в случай, че 
поне един кандидат е подал заявление за 
участие и писмено ценово предложение, 
отговарящо на нормативните изисква-
ния и условията за провеждане на търга. 
В деня и часа на търга Председателят 
на комисията проверява присъствието 
на членовете  и обявява откриването 
на процедурата. Комисията отбелязва в 
протокола за разглеждане, оценяване и 
класиране на ценовите предложения вхо-
дящите номера на заявленията за учас-
тие на кандидатите, имената и/или наиме-
нованията им, платежните документи за 
внесения депозит, другите обстоятелства 
по редовността на подадените документи 
и предложените наемни цени. Редовно 
подадените документи се класират в низ-
ходящ ред според размера на предложе-
ната цена. Директорът на ПГ по ТС „М.В. 
Ломоносов“ – ДОБРИЧ обявява със Запо-
вед класирането и определя кандидата, 
класиран на първо място за наемател, не 
по-късно от седем календарни дни от да-
тата на провеждане на търга.

8. Списък на документите, които следва 
да бъдат представени от кандидатите:

Условията в образците от докумен-
тацията за участие са задължителни за 
участниците и не могат да бъдат проме-
няни от тях.

1. Заявление за участие 
2. Удостоверение за актуално правно 

състояние;
3. Съдебно удостоверение, че не съм 

обявен в несъстоятелност;
4. Съдебно удостоверение, че не се 

намирам в производство за обявяване в 
несъстоятелност;

5. Съдебно удостоверениe, че не се на-
мирам в ликвидация;

6. Удостоверение за липса на задълже-
ния по данъчно – осигурителната сметка 
от съответното подразделение на НАП;

7. Декларация за получаване и запо-
знаване с конкурсните условия – Прило-
жение 1;

8. Декларация за извършен оглед на 
обекта – Приложение 2;

9. Декларация за неразгласа на ин-
формацията, предоставена във връзка с 
участието в конкурса – Приложение 3;

10. Платежен документ за внесен депо-
зит;

11. Подписан проект на договор;
12. Предложение за предлаган асорти-

мент от закуски и напитки, като същият 
следва да бъде изготвен в съответствие с 
изискванията на Наредба  37 от 21 юли 
2009 г. за здравословнохранене на учени-
ците и НАРЕДБА  8 от 4 декември 2018 
г. за специфичните изисквания към безо-
пасността и качеството на храните, пред-
лагани в детските заведения, училищните 
столове и обектите за търговия на дребно 
на територията на училищата и на дет-
ските заведения, както и към храни, пред-
лагани при организирани мероприятия за 
деца и ученици

13. Ценово предложение в запечатан 
непрозрачен плик.

ПГ по ТС „М.В. Ломоносов“ – ДОБРИЧ
О Б Я В Я В А
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ОВЕН - Ентусиазирано ще се посветите на 
новите си начинания и без да губите време 
ще стигнете до първите добри резултати. 
Прагматичното ви мислене ще ви насочи към 
подходящите хора.

ТЕЛЕЦ - Захванете се с по-малко задачи 
днес. Нямате полза от разпиляване, което 
освен, че е ненужно и хаби силите ви. Инте-
ресно запознанство ще ви носи предимства 
за в бъдеще.

БЛИЗНАЦИ - Не показвайте умората и раз-
дразнението си към колегите, бъдете вежливи 
и готови за взаимопомощ. С прецизните си 
действия ще улесните изпълнението на обща 
задача.

РАК - Радостни вълнения ще ви разтоварят 
от грижите и ще направят деня ви хубав. Ако 
може да отмените някои от ангажиментите 
си, го направете, за да сте заедно с хората, 
които обичате.

ЛЪВ - С вярва в доброто и оптимистично 
настроени за бъдещето си, ще изживеете пъл-
ноценно деня си, занимавайки се с приятни 
неща. Отношенията с близките ви са повече 
от всякога добри.

ДЕВА - Много от вас ще продължат да рабо-
тят по задачи от бизнес-характер. В търсене 
на начини за подобряване на организацията 
на работа, ще вземете много бързо нужните 
решения.

ВЕЗНИ -  Нека намерят място сред приори-
тетите ви някакви по-приятни за вас самите 
занимания. Издигането ви в йерархията е 
факт, с който мнозина вече ще трябва да се 
съобразяват.

СТРЕЛЕЦ - Без да позволявате намеса в де-
лата си ще работите в полза на намеренията 
си. Независимият ви дух ще свърши своето, 
а добра новина ще ви мотивира да станете 
по-активни.

КОЗИРОГ - Въздържайте се от семейни 
спорове, дори и да мислите, че сте прави. 
Тонизиращи процедури ще ви накарат да се 
почувствате по-добре. Чуждите неволи ви 
причиняват страдания.

ВОДОЛЕЙ - Помогнете, но не изпадайте в 
крайности. Животът ви ще стане по-спокоен, а 
вие по-сговорчиви, ако изправите собствените 
си грешки. Среща с приятел ще ви разтовари 
доста.

СКОРПИОН - Проблемите на много хора ще 
станат и ваши, което ще ви направи по-заети 
и отговорни. Вземайте решенията си, като 
добре се вслушвате не само в своето мнение.

РИБИ - Не отстъпвайте пред нищо в днеш-
ния ден. Работете така, че да канализирате 
промените изцяло в своя полза. Отсейте не-
щата, които са близки до вас и на тях отдайте 
енергията си.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Ако видиш непозната, хубава жена да ти маха от балкона, най-вероят-
но мие прозорците! - Сийка от Шабла, но не тази, за която симислите!

ПОЗДРАВИ КЪМ 
АНГЛИЯ, където вече 
живее, изпращат да-
мите от клуб „Майчи-
на грижа“ към своята 
съдобротворка Мира 
Христова, която днес 
празнува рожден ден. 
Нека е здрава, нека в 
живота й царят свет-
лина и хармония и 
нека се радва на обич 
и много приятели!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес 
на бизнесмена Геор-
ги Петков, с пожела-
ния да е здрав, да се 
радва на успехи във 
всичките си добри 
начинания и на обич-
та на прекрасното си 
семейство!.

РОЖДЕНИК днес е 
кметът на село Ор-
ляк Мустафа Ибраим. 
нека е здрав и нека 
работи с ентусиазъм 
за хората от пове-
реното му населено 
място!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес 
на  Живка Ненова - 
общински съветник 
от ГЕРБ в Тервел. 
Здраве, много поводи 
за усмивка и активна 
работа за по-добрия 
утрешен ден на хора-
та от красивата доб-
руджанска община 
желаем на дамата 
ние от НДТ!

ИМЕН ДЕН праз-
нуват днес всички с 
имената Тома, То-
мислав, Томислава. 
Нека са здрави и 
нека техният небе-
сен покровител Све-
ти Тома благославя 
всичките им добри 
мисли и дела!

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН 
казваме в аванс на 
всички Сергеевци, 
които празнуват на 8 
октомври, с пожела-
ния за здраве, щас-
тие и осъществени 
добри намерения!

РОЖДЕНИК на 9 
октомври е Желязко 
Генов, а ние в аванс 
му желаем здрави и 
много подводи за ра-
дост!

ЧЕСТИТИ РОЖДЕН 
ДЕН в аванс казва-
ме на бизнесмена-
ротарианец Лъчезар 
Тодоров, който праз-
нува на 9 октомври, с 
пожелания от здраве 
и успехи във всичките 
си добри начинания 
да не се отърве!

ИМЕН ДЕН праз-
нуват на 9 октомври 
хората с име Аврам. 
Нека са здрави, а 
щастието и късметът 
ги спохождат еже-
дневно!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ ЗАВЕДЕ ДЕЛО 
СРЕЩУ БРАД ПИТ ЗА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Анджелина Джоли заведе 
ново дело срещу Брад Пит, пре-
даде АП. Актрисата обвинява 
бившия си съпруг в домашно 
насилие.

Според Анджелина Джоли 

по време на полет през 2016 г. 
Брад Пит е хванал главата й и я 
е разтресъл. След това актьор-
ът стиснал едно от децата им 
и блъснал друго, докато те се 

опитвали да защитят майка си.
Описанието на претърпяното 

насилие в частния самолет идва 
на фона на иска от страна на 
Джоли, касаещ собствеността на 
френското имение и винарната 

на бившите съпрузи. 
Говорителят на Пит, който не 

е упълномощен да се изказва 
публично, опроверга остро об-
виненията на Джоли, наричайки 

ги поредна атака, която само 
наранява семейството.

Обвиненията в насилие по 
време на полет с частния само-
лет на семейството бяха отпра-
вени скоро след самия полет. 

Д е т а й л и т е 
обаче бяха 
отразени в 
б р а к о р а з -
водните до-
кументи  и 
разследване-
то на ФБР и 
службата за 
защит а  на 
децата и се-
мейството на 
Лос Андже-
лис. И двете 
институции 
не намери-
ха причина 
за законови 
д е й с т в и я 
срещу Брад 
Пит.

Според решението на съда 
грижата за децата е поделена 
наполовина. Заседанието беше 
при закрити врата. По-късно 
това решение беше оспорено от 

Джоли и в крайна сметка анули-
рано. Повече детайли от обвине-
нията бяха разкрити през тази 
година, когато Джоли предприе 
правни действия срещу ФБР. 
Първата медия, информирала 
за съдебното дело, беше „Ню 
Йорк таймс“. 

Според обвиненията на Джо-
ли на 14 септември 2016 г. 
Джоли, Пит и техните шест деца 
пътували от винарната „Шато 
Миравал“ във Франция към Лос 
Анджелис в САЩ. Пит започ-
нал да се държи агресивно още 
преди отиването на летището, 
когато се конфронтирал с едно 
от децата. Анджелина Джоли 
попитала съпруга си какво не е 
наред. Пит я обвинил, че защи-
тава прекалено децата и я ата-
кувал вербално. По-късно той я 
блъснал в банята и продължил 
да ѝ крещи. Хванал главата ѝ 
и я разтърсил, после хванал 
раменете ѝ и накрая я блъснал 
на пода. Едно от децата, което 
по това време било на възраст 
между 8 и 15 години, се опи-
тало да защити вербално майка 
си и Пит се нахвърлил върху 
него. Джоли се опитала да спре 

съпруга си и като следствие от 
това гърбът и лакътят ѝ били 
наранени. Децата се опитали 
да се защитят едно друго. Пит 
хванал едно от тях за врата и 
блъснал друго в лицето. 

Според документите Пит за-
ливал Джоли с бира, а децата – с 
бира и червено вино. 

Джоли е дала показания пред 
ФБР в дните след полета. Пока-
занията ѝпо-късно са променени.   

Приложена е и снимка на ла-
кътя на Джоли, където се вижда 
следа от нараняване. Според 
думите ѝ Пит изпил две или три 
питиета, но не изглеждал пиян и 
можел да говори ясно. 

Изявление на ФБР гласи, че 
не е необходимо допълнително 
разследване. 

47-годишната Джоли и 58-го-
дишният Пит, и двамата носи-
тели на „Оскар“, бяха сред ем-
блематичните двойки на Холи-
вуд. Двамата имаха романтична 
връзка цяло десетилетие, преди 
да сключат брак през 2014 г. 
Раздялата им беше обявена през 
2019 г. от съда, но разводът не 
беше финализиран заради фи-
нансови спорове.


