
цена 0,99 лв.

Вестникът на Североизточна България

Излиза в общините Аврен, Аксаково, Балчик, Белослав, Бяла, ВАРНА, Ветрино, Вълчи дол, Генерал Тошево, ДОБРИЧ, Добричка, Долни чифлик, Девня, Дългопол, Каварна, Крушари, Провадия, Шабла, ШУМЕН и област Шумен

IS
S

N
 0253-4908

На стр. 6

Четете на стр. 7

В осем села в община В осем села в община 
Добричка ще се Добричка ще се 
реализират проекти, реализират проекти, 
одобрени от ПУДООСодобрени от ПУДООС

Локо (ГО) и Добруджа не Локо (ГО) и Добруджа не 
успяха да се победятуспяха да се победят

Деца се учат как да Деца се учат как да 
отгледат бонсай дръвчетаотгледат бонсай дръвчета

На стр. 2

На стр. 12

На стр. 8

Детската градина в Детската градина в 
Бяла и филиалът в Бяла и филиалът в 
село попович ще бъдат село попович ще бъдат 
затворени до 22 мартзатворени до 22 март

От 8 март е забранен От 8 март е забранен 
плановият прием и плановият прием и 
плановите операции в плановите операции в 
УМБАЛ „Св. Марина“ - ВарнаУМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

На стр. 4
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На стр. 5

Специален щаб ще се Специален щаб ще се 
бори с купуването на бори с купуването на 
гласове на изборитегласове на изборите
МВР се готви за първите в историята ни избори по време на пандемия

На стр. 7

Добричлии са щедри Добричлии са щедри 
за цвете за бебеза цвете за бебе

Подготвяме за първи път избори Подготвяме за първи път избори 
в извънредна обстановкав извънредна обстановка

180 856  са избирателите 
в Добричка област за пред-
стоящите избори на Народ-
но събрание на 4 април. Сек-
циите в областта са над 370. 
В град Добрич  секциите са 
139, като последните три 
секции ще бъдат в болни-
цата, в Дома за стари хора, 
в следствения арест при на-
личие на не по-малко от 10 
желаещи да гласуват. 

Предстои уточняването 
на мобилните секции – за из-
биратели, поставени под за-
дължителна карантина и за-
дължителна изолация. „Тук 
е важно да се знае, че те до 
31 март трябва да се заяви 
към съответната общинска 
администрация желание за 
гласуване с подвижна ку-
тия. РИК до 1 април тряб-
ва са сформираме тези под-

вижни избирателни кутии” 
– уточняват от комисията.

В петък миналата седми-
ца с участието на областния 
управител Красимир Кири-
лов беше направена втора 
проверка на зала „Добро-
тица”, където ще се прием-
ат изборните книжа от  До-
бричка област в нощта на 4 
април. Целта е да се спазят 
всички противоепидемич-
ни изисквания и отстояния.

Участващите в изборите 
партии и коалиции все още 
не са посочили ясно на ка-
къв вид предизборна капа-
ния ще заложат. Сред доайе-
ните при водачите на лис-
ти в Добричка област е Ха-
сан Адемов – и на тези тези 
избори водач на листата на 
ДПС. За първи път в листата 
на коалиция „БСП за Бълга-

рия” на първо място е мес-
тен кандидат - Мая Дими-
трова – председател на Об-

щинския съвет на БСП-До-
брич. За втори път начело 
на листата на ВМРО заста-

ва Йордан Йорданов, досе-
гашен народен представи-
тел. ДТ

На стр. 8

Малките художници от Кубрат Малките художници от Кубрат 
рисували картинната книга рисували картинната книга 
„Приказка за Добротата“ с „Приказка за Добротата“ с 
автограф от авторитеавтограф от авторите
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ПОКАНА

Управителният съвет на „ЗКПУ Съзнание" с. Пче-
лино на основание чл. 16, ал. 1,

във вр. с чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за кооперациите и 
чл. 26 от Устава на

кооперацията
СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на членовете на кооперацията на 27.03.2021 г/събота/, от 
10.00 часа в читалището

на с.Пчелино, общ.Добричка , при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2020 го-
дина.

2. Доклад на Контролния съвет за 2020 г
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г.

Гражданите на Добрич подкрепят идеята за разкриване 
на Филиал на Медицинския университет в града

3409 лица са участвали в 
Анкетата на Община Доб-
рич на тема „Подкрепяте ли 
разкриване на филиал на Ме-
дицински университет - Ва-
рна в Добрич?“. Те са 2604 
жени и 801 мъже. Висшисти-
те са 2432, а със средно об-

разование са 924. На въпро-
са „Според Вас има ли недос-
тиг на здравни специалисти 
във Вашия регион?“, превес 
имат положителните отгово-
ри. 3330 души смятат, че раз-
криването на филиал на Ме-
дицински университет – Ва-

рна ще създаде възможност 
за преодоляване на дефицита 
от здравни специалисти в ре-
гиона. Отново с положителен 
отговор са 3272 участници, 
които смятат, че обучение-
то на студенти по медицин-
ски специалности ще доведе 

до повишаване авторитета на 
здравеопазването в Добрич.

Община Добрич изпълнява 
всички стъпки по предоставе-
ния ни „Алгоритъм на дейност-
ите и процедури за разкрива-
не на Филиал към Медицински 
университет г. Варна“.

В осем села в община Добричка ще се реализират В осем села в община Добричка ще се реализират 
проекти, одобрени от ПУДООСпроекти, одобрени от ПУДООС

Осем проекта на Община До-
бричка получиха одобрение от 
Предприятието за управление 
на дейностите по опазване на 
околната среда (ПУДООС). За 
поредна година Община До-
бричка е с одобрени проект-
ни предложения в рамките на 
националната кампания „Чис-
та околна среда – 2021 г.“ на 
тема „Обичам природата – и 
аз участвам“ на обявения от 
МОСВ И ПУДООС конкурс 
за 2021 г.

Целта на кампанията е да 
повиши екологичната култу-
ра и загрижеността към мяс-
тото, в което живеем. Дей-
ностите предвиждат създава-
не на нови паркови простран-
ства, залесяване и засаждане 
на почистени площи,  възста-
новяване на зони за отдих, ре-
монтиране на детски и спорт-
ни съоръжения, както и фор-
миране на позитивна нагласа 
към природата.

След сключването на дого-
ворите дейностите ще се реа-
лизират в осем села на тери-
торията на общината.

Село Царевец - проект 
„Възстановяване 

на място за отдих и 
изграждане на детска 

площадка в с. Царевец“. 
Проектното предложение 
предвижда реализиране 
на следните дейности:

почистване на терена;
изграждане на детската 

площадка и монтиране на 
детските съоръжения. Дет-
ската площадка ще се изгра-
ди между сградите на кмет-
ството и църковния храм. 
Съоръженията включват 
разнообразни по вид игри 
като катерене, пързаляне, 
провиране, люлеене и ло-

гически игри;
доставка и монтаж на пейки, 

беседка и кошчета за отпадъци 
– ще се монтират 8 броя пейки;

озеленяване - предвижда се 
озеленяване в западната част 
на парка, която се намира око-
ло кметството;

отбелязване на Световния 
ден на природата - ще се про-
веде среща с младежите от се-
лото и членовете на пенсионер-
ския клуб, на която се предвиж-
да да се направи презентация 
на екологична тема;

откриване на площадката на 
обновения терен и отчитане на 
проекта.

Стойността на проекта е 9 
970,80 лева.

Село Козлодуйци -проект 
„Възстановяване на 

част от парк за отдих 
и монтаж на детски 

съоръжения на открито 
в с. Козлодуйци. 

Предвидените дейности в 
проекта са:

почистване на терена;
засаждане на хризантеми;
монтиране на детски съо-

ръжения, монтиране на пей-
ки и кошчета за отпадъци. По 
проекта се предвижда да се 
доставят и монтират  комби-
нирано детско съоръжение, 
детска люлка, въртележка, 
беседка, пейки и кошчета за 
отпадъци;

откриване на детската пло-
щадка.

Стойността на проекта е 9 
912,00 лева.

Село Смолница -проект 
„Създаване на парк за 
отдих и развлечение“. 

Проектното предложение 
предвижда реализиране 
на следните дейности:

провеждане на информа-
ционна кампания за целите и 
задачите на проекта;

почистване на замърсената 
площ, облагородяване;

създаване на парк за от-
дих и развлечение като се 
достави и монтира следно-
то парково оборудване - бе-
седка, права редова перго-
ла, паркови пейки, кош за 
разделно събиране на от-
падъци, кошчета за отпа-
дъци, комплект маса с пей-
ки, маса за шах;

провеждане на урок на от-
крито на тема „Аз и приро-
дата“, който ще прикани мла-
дите хора и децата от близки-
те градове, които имат род-
нини в населеното място, 
през времето на училищни-
те ваканции да излязат сред 
природата, да оценят нейна-
та красота.

Стойността на проекта е 9 
989,82 лева.

Село Славеево -проект 
„Изграждане на зона 

за отдих и детска 
площадка в с. Славеево“. 
Предвидени са следните 

дейности по проекта:

почистване на терена;
засаждане на рози;
монтиране на детските съо-

ръжения;монтиране на пейки 
и кошчета за отпадъци;

откриване на детската пло-
щадка.

Реализацията на този про-
ект ще доведе до подобря-
ване качеството на живот 
на жителите на с.Славеево 
чрез разширяване на зеле-
ните площи и създаване на 
подходящи условия за спорт 
и отдих.Стойността на про-
екта е 9 811,60 лева.

Село Ведрина -проект 
„Място за отдих в 

природата - вълшебен рай 
в зелено“. Проектното 

предложение предвижда 
реализиране на следните 

дейности:

почистване на терена;
изграждането на мястото за 

отдих и игри, което ще бъде съ-
образено с условията за безо-
пасност на ползвателите. Мяс-
тото за отдих и игри ще бъде 
изградено в дворно място на 
автобусна спирка с обща площ 
1570 кв.м. Ще бъдат доставе-
ни и монтирани 6 броя съоръ-
жения за спорт и игри;

доставка и монтаж на пейки, 
беседка и кошчета за отпадъ-
ци. Ще се доставят и монтират 
пейки и кошчета за отпадъци, 
съобразени с пространството;

озеленяване. По проекта 
се предвижда озеленяване на 
всички страни на парка с де-
коративни растения и офор-
мяне на цветни лехи.

откриване на място за от-
дих и игри;

отчитане на проекта.
Стойността на проекта е 9 

956,40 лева.
 
ОУ „Васил Левски“ с. 

Божурово

проект „Обичам природа-

та и аз участвам“. Проектно-
то предложение предвижда из-
граждане на класна стая на от-
крито - кът в двора на учили-
щето. Към изградения екокът 
в двора на училището ще има 
алпинеум, пейки и алеи, ще се 
монтира беседка, в която ще 
се провеждат учебни часове 
на открито.

Стойността на проекта е 4 
999,00 лева.

Детска градина, с. Черна 

-проект „Зелени сърца, зе-
лени усмивки, зелена приро-
да“. Проектът предвижда по-
чистване и създаване на еко 
пространство в двора на дет-
ската градина и провеждане 
на дейности, свързани с опоз-
наване и опазване на околната 
среда в родния край. Дейности-
те, които ще се реализират са:

работа с родителите, която 
има за цел да провокира инте-
реса и желанието на родители-
те за включване в проектните 
дейностите;

промяна на облика на двора 
в детската градина чрезобосо-
бяване на кът за обучение на 
открито и спортна площадка;

създаване на подходяща об-
разователна среда за формира-
не на позитивна нагласа към 

природата;
доставка и монтаж на съо-

ръженията за отдих и спорт.
Проектът е на стойност 4 

980,00 лева.

Детска градина „Първи 
юни“, с. Бранище 

- проект „Моята детска зеле-
на мечта от ДГ „Първи юни“. 
Проектът предвижда създава-
не на еко пространство с поста-
вяне на компостери в двора на 
детската градина и провеждане 
на дейности, свързани с опоз-
наване и опазване на околната 
среда в родния край. В рамките 
на проекта се предвижда про-
веждане на изложба, събиране и 
хербаризиране на растения, ча-
ено парти, модно ревю с отпа-
дъчни материали. Чрез реали-
зирането на проекта дворът на 
детската градина ще стане една 
прекрасна среда за труд, спорт, 
обучение и игра. Проектът е на-
стойност 4 999,99 лева.

Общата стойност на фи-
нансирането e в размер на 64 
619,61 лева от Министерство-
то на околната среда и водите 
чрез Предприятието за упра-
вление на дейностите по опаз-
ване на околната среда в рам-
ките на Национална кампания 
„Чиста околна среда - 2021 г.”

П  О  К  А  Н  А 

УС на К.ВЗКАЧС „Добруджанска спестовна каса” гр.До-
брич,  кани своите членове на редовно годишно отчетно 
събрание в офиса на касата  -  гр. Добрич  ул. „Отец Па-
исий“ № 16  от 10,00 часа  на   23 април 2021 година при 
следния дневен ред:

 1. Приемане и освобождаване на членове.
 2. Отчетни доклади на УС , КС и доклад за извършения 

финансов одит за 2020 г.
 3. Приемане на финансовите отчети и баланса за 2020 г.
 4. Освобождаване от отговорност на Председателя, УС 

и КС за 2020 год.
 5. Вземане решение за финансовия резултат от 2020 г.
 6. Избор на одитор за 2021 г.
 7. Приемане бюджета и лихвената политика за 2021 г.
 8. Избор на пълномощници за общото събрание на коо-

перативния съюз.
9. Разни
 Съгласно ЗК и чл.24 ал.2 от Устава на кооперацията, ако 

няма необходимия кворум, събранието ще се проведе един 
час по късно, в същия ден и място. 

 Материалите по провеждането на събранието се нами-
рат в офиса на кооперацията – ул. „Отец Паисий“ № 16. 

Предварително попълнените декларации 
за доходите ще са достъпни от 16 март

Електронната услуга за пред-
варително попълнените данъч-
ни декларации за облагане до-
ходите на физическите лица 
ще бъде пусната на 16 март. 
В нея, освен доходите по тру-
дов договор, хонорари и граж-
дански договори, доходите от 
наем при отдаване на имот на 
юридически лица и земеделски 
субсидии, за пръв път ще бъ-
дат включени още данни за по-
лучени суми от наложени пла-
тежи и информация за продаж-
ба на моторни превозни сред-
ства, които са били собстве-
ност на декларатора по-малко 
от 12 месеца. 

Предварително попълнени-

те данни могат да бъдат реда-
ктирани или премахвани, като 
достъпът до услугата става или 
с безплатния персонален иден-
тификационен код на приход-
ната агенция или с електро-
нен подпис, допълват от НАП. 

В момента пощенски опе-
ратори коригират подадени от 
тях данни в приходната аген-
ция, за да се елиминират случа-
ите, в които ЕГН на служител 
на юридическо лице е посоче-
но като получател на суми по 
наложен платеж, а на практи-
ка изпращачи на пратките, съ-
ответно реални получатели на 
плащанията, са фирми. 

През тази година крайният 
срок за деклариране на дохо-
дите от физическите лица е 5 

май заради празничните дни на 
Великден. 
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Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич уведомява своите клиенти, че:

В периода 19.03.2021 - 31.03.2021 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възмож-
ни смущения на електрозахранването в района на: Община Шабла - селата: Божаново, Ваклино, Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Езерец, Захари Стояново, Крапец, Пролез, 
Смин, Стаевци, Твърдица, Тюленово, Черноморци.

В периода 19.03.2021 - 31.03.2021 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възмож-
ни смущения на електрозахранването в района на: гр. Шабла: ул. „Банско“; ул. „Батак“; ул. „Беласица“; ул. „Боровец“; ул. „Бузлуджа“; ул. „Веслец“; ул. „Висла“; ул. „Витоша“; 
ул. „Вихрен“; ул. „Волга“; ул. „Възраждане“; ул. „ДЗС“; ул. „Добруджа“; ул. „Долина“; ул. „Дунав“; ул. „Елисейна“; ул. „Заводска“; ул. „Изгрев“; ул. „Искър“; ул. „Камчия“; ул. 
„Клокотница“; ул. „Ком“; ул. „Комсомолска“; ул. „Лозенец“; ул. „Марица“; м-ст „Пердите“; ул. „Мургаш“; ул. „Нов Живот“; ул. „Несебър“; ул. „Опълченска“; ул. „П. Българа-
нов“; ул. „Пионерска“; ул. „Пирин“; пл. „Червено знаме“; ул. „Р. поле“; ул. „Р� �барско селище“; ул. „Рила“; ул. „Ропотамо“; ул. „Руен“; ул. „Свобода“; ул. „Синчец“; ул. „Слънчев 
бряг“; ул. „Ср. гора“; ул. „Стара планина“; ул. „Струма“; ул. „Тузла“; ул. „Тунджа“; ул. „Търновска“; ул. „Урал“; ул. „Черно море“; ул. Червеноармейска“; ул. „Черни връх“; ул. 
„Чипровска“; ул. „Шипка“; ул. „Янтра“.

В периода 19.03.2021 - 31.03.2021 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни 
смущения на електрозахранването в района на: Община Балчик - селата: Безводица, Бобовец, Брястово, Гурково, Дропла, Дъбрава, Змеево, Кранево, Кремена, Ляхово, Оброчище, 
Пряспа, Рогачево, Сенокос, Соколово, Стражица, Тригорци, Храброво, Царичино, Църква, КК Албена.

В периода 19.03.2021 - 31.03.2021 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възмож-
ни смущения на електрозахранването в района на: гр. Балчик: ул. „ Акад. Даки Йорданов“; ул. „Ал. Стамболийски“; ул. „Арда”; ул. „Асен Златаров“; ул. „Асен Петков“; жк. „Ба-
лик“; м-ст „Белите скали“; ул. „Борис Янев“; ул. „Бузлуджа“; ул. „Бяло море“; ул. „Варненска“; ул. „ВВС“; ул. „Велики Преслав“; ул. „Венелин“; ул. „Вит“; ул. „Витоша“; ул. „Ви-
хрен“; ул. „Волга“; ул. „Възкресия Деветакова“; ул. „Възраждане“; ул. „Ген. Заимов“; ул. „Ген. Попов“; ул. „Гео Милев“; ул. „Георги Бенковски“; ул. „Георги Раковски“; ул. „Гоце 
Делчев“; ул. „Дамба“; к-кс „Двореца“; ул. „Дим. Желев“; ул. „Димчо Дебелянов“ ; ул. „Дионисополис“; ул. „Д-р Ж. Бончев“; ул. „Д-р Зл. Петков“; ул. „Д-р И. Пенаков“; ул. „Дра-
ва“; ул. „Дунав“; ул. „Еделвайс“; ул. „Етър“; жск „ Албена“; ул. „Зах. Зограф“; ул. „Ивайло“; ул. „Ив. Вазов“; ул. „Изгрев“; ул. „Инж. И. Чернев“; ул. „Й. Йовков“; ул. „Иречек“; 
ул. „Искър“; ул. „К. Кисимов“; ул. „Камчия“; ул. „Кап. Г. Радков“; ул. „Кою Райчев“; м-ст „Кулака“; ул. „Л. Каравелов“; ул. „Люлин”; ул. „Марица“; м-ст „Момчил дере“; ул. „Не-
зависимост“; м-ст „Овч. плаж“; ул. „Осъм”; ул. „П. Волов“; ул. „Патр. Евтимий“; ул. „Пейо Яворов“; ул. „� �енчо Р. Славейков“; ул. „Петър Берон“; ул. „Пирин“; ул. „Плиска“; ул. 
„Приморска“; ул. „Пушкин“; м-ст „Разкопки“; ул.“Момчил“; ул. „Самара“; ул. „Славянска“; м-ст „Сборно Място“; ул. „Сребрист бряг“; ул. „Средна гора“; ул. „Стара планина“; ул. 
„Стефан Караджа“; ул. „Страцин“; ул. „Струма“; ул. „Теменуга“; ул. „Тимок“; м-ст „Тузла“; м-ст „ Фиш – фиш“; ул. „Тунджа“; ул. „Хаджи Димитър“; ул. „Хан Аспарух“; ул. „Хан 
Омуртаг“; ул. „Хр. Ботев“; ул. „Хр. Смирненски“; ул. „Чайка“; ул. „Черни връх“; ул. „Черно море“; ул. „Янтра“; ул. „Ген. Ив� �н Колев“; ул. „Кирил и Методий“.

В периода 19.03.2021 - 31.03.2021 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни 
смущения на електрозахранването в района на: Община Добричка и Община Крушари - селата: Абрит, Александрия, Батово, Бдинци, Бистрец, Богдан , Божурово, Бранище, Ведри-
на, Владимирово, Вратарите, Врачанци, Габер, Ген. Колево, Дебрене, Добрево, Добрин, Долина, Дончево, Драганово, Ефр. Бакалово, Житница, Загорци, Земенци, Зимница, Златия, 
Камен, Кап. Димитрово, Козлодуйци, Коритен, Котленци, Крагулево, Крушари, Ловчанци, Лозенец, Ломница, Лясково, Малка Смолница, Миладиновци, Овчарово, Огняново, Од-
ринци, Одърци, Опанец, Орлова Могила, Паскалево, Плачи дол, Победа, Полк. Дяково, Полк. Иваново, Полк. Свещарово, Поп Григорово, Пор. Кърджиево, Прил еп , Приморци, Пче-
лино, Пчелник, Росеново, Самуилово, Свобода, Северняк, Северци, Славеево, Сливенци, Смолница, Соколник, Ст. Караджа, Стефаново, Стожер, Телериг, Тянево, Царевец , Черна.

В периода 19.03.2021 - 31.03.2021 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възмож-
ни смущения на електрозахранването в района на: Община Каварна - селата: Белгун, Било, Божурец, Българево, Видно, Вранино, Камен Бряг, Крупен, Нейково, Пор. Чунчево, Ра-
ковски, Св. Никола, Селце, Септемврийци, Топола.

В периода 19.03.2021 - 31.03.2021 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възмож-
ни смущения на електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „25-ти септември“; ул. „6-ти септември“; ул. „А. Захариев“; ул. „Авлига“; ул. „Ал. Стамболийски“; ул. „Андрей 
Василев – Амира“; ул. „Баба Тонка“; ул. „Бизоне“; Бл. „Бизоне“; Бл. „БКС“; Бл. „Боряна“; Бл. „Братя Миладинови“; Бл. „Витоша“; Бл. „Гагарин“; Бл. „Гларус“; Бл. „Делфин“; 
Бл. „Добротица“; Бл. „Дружба“; Бл. „Здравец“; Бл. „Изток“; Бл. „Зорница“ Бл. „ Калиакра“; Бл. „Карвуна“; Бл. „Мир“; Бл. „Младост“; Бл. „Мусала“; Бл. „Напредък“; Бл. „Пер-
ла“; Бл. „Прогрес“; Бл. „Република“; Бл. „Рила“; Бл. „Русалка“; Бл. „Свобода“; Бл. „Съ� �ласие“; Бл. „Хан Аспарух“; Бл. „Черно море“; Бл. „Чайка“; Бл. „Чиракман“; ул. „Братя 
Шкорпил“ ; ул. „Бузлуджа“; ул. „България“; ул. „Васил Левски“; ул. „Витоша“; ул. „Г. С. Раковски“; ул. „Ген. Вл. Заимов“; ул. „Ген. Скобелев“; ул. „Гео Милев“; ул. „Георги Бен-
ковски“; ул. „Георги Кирков“; ул. „Георги Сотиров“; ул. „Гларус“; ул. „Делфин“; ул. „Дим. Дончев“; ул. „Димчо Дебелянов“; ул. „Добри Орлов“; ул. „Добротица“; ул. „Добруджан-
ка“; ул. „Дончо Ил. Стойков“; ул. „Евстатий Рилски“; жск „Тракия“; ул. „Зах. Стоянов“; ул. „Здравец“; ул. „Ив айло“; ул. „Иван Вазов“; ул. „Изгрев“; к. к. „Иканталъка“; ул. „Йор-
дан Йовков“; ул. „Карвуна“; ул. „Кирил и Методий“; ул. „к-н Д. Добрев“; ул. „Козлодуй“; ул. „Крайморска“; ул. „Курортна зона“; ул. „Лев Толстой“; ул. „Любен Каравелов“; ул. 
„Люлин“; м-ст „Лозята“; ул. „Максим Горки“; ул. „Марица“; ул. „Мистрал“; ул. „Н. Й. Вапцаров“; ул. „Оборище“; ул. „Общ. пазар“; ул. „П. К. Яворов“; ул. „П. Волов“; ул. „Рай-
ко Даскалов“; ул. „Сава Ганчев“; ул. „Сан Стефано“; ул. „Стара Планина“; ул. „Ст. Караджа“; ул. „Стоян П. Воденичаров“; ул. „Струма“; ул. „Тунджа“; ул. „Хаджи Димитър“; ул. 
„Хан Аспарух“; ул. „Хан Кубрат“; ул. „Хр. Ботев“; ул. „Хр. Смирненски“; ул. „Цар Калоян“; ул. „Черноморска“; ул. „Чиракман“; ул. „Шипка“; ул. „Янтра“; бл. „Добруджа“; ул. 
„Добри Христов“; ул. „Младост“; ул. „Простор“; ул. „Освобождение“; ул. „Царевец“.

В периода 19.03.2021 - 31.03.2021 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възмож-
ни смущения на електрозахранването в района на: гр. Ген. Тошево: ул. „А. Константинов“; ул. „Ал. Гичев“; ул. „Ал. Димитров“; ул. „Ал. Стамболийски“; ул. „Асен Златаров“; ул. 
„Батак“; ул. „ Бачо Киро“; Бл. „Балкан“; ул. „Бузлуджа“; ул. „В. Койчев“; ул. „В. Алексиев“; ул. „В. Априлов“; ул. „В. Левски“; ул. „Велико Маринов“; ул. „Велко Ангелов“; ул. „ 
Витоша“; ул. „Вл. Комаров“; ул. „Гаврил Генов“; ул. „Гео Милев“; ул. „Георги Бенковски“; ул. „Георги Кирков“; ул. „Георги Сава Раковски“; ул. „Димитър Благоев“; ул. „Димитър 
Дончев“; ул. „Димитър Петков“; ул. „Димитър Полянов“; ул. „Добри Чинтулов“; ул. „Доб руджа“; ул. „Дора Габе“; ул. „Дочо Михайлов“; ул. „Дружба“; ул. „Еделвайс“; ул. „Елин 
Пелин“; ул. „Иван Вазов“; ул. „Иван Куманов“; ул. „Йордан Йовков“; ул. „Калиакра“; ул. „Кап. Венко Савов“; ул. „Кирил и Методий“; ул. „Княз Батенберг“; ул. „ Константин Ки-
симов“; ул. „Л. Каравелов“; ул. „Люлин“; ул. „Мадара“; ул. „Мусала“; ул. „Н. Вапцаров“; ул. „Н. Зидаров“; ул. „Независимост“; ул. „Неофит Бозвели“; ул. „Никола Петков“; ул. 
„Опълченска“; ул. „Отец Паисий“ ; ул. „П. Войвода“; ул. „П. Д. Петков“; ул. „П. К. Яворов“; ул. „П. Петков“; ул. „П. Р. Славейков“; ул. „Патр. Евтимий“; ул. „Пеньо Пенев“; ул. 
„Пирин“; ул. „Първи май“; ул. „Райко Даскалов“; ул. „Рила“; ул. „Славянска“; ул. „Софр. Врачански“; ул. „ст. л-т Йордан Тенчев“; ул. „Станьо Милев“; ул. „Стара планина“; ул. 
„Стефан Караджа“; ул. „Стефан Стамболов“; ул. „Странджа“; ул. „Струма“; ул. „Тодор Рачински“; ул. „Трети Март“; ул. „Хаджи Димитър“; ул. „Хан Крум“; ул. „Хр. Ботев“; ул. 
„Хр. Минчев“; ул. „Хр. Смирненски“; ул. „Цвятко Радойнов“; ул. „Черно море“; ул. „Черноризец Храбър“; ул. „Шипка“; ул. „Янтра“; ул. „Добри Орлов“; ул. „Тунджа“.

В периода 19.03.2021 - 31.03.2021 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни 
смущения на електрозахранването в района на: Община Ген. Тошево - селата: Александър Стамболийски, Балканци, Василево, Вичово, Горица, Дъбовик, Житен, Изворово, Йовко-
во, Кардам, Краище, Красен, Люляково, Малина, Методиево, Огражден, Пастир, Писарово, Преселенци, Присад, Пчеларово, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, Сноп, Снягово, Спа-
сово, Узово, Чернооково.

В периода 19.03.2021 - 31.03.2021 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са въз-
можни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич: бул. „25-ти Септември“ ; бул. „3-ти Март” ; ул. „8-ми Март“; ул. „Абрит“ ; ул. „Авиоград“ ; ул. „Аврора“ ; 
ул. „Агликина Поляна“ ; ул. „Адр. Будевска“ ; ул. „Ал. Кръстев“ ; ул. „Албена“ ; ул. „Алеко Константинов“ ; ул. „Ал. Батенберг“ ; ул. „Ал. Стамболийски“ ; ул. „Ален Мак“ 
; ул. „Ангел Стоянов“ ; ул. „Антон Стоянов“ ; ул. „Арда“ ; ул. „Армейска“ ; ул. „Асен Златаров“ ; ул. „Асеница“ ; ул. „Баба Парашкева“ ; ул. „Баба Тонка“ ; ж. к „Балик“ ; 
ул. „Батак“ ; ул. „Батовска“ ; ул. „Бачо Киро“ ; ул. „Белмекен“ ; ул. „Богдан“ ; ул. „Божур“ ; ул. „Б. Огняно� �“ ; ул. „Боримечка“ ; ул. „Боряна“ ; ул. „Брацигово“ ; ул. „Бре-
галница“ ; ул. „Бузлуджа“ ; бул. „Русия“ ; ул. „България“ ; ул. „Бяла Река“ ; ул. „Вардар“ ; ул. „В. Априлов“ ; ул. „В. Левски“ ; ул. „В. Петлешков“ ; ул. „Вежен“ ; ул. „Вели-
ко Търново“ ; ул. „Вида Димитрова“ ; ул. „Витоша“ ; ул. „Вихър“ ; ул. „Владая“ ; ул. „Войнишка“ ; ул. „Волга“ ; ул. „Възраждане“ ; м-ст „Гаази Баба“ ; м-ст „Лозята“ ; ул. 
„Г. Желязков“ ; ул. „Горчиви чешми“ ; ул. „Гара Юг“ ; ул. „Гвардейска“ ; ул. „Ген. Колев“ ; ул. „Ген. Столетов“ ; ул. „Ген. Г. Попов“ ; ул. „Ген. Ст� �фан Попов“ ; ул. „Ген. 
Манзей“ ; ул. „Ген. Гурко“ ; ул. „Ген. Скоблев“ ; ул. „Ген. Цимерман“ ; ул. „Георги Бенковски“ ; ул. „Георги Кирков“ ; ул. „Горски извор“ ; ул. „Гоце Делчев“ ; ул. „Гривица“ 
; ул. „Димитър Ковачев“ ; ул. „Даме Груев“ ; ул. „Даскал Д. Попов“ ; ул. „Димитър Петков“ ; ул. „Добри Немиров“ ; бул. „Добричка Епопея“ ; ж. к „Добротица“ ; бул. „До-
бруджа“ ; ул. „Дойран“ ; ул. „Дора Габе“ ; ул. „Драва“ ; ж. к „Дружба“ ; ул. „Дунав“ ; ул. „Дуранкулак“ ; ул. „Еделвайс“ ; ул. „Екзарх Йосиф I“ ; ул. „Емона“ ; ул. „Железни-
чарска“ ; ул. „ЖП Л иния“ ; ул. „Загоре“ ; ул. „Захари Стоянов“ ; ул. „Здравец“ ; ул. „Зорница“ ; ул. „Иван Пенаков“ ; ул. „Иван Рилски“ ; ул. „Ивайло“ ; ул. „Иван Вазов“ ; 
ул. „Иван Георгиев“ ; ул. „Иван Кършовски“ ; ул. „Иван Х. Вълков“ ; ул. „Иван Шишман“ ; ж. к „Иглика“ ; ул. „Изгрев“ ; ул. „Иларион Макариополски“ ; ул. „Илинден“ ; ул. 
„Ильо Войвода“ ; ул. „Индже Войвода“ ; ул. „Йордан Йовков“ ; ул. „Искър“ ; ул. „К. Стоилов“ ; ул. „К. Христов“ ; ул. „Калиакра“ ; ул. „Каменица“ ; ул. „Кап. Д. Списарев-
ски“ ; ул. „Кап. Андреев“ ; ул. „Карвуна“ ; ул. „Катюша“ ; ул. „� �ирил и Методий“ ; ул. „Кл. Охридски“ ; ул. „Клисура“ ; ул. „Клокотница“ ; ул. „Ковачевци“ ; ул. „Княз Дон-
дуков“ ; ул. „Кокиче“ ; ул. „Кольо Фичето“ ; ул. „Ком“ ; ул. „Копривчица“ ; ул. „Кочо Честименски“ ; ул. „Кр. Договор“ ; ул. „Кубадин“ ; ул. „Кубрат“ ; ул. „Любен Караве-
лов“ ; ул. „Любен Станчев“ ; ул. „Любимец“ ; ул. „ Люлебургас“ ; ул. „Люлин“ ; ул. „Момин Проход“ ; „ул. „Велико Маринов“ ; ул. „Македония“ ; ул. „Максим Горки“ ; ул. 
„Малка Кайнарджа“ ; ул. „Маргарита“ ; ул. „Марин Дринов“ ; ул. „Маяк“ ; ул. „Места“ ; ул. „Методи Кусевич“ ; ул. „МИР“ ; ул. „Митко Палаузов“ ; ул. „Н. Алексиев“ ; ул. 
„Н. Тахтунов“ ; ул. „Надежда“ ; ул. „Незабравка“ ; ул. „Независимост“ ; ул. „Неофит Бозвели“ ; ул. „Никола Петков“ ; ул. „Оборище“ ; ул. „Одрин“ ; ул. „Кузман Христов“ 
; ул. „Петър Алексиев“ ; ул. „Опълченска“ ; ул. „Орфей“ ; ул. „Осъм“ ; ул. „Отец Паисий“ ; ул. „П. Д. Петков“ ; ул. „П. Р. Славейков“ ; ул. „Панайот Волов“ ; ул. „Панайот 
Станчев“ ; ул. „Панайот Хитов“ ; ул. „Пере Тошев“ ; ул. „Петко Войвода“ ; ул. „Петрохан“ ; ул. „Петър Берон“ ; ул. „Плиска“ ; ул. „Победа“ ; ул. „Полковни� � Калотинов“ ; 
ул. „Полковник Дрангов“ ; ул. „Поп Богомил“ ; ул. „Преслав“ ; ул. „Първомайска“ ; ул. „Пробуда“ ; ул. „Радецки“ ; ул. „Разлог“ ; ул. „Райко Цончев“ ; ул. „Райна Княгиня“ ; 
ул. „Рилци“ ; ул. „Ропотамо“ ; ул. „Росица“ ; ул. „Руен“ ; ул. „Сава Огнянов“ ; ул. „Самарско Знаме“ ; ул. „Сан Стефано“ ; ул. „Свобода“ ; ул. „Силистра“ ; ул. „Сима Войво-
да“ ; ул. „Синчец“ ; ул. „Сирма Войвода“ ; ул. „Славянска“ ; ул. „Софр. Врачански“ ; ул. „Средна гора“ ; ул. „Стара планина“ ; ул. „Стефан Караджа“ ; ул. „Стефан Стамбо-
лов“ ; ул. „Стоил Войво� �а“ ; ул. „Стоян Михайловски“ ; ул. „Страцин“ ; ж. к „Строител“ ; ул. „Струма“ ; ул. „Суха река“ ; ул. „Твърдица“ ; ул. „Теменуга“ ; ул. „Тимок“ ; ул. 
„Тодор Каблешков“ ; ул. „Тополите“ ; ул. „Трапезица“ ; ул. „Устрем“ ; ул. „Филип Тотю“ ; ул. „Хаджи Димитър“ ; ул. „Хайдут Пейо“ ; ул. „Хан Аспарух“ ; ул. „Хан Крум“ 
; ул. „Хан Омуртаг“ ; ул. „Хан Тервел“ ; ул. „Хемус“ ; ул. „Хр. Ботев“ ; ул. „Хр. Смирненски“ ; ул. „Цанко Церковски“ ; ул. „Цар Иван Асен“ ; ул. „Цар Калоян“ ; ул. „Цар 
Освободител“ ; ул. „Цар Петър“ ; ул. „Самуил“ ; ул. „Цар Симеон“ ; � �л. „Чавдар“ ; ул. „Чайка“ ; ул. „Чая“ ; ул. „Черно море“ ; ул. „Черноризец Храбър“ ; ул. „Чорчолиги“ ; 
ул. „Шипка“ ; ул. „Янтра“ ; ул. „Ясна Поляна“ ; ул. „Автогара“ ; ул. „Ангел Кънчев“ ; ул. „Боровина“ ; ул. „Вит“ ; ул. „Ген. Киселов“ ; ул. „Екзарх Антим“ ; ул. „Ерма“ ; ул. 
„Морава“ ; ул. „Странджа“ ; ул. „Охрид“ ; ул. „Райко Даскалов“ ; ул. „Родопи“ ; ул. „Тунджа“ ; ул. „Хан Кардам“...

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Силистра и Добрич се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61
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Детската градина в Бяла и 
филиалът в село попович ще 
бъдат затворени до 22 март

Със заповед РД 07 00 – 135 от-4 
март 2021 година на кмета на Об-
щина Бяла временно се преуста-
новява дейността в ЦДГ „Първи 
юни“ – град Бяла и филиал „Те-
менуга“ село Попович, заради на-
личие на положителни проби за 
COVID-19 сред персонала. Дет-
ските заведения ще останат затво-
рени до 19 март /петък/.

На заседанието на общинския 
кризисен щаб от 04.03.2021г. 
бяха представени безспорни 
доказателства и информация за 
завишена заболеваемост на пе-
дагогическия и непедагогиче-
ския персонал на Детска гради-
на „Първи юни и детска кухня“ 
гр. Бяла, област Варна. Конста-

тирани са случаи на заболяване-
то COVID-19 на част от лицата 
и в тази връзка, щаба единодуш-
но е взел решение детската гра-
дина да преустанови дейността 
си за периода от 04.03.2021 г. 
до 19.03.2021 г. включително.

Съгласно чл.256 от Закона за 
предучилищното и училищното 
образование “ Органите на мест-
ното самоуправление и кмета на 
съответната община осигуряват 
и контролират условията и орга-
низацията на дейностите в пре-
дучилищното образование в об-
щинските детски градини и сигур-
ността на децата в тях “

Градината ще отвори врати от-
ново на 22 март, а отсъствията 

на всички деца ще бъдат извине-
ни служебно.

Всички родители, които изпит-
ват затруднения да работят дис-
танционно, да ползват отпуск или 
да отсъстват от работа, за да се 
грижат за децата си, докато дет-
ската градина е затворена, могат 
да подадат заявление за помощ 
във филиал на „Социални грижи“ 
– град Бяла.

Допълнителна информация, от-
носно възможностите за подпома-
гане на родители изпаднали в за-
труднено положение след затваря-
не на детската градина, може да 
бъде получена от заместник-кме-
та с ресор образование – Деян Ян-
чев на телефон 0882355441

Районен съд - Варна осъди 
наркозависим за кражба на метали

Самата кражба е осъ-
ществена в условия на про-
дължавано престъпление, с 
три отделни деяния, извър-
шени по идентичен начин, 
през непродължителен пе-
риод от време – в дните от 
11 до 13 ноември 2018 г. 
На три пъти през този пе-
риод подсъдимият отивал 
с автомобил до разположе-
ни в близост до главен път 
оранжерии във Варненско. 
Чрез използване на техни-
чески средства, като чук, 
метални ножовки и ножи-
ца, той срязал и отнел чуж-
ди движими вещи – 7 желез-

ни конструкции и 380 броя 
железни елементи, на обща 
стойност за над 1700 лева. 
С натоварените на колата 
железа подсъдимият бил 
забелязан от очевидци в ра-
йона. На четвъртия ден той 
отново отишъл там, спрял 
автомобила на черен път 
между оранжериите и из-
пушил цигара с наркотик, 
вследствие на което зас-
пал на шофьорското мяс-
то. Така бил заварен от по-
знат на собственика, кой-
то видял липсващите кон-
струкции, сигнализирал за 
случващото се и на място 

пристигнала полиция.   
За извършената кражба, 

съдът осъди 42-годишния 
подсъдим на 8 месеца ли-
шаване от свобода, чието 
изтърпяване се отлага с из-
питателен срок от 3 годи-
ни. Той е осъден да заплати 
на гражданския ищец обез-
щетение за претърпените в 
резултат на деянието иму-
ществени вреди, заедно със 
законната лихва върху тях. 
В негова тежест са и напра-
вените по делото разноски. 
Присъдата Районен съд – 
Варна подлежи на обжал-
ване в 15-дневен срок.

Варненското сдружение “Аз Вярвам и Помагам“ организира 
поредна кампания в помощ на недоносените бебета.

Тя ще се проведе 
между 9.00 и 15.00 ч. 
на 17 април (събота) 
пред Катедралния 
храм „Успение Бого-
родично“ във Варна, 
съобщават организа-
торите.

Общо 143 тона ка-

пачки са събрани и пре-
дадени за рециклира-
не от началото на ма-
щабната инициатива 
през 2015 г. 

Само при последна-
та кампания минала-
та година във Варна 
за ден бяха събрани 25 

тона капачки.
Месец по-късно сдру-

жението дари 6 апара-
та на СБАГАЛ „Проф. 
Д-р Димитър Ста-
матов“, закупени със 
средствата от преда-
дените пластмасови 
капачки.

О    Б     Я    В    А
На основание Заповед № 212/04.03.2021г. на Кмета на Община Генерал Тошево,  чл.35, 

ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.61 от Наредбата за реда за при-
добиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Генерал Тоше-
во, в изпълнение на  Решения №№ 1-12, 1-13  и 1-15от 18.02.2021г. на Общински съвет 
Генерал Тошево е ОТКРИТА процедура за провеждане на публичен търг с явно наддава-
не, както следва:

1.За продажба на следния недвижим имот – частна общинска собственост:

2.За отдаване под наем на следните недвижими имоти – публична общинска собственост:
Тръжна документация за имоти, обявени за  продажба се получава в стая 411,  срещу 

30.00лв., платими в брой в касата на община Генерал Тошево, до 12.00 часа на 23.03.2021г. 
Тръжна документация за имоти, обявени за   отдаване под наем, се получава в стая 411,  

срещу 10.00 лв., платими в брой в касата на община Генерал Тошево, до 12.00 часа на 
23.03.2021г.           

       Депозитите за участие  в размер на 10% от  цената на имота се внасят в касата, на-
ходяща се на I етаж в сградата на Общинска администрация Генерал Тошево или по смет-
ка BG04 CREX 9260 3314 7087 01 при “Токуда банк” АД, офис Ген.Тошево;          

      Депозит и заявки за участие се приемат до 15.00 часа на 23.03.2021г.           
      Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня 

на търга след закупуване на тръжни документи.           
      Публичният търг ще се проведе на 25.03.2021г./ четвъртък/ от 14.00 часа в ад-

министративна сграда на община Генерал Тошево, в зала « Дора Габе», на третия етаж. 
      Началните тръжни цени на обектите са посочени без ДДС.
      За допълнителна информация: отдел „Собственост и стопански дейности” при об-

щина Ген. Тошево, ул. „В.Априлов”  №5, стая 411, тел.: 05731/22-26, централа 05731/20-
20, вътр.39.

 О    Б     Я    В    А

На основание Заповед № 215/04.03.2021г. на Кмета на Община Генерал Тошево, във 
връзка с чл.63  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общин-
ско имущество на Община Генерал Тошево, в изпълнение на Решение № 1-14/18.02.2021г.  
на Общински съвет Генерал Тошево, е ОТКРИТА процедура за провеждане на публично 
оповестен конкурс за отдаване под   наем  за срок от 5(пет) години на  помещение, нахо-
дящо се  в здравната служба, както следва:

 Конкурсът да се проведе в сградата на Общинска администрация гр.Генерал Тошево, 
ул. „В.Априлов” № 5, в зала»Дора Габе», на III-тия етаж на 31.03.2021г. от 09.00 часа. 

1. Конкурсните книжа се получават от стая 411, срещу 10.00 (десет) лева, платими в брой 
в касата на община Генерал Тошево, до 12.00 часа на 29.03.2021г.

 2. Документи за участие в конкурса се подават в Общинска администрация гр.Генерал 
Тошево, ул. „В.Априлов” № 5, в Информационния център на първия етаж в сградата до 
15.00 часа на 29.03.2021г. включително.

3. Участниците в конкурса следва да заплатят депозит за участие в размер на 10 % от 
началната конкурсна цена в касата на община Генерал Тошево, намираща се в Инфор-
мационния център на първия етаж в сградата на Общинска администрация гр.Генерал То-
шево, ул. „В.Априлов” № 5 или по IBAN сметка на община Ген.Тошево BG04 CREX 9260 
3314708701,  BIC код CREX  BGSF при “Токуда банк” АД, офис Ген.Тошево.         

Критерий за оценка на офертите: най-високата предложена цена.
За допълнителна информация: отдел „Собственост и стопански дейности” при община Ген. 

Тошево, ул. „В.Априлов”  №5, стая 411, тел.: 05731/22-26, централа 05731/20-20, вътр.39.
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Община Вълчи дол с одобрени 
нови четири проекта

 През 2021 г. МОСВ и 
ПУДООС  за поредна година 
проведе конкурс за най-ориги-
нален и екологично познавате-
лен проект на тема  „Обичам 
природата и аз участвам” в 
рамките на Националната кам-
пания „За чиста околна среда”. 
Одобрените четири проекта на 
Община Вълчи дол са от из-
ключително значение, защо-
то изпълнението им е свърза-
но с реализиране на цялостна-
та визия за развитието й в ман-
дат 2019-2023 г..

C В град Вълчи дол през 
2021 г. ще се изпълни одо-
брения проект „Обособяване 
на детски кът сред природа-
та“ на стойност  15 643,14 лв., 
в т.ч. 9 915,60 лв. от ПУДО-
ОС. Този детски кът  ще се 
обособи в Спортен комплекс 
„Петко Сираков“ гр. Вълчи 
дол, където се намира град-
ския стадион; разкрития през 
2019 г. градски басейн, иг-
рище за плажен волейбол и 
външния бар. Благодарение 
на ПРОЕКТ „Красива Бъл-
гария”2018 и съфинансира-
не от Общината е обновена 
и сградата на съблекалня-
та на стадион „Петко Сира-
ков”; изградена е и нова алей-
на мрежа от подходяща трай-
на настилка с модерно парко-
во осветление. Желанието на 
Община Вълчи дол е компле-
ксът да се превърне в жела-
но място за спорт, срещи и 
отдих за жителите и гостите 
на град Вълчи дол, което се 
допълва с изпълнение на но-
вия проект  за най-малките 
жители на Общината „Обо-
собяване на детски кът сред 
природата“. Детския кът по 
този проект ще осигури пето-
ъгълна беседка, детска бесед-
ка с маса и пейки, комбинира-
но детско съоръжение -2 бр., 
детска люлка – 2 бр., пясъч-

ник -2 бр., въртележка, „кла-
тушка“, паркови пейки-2 бр., 
кошчета за разделно събира-
не на отпадъци. Целия детски 
кът ще бъде ограден с храсто-
видна ограда, за да се вгради 
в този великолепен парк, но и 
да гарантира сигурността на 
малките посетители, любите-
ли на спортните игри и зани-
мания сред прекрасната при-
рода и чистия въздух.

C В с. Бояна, община Въл-
чи дол ще изгради кът за от-
дих и детска площадка по одо-
брения проект „Слънчева Боя-
на“ на стойност 9 974,00 лв.. 
Важно е да се отбележи, че 
благодарение на този проект 
за първи път в с. Бояна ще се 
изгради озеленена детска пло-
щадка с беседка - петоъгъл-
на, пързалка, люлка- 2бр., ка-
терушка, пейки- 2бр., кошчета 
за разделно събиране на отпа-
дъци и пясъчник. За опазване 
на малките палавници е пред-
видено закупуване и монтира-
не на ограда, която ще обхва-
не цялата детска площадка и 
предвидените по проекта озе-
ленителни мероприятия.

C В с. Стефан Караджа, об-
щина Вълчи дол функциони-
ра Професионална гимназия 
по земеделие и горско стопан-
ство. През 2019 г. Общината 
приключи изпълнение на фи-
нансиран по ОП „Региони в 
растеж“ проект „Ремонт, пре-
устройство и осигуряване на 
обществено достъпна среда 
на ПГ ЗГС“, като  извърши ця-
лостно обновяване на учебно-
то заведение, осигури общест-
вено достъпна среда, изгради 
външна площадка за футбол, 
волейбол и баскетбол на уче-
ниците; закупи пълно обзавеж-
дане и оборудване, за да оси-
гури качествен образователен 
процес, но  и към настоящия 
момент училището не разпола-

га с физкултурен салон. С из-
пълнение на сега спечеления 
проект „Зона за отдих и фит-
нес на открито“ на стойност 4 
970,00 лв.ще сезакупят и мон-
тират три вида фитнес уреди 
за открито. Зоната за отдих и 
фитнес на открито ще се обо-
соби в двора на училището, 
чрез специални озеленителни 
мероприятия.

C В гр. Вълчи дол се намира 
Средно училище "Васил Лев-
ски". На 09.03.2020г. започ-
на изпълнение на проект „По-
добряване на образователна-
та инфраструктура на общи-
на Вълчи дол – основен ре-
монт и реконструкция на СУ 
„Васил Левски““, финансиран 
със средства по Програмата за 
развитие на селските райони. 
С реализация на проекта ще 
се извърши основен ремонт 
и реконструкция, подобрява-
не на материално-техническа-
та база, подмяната на част от 
оборудването и обзавеждане-
то на учебното заведение. Из-
пълнението на новоспечеле-
ния проект „Ние сред приро-
дата – спорт и отдих в учи-
лищния двор“ на стойност 5 
000,00 лв., допълва и надграж-
да предходния проект, финан-
сиран от ПРСР.

Ние работим за цялостна ви-
зия за разрешаване на социал-
но-икономически проблеми на 
Община Вълчи дол. В страте-
гията ни за ефективно мест-
но икономическо развитие е 
заложено сътрудничество с 
местната общност, неправи-
телствени организации и пред-
приемачи, които са нераздел-
на част от подкрепилите кан-
дидатстването ни и изпълне-
нието на спечелените проекти, 
финансирани от националната 
кампания „ЧИСТА ОКОЛНА 
СРЕДА – 2021 г.” на МОСВ и 
ПУДООС.

Изменена е присъдата на шофьор, прегазил дете  
в Морската градина, но потвърди наказанията му

Варненският апелативен съд 
измени присъдата на Окръжен 
съд Варна спрямо румънския 
шофьор Адриан К. Втората 
инстанция го оправда по тази 
точка от обвинението за нару-
шаване на Закона за движение 
по пътищата, според която „во-
дачите са длъжни да контроли-
рат непрекъснато пътните пре-
возни средства, които управля-
ват". Апелативният съд прие, 
че той е причинил смърт по не-
предпазливост, като е нарушил 
само втората част от  разпоред-
бата: „водачите са длъжни да 
намалят скоростта и в случай 
на необходимост да спрат, ко-
гато възникне опасност за дви-
жението“. Размерът на наказа-
нията е потвърден: лишаване 
от свобода за 1 година и 4 ме-
сеца, с изпитателен срок от 3 
години, и лишаване от право 
на управление на МПС за 1 г. 
и 6 месеца.

На 29.06.2019г. румънски-
ят гражданин, съпругата му и 
нейните родители от една стра-
на, и семейството на 4-годиш-
ната Радослава, били на пар-
кинг в Морската градина. Тър-
сейки възможност за паркира-
не, подсъдимият не видял де-

тето, което се движело отдел-
но от майка си и баща си, и го 
ударил с автомобила си. Фа-
тална се оказала последвала-
та маневра на заден ход.

Недоволни от първоинстан-
ционния съдебен акт, частни-
те обвинители - родителите на 
починалото дете, го обжалва-
ха с искане за по-тежки нака-
зания. Повереникът им акцен-
тира, че с цел превенция, в слу-
чая не бива наказанията да са в 
минимален размер, нито да се 
прилага условното осъждане.

Подсъдимият изрази искре-
но разкаяние, че е отнел живо-
та на дете. Адвокатът му по-
сочи, че с поведението си ба-
щата на момичето и тъстът на 
Адриан го подвели да тръгне 
назад, което довело до летал-
ния изход.   

Според представителя на 
Апелативна прокуратура – Ва-
рна, няма основания санкцията 
да се увеличи, защото тя тряб-
ва да отчита естеството на си-
туацията, ниската скорост на 
движение – около 7 км/ч и ли-
чността на подсъдимия.

Съдът съобрази и данните 
от справки от Република Ру-
мъния, от които е видно, че 

мъжът не е осъждан в роди-
ната си и няма задължения за 
наложени глоби. Това бе до-
бавено към смекчаващите ви-
ната обстоятелства.

Автотехническата експерти-
за е установила, че причина за 
катастрофата е неупражняване 
на постоянен визуален контрол 
от страна на водача и липсата 
на адекватна реакция, въпреки 
липсата на препятствия пред 

възможността му да възпри-
еме детето. Настоящият съд 
счете, че не е нарушена раз-
поредбата на Закона за движе-
ние по пътищата в частта, коя-
то вменява на водачите непре-
къснат контрол над превозни-
те средства и затова го оправда 
по това обвинение. С действи-
ята си обаче Адриан К. е нару-
шил същия член на закона, но 
в частта, която задължава шо-

фьора да намали скоростта и 
при възникване на опасност 
да спре. Именно това е в пря-
ка причинна връзка със смър-
тта на детето. Въззивната ин-
станция смята, че допуснато-
то нарушение, въпреки тра-
гичния резултат, не може да 
се приравни към обичайните 
нарушения с грубо погазване 
на ЗДвП. Апелативният със-
тав сподели извода на първо-

степенния съд за съпричинява-
не, тъй като родителите не са 
осъществили постоянен кон-
трол и наблюдение върху не-
връстното дете на паркинг с 
движещи се МПС.

Въззивната инстанция прие 
размера на наказанието за 
справедлив.

Решението на Апелативен 
съд – Варна подлежи на об-
жалване пред ВКС.

От 8 март е забранен плановият прием и плановите 
операции в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

Във връзка с констатира-
ното увеличаване на заболе-
ваемостта от Covid-19 за Об-
ласт Варна (над 200 на 100 000 
души) и с оглед предприемане 
на своевременни мерки за огра-
ничаване на разпространение-
то на заболяването, считано от 

08.03.2021г. в УМБАЛ „Света 
Марина“ ЕАД е забранено про-
веждането на планов прием и 
планова оперативна дейност.

Разрешено е извършване-
то само на спешни операции, 
неотложни онкологични опе-
рации и дейности, свързани с 

трансплантация на органи, тъ-
кани и клетки, диагностиката 
и лечението на пациенти с он-
кологични и онкохематоло-
гични заболявания, дейност-
ите по рехабилитация, про-
дължително лечение и психи-
атрична помощ.
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Милена Николова Николова - Маринска 

8-ми март събира празнично 8-ми март събира празнично 
клиенти и заведенияклиенти и заведения

„Заведенията за празника на 
жените – 8  март, са почти пъл-
ни. Има интерес за празнен-
ства извън дома,. Тук трябва 
да подчертая, че ресторанти, 
кафенета и т.н. спазват всич-
ки противоепидемични мер-
ки, както и отстоянитето меж-
ду масите и изискването за 50 
процента пълняемост” – каза 
Димитър Димитров, председа-
тел на регионалната браншо-
ва организация на Българска-
та асоциация на хотелиерите 
и ресторантьорите. Менютата 
са изключително разнообраз-
ни, варират от 27 до 32 лева, 
предвидена е и жива музика – 
добави той. 

„Откакто се отвориха за-
веднията от 1 март, клиенти 
влизат, но все още е плахо” 

– смята браншо-
викът. Той посоч-
ва, че все още има 
неотворени обек-
ти, понеже или ня-
мат готовност, или 
изчакват да няма 
ново затваряне.”-
Няма подадени 
документи в об-
щини, че затварят 
заради коронави-
руса” – казва още 
той. Около 15 000 
заведения работят 
сега в Добричка област. 

„Поетапно тръгваме да от-
варяме със съкратен персо-
нал и във времето, ако се уве-
личи работата, ще назначава-
ме и още хора. Съкращения-
та не са много големи, защо-

то предприетите от държава-
та мерки свършиха някаква ра-
бота. Проблем е това, че тези, 
които са съкратени, вероятно 
няма да се върнат, тъй като се 
се преквалифицирали” – обяс-
нява Димитров. ДТ

Майчини очи 

Пламен Георгиев

Две кафяви очи, две топли очи
озарявани от лунни лъчи.
Колко мъдрост и сили и зов
блика вечна, гореща любов.

С мойта радост живеят очите.
С моите мисли се сливат очите.
Строги стават когато сгреша.
Как помагат ми щом съм в беда. 

Двете майчини мили очи
в тях житейската мъдрост личи
как се смеят щом аз съм добре 
колко стоплят те мойто сърце.

Поклон пред теб жена

Пламен Георгиев

Животът е вдъхновение
света с насилие 
мъжете със фантазия
за вечни разнообразия
пред теб със поклонение
кът ангелско вдъхновение
на твойто златно рамо
жена и мила мамо,
опирам се аз лично 
Разчитам безгранично!

Без вас жени не можем
дори да предположим 
за ден, за два, за три
останали сами!
Поклон пред теб жена!

Слънце и сняг се редуват

Мария Донева-Набхан

В най-женския месец жената празнува.
В сърцето си има много любов.
С нея денят е прекрасен и нов.
Утрото светло започва с нея.
Дните са пълни с живот.
Нощите-топли са,когато тя е до тебе.
Жена се нарича и дарява живот!
И обич носи в сърцето си голямо.
Топлина има в себе си тя!
Любима и майка закрилница тя е!
Дарява живот в Света!

Осми март е! Честит празник, скъпи дами

„Честит 8 март, 
мамо!”

 
- на бас, че сте го писали 

с детския си почерк. И по-
сле сте свикнали да чести-
тите празника: на съученич-
ки, приятелки, колежки. На 
жената до вас. И усмихна-
то да приемате букети, поз-
дравления и подаръци, ако 
от малка са ви обличали в 
розово. Или пък с презри-
телна гримаса отхвърляте 
„тоя комунистически праз-
ник”... Голямо объркване 
цари около датата 8 март 
и си струва да си припом-
ним какво се чества на нея.

Осми март е Междуна-
роден ден на жената, който 
почита борбите на жените 
за равни права по цял свят.

Историята:

На 8 март 1857 г. в Ню 
Йорк жените от шивашки 
и текстилни предприятия 
излизат на протест против 
лошите условия на труд 
и ниските заплати. Работ-
ничките са атакувани и раз-
пръснати от полицията. Две 
години по-късно, на същия 
месец, тези жени създават 
своя първи работнически 
синдикат.

В следващите години 
следват други протести, 
най-известният от които 
е през 1908 г., когато же-
ните организират шествие 
през Ню Йорк с искания 
за по-кратък работен ден, 
по-добро заплащане и пра-
во на гласуване. През 1910 
г. в Копенхаген се провеж-
да първата международ-
на конференция на жени-
те, на която, по предложе-
ние на германската социа-
листка Клара Цеткин се 
приема: всяка година да се 
празнува деня на работнич-
ките и на международната 
им солидарност за борба за 
равноправие с мъжете във 
всички обществени сфери 
на живота. 

През 1977 г. Общото съ-
брание на ООН приема 8 
март да бъде признат за 
Международен ден за пра-
вата на жените и за мир.

Честит празник, 
мили дами!

За жените...
 Жената нежност е, прегръд-

ка топла, чаша вино, галещо 
небцето.

Жената огън е, стихия бурна, 
кафе-ароматно и горчиво.

Не е перфектна, понякога е 
мрачна и капризна, но в сърце-
то има страст, за цялата земя...

Погледни света с погледа иг-
рив, сложи усмивка нежна и из-
лез навън, раздавай красота и 
нежност, защото ти си най-голя-
мото бижу, наречено ЖЕНА!!!

Мони Илиева

За 17-та поредна година в Добрич се прове-
де осмомартенско рали по повод Международ-
ния ден на жената. Организатори са Автомо-
билен спортен клуб „Моторспорт Т-Н“ – До-
брич, Съюз на българските автомобилисти – 
клон Добрич и Община Добрич.В състезанието 
по майсторско управление участваха 16 дами 
от областта , за победителите оргонизато-
рите осигуриха купи и грамоти , а рокери от 
Стара загора забавляха присъстващите с де-
монстрации по управление на мотори.
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Добричлии са щедри Добричлии са щедри 
за цвете за бебеза цвете за бебе

 „Още първия ден – 7 
март, към националната 
инциатива на „Ротаракт” 
„С цвете в ръка срещу ре-
продуктивните проблеми“  
има голям интерес” - каза 
председателят на „Рота-
ракт”-Добрич, Мартин Ра-
дев Тя ще продължи и утре. 
Младите ротарианци пред-
лагат на специален щанд в 
центъра на Добрич – сре-
щу читалище „Йордан Йов-
ков”, рози и лалета, както 

и малки саксии с „Дървото 
на живота”. „Организираме 
го в тези дни, защото все-
ки, който да иска за Деня 
на жените-Осми март, да 
дари цвете, може да напра-
ви и дарение за семейства-
та с репродуктивни пробле-
ми”- добави Радев. И днес - 
на 8 март, може да се купи 
купи цвете срещу даре-
ние от щанда. Средствата 
се дават на фондация „Ис-
кам бебе”, която е съорга-

низатор на инициативата и 
ще определи семействата, 
които ще получат парич-
ни средства. „Прави впе-
чатление, че хората се ин-
тересуват от репродуктив-
ните проблеми и проявя-
ват желание да научат по-
вече” – добави Радев. В не-
деля до обяд най-голямото 
дарение беше около 100 лв. 
Добричлии оставяха сред-
ства и без да да вземат цве-
те, за да има за други. ДТ

Специален щаб ще се бори с купуването на гласове на изборитеСпециален щаб ще се бори с купуването на гласове на изборите
МВР се подготвя за първите 

в историята ни избори по време 
на пандемия. Над 20 хил. поли-
цаи ще бъдат ангажирани с ох-
раната на парламентарния вот. 
Ще бъде създаден и специален 
междуведомствен щаб за бор-
ба с търговията на гласове.

Това заяви в ефира на bTV 
главният секретар на вътреш-
ното министерство Ивайло 
Иванов.

За МВР Изборите на 4 ап-
рил този път ще са различни 
за МВР. Причината е не само 
пандемията, но и машините за 
гласуване, които трябва да се 
транспортират до най-отдале-
чените райони в страната.

"Предвид разчетите, които 
сме направили и имайки пред-

вид опита от предишни избо-
ри, в които сме участвали – 
бройката ще бъде над 20 хил. 
души. Говоря не само за из-
борния ден, но и по принцип, 
по обезпечаването на изборния 
процес", каза Иванов.

Той обясни, че това предста-
влява цялата униформена по-
лиция. "Освен униформените 
служители, ние ще трябва да 
имаме групи, които да реаги-
рат при подаване на сигнали за 
нарушаване на изборните пра-
ва на гражданите. Много опе-
ративни работници ще бъдат 
на терен. Отделно звената за 
документи за самоличност ще 
работят, защото ние трябва да 
се погрижим и за хората, кои-
то имат невалидни документи, 

но желаят да упражнят право-
то си на глас и да го подсигу-
рим", допълни той.

"Тук е новото, което е и осо-
бено предизвикателство за нас, 
че ще бъдат в условия на пан-
демия. Трябва наред с всичко 
друго, да се спазват противо-
епидемичните мерки. От наша 
страна ние трябва да следим 
за здравето на служителите, 
а и трябва да следим и дали 
гражданите спазват тези про-
тивоепидемични мерки, за да 
запазим и здравето – на тези, 
които искат да се предпазят. 
Констатираме, че много хора 
не полагат никакви усилия да 
ги спазват", допълни главни-
ят секретар.

Щабът на прокуратурата, 

полицията и ДАНС ще следи 
за търговия с гласове. Иванов 
уточни, че това престъпление е 
много трудно доказуемо.

"Въпреки това ние няма да 
оставим сигнал, на който да не 
се реагира. Всеки един, който 
има такъв сигнал и разполага 
с информация за купуване на 
гласове – може да го подаде 
на тел. 112 или в най-близкото 
районно управление и област-
на дирекция на МВР. Не тряб-
ва да забравяме, че в една та-
кава обстановка много от сиг-
налите имат съвсем друга цел 
– злепоставяне на някой кон-
кретен опонент. За да сме обек-
тивни и безпристрастни, тряб-
ва да извършим пълна провер-
ка, за да преценим дали това е 

реално подаден сигнал", посо-
чи Иванов.

Той допълни, че до момента 
не са получени конкретни сиг-
нали за купуване на гласове, 
но има информация за евен-
туално извършване на такива 
престъпления.

"Като погледнем назад към 
предишни избори – има дос-
та хора, които вече са осъде-
ни и са изтърпели съответни-
те присъди за такъв вид прес-
тъпления. Отделно – дори и да 
не сме успели да съберем дос-
татъчни и конкретни доказа-
телства, които да бъдат годни 
за прокуратурата и за съда, аз 
смятам, че с нашите действия 
поне сме успели да преустано-
вим това порочно действие", 

каза главният секретар.
"Виждате, че от доста вре-

ме политическата обстановка 
в България е доста обостре-
на, изнервена. От опита, кой-
то имаме досега – МВР вина-
ги е било отдушник за всич-
ки успехи или неуспехи. Ние 
сме свикнали. Но голяма част 
от моя екип е с дългогодишен 
опит в тази сфера. Избори като 
избори. Не са ни първите, за 
някои – надявам се за повече-
то от нас да не са и последни. 
Да сме живи и здрави", завър-
ши главният секретар.

От днес започва работа и го-
рещата телефонна линия, на 
която ще се приемат сигнали 
за купуване на гласове.

dnes.bg

Окръжният съд в Добрич върна Окръжният съд в Добрич върна 
на прокуратурата  делото за на прокуратурата  делото за 
дядото, отровил 9-годишния дядото, отровил 9-годишния 
си внук Стефчо с фосфинси внук Стефчо с фосфин

Делото срещу 61-годишния 
Живко Иванов, срещу кого-
то е повдигнато обвинение за 
смъртта на неговия внук Сте-
фан в село Кардам, бе прекра-
тено и върнато на прокура-
турата от състав на Окръж-
ния съд в Добрич заради про-
пуски – съобщават от съда. 
На 27 октомври 2019 г. в се-
мейство в генералтошевско-
то село. 9-годишният Стефан 
почина. Впоследствие се ус-
танови, че е отровен от хими-
чески препарат срещу гриза-
чи, поставен в стената на ста-
ята, а две от сестрите му се 
лекуваха в болница във Ва-
рна..След трагедията майна 
му избяга и според неофици-
ални данни живее с мъж в град 
в страната. В къщата живее-
ха 6 деца, гледани от бабата и 
дядото. След това съседка  ги 
подслони в своята къща, тъй 
като не живее в нея.

Прокуратурата обвини дя-
дото за това, че на 26 и 27 
октомври 2019 г. в село Кар-
дам е причинил по непредпаз-
ливост смъртта на 9-годиш-
ния си внук и средна телесна 
повреда на 11-годишната си 
внучка. Според обвинението 
подсъдимият използвал пре-
парат за борба с вредители в 
една от стаите в дома си, в ре-

зултат на което децата вдиша-
ли отровен газ фосфин. 

Според посоченото в об-
винителния акт подсъдими-
ят Ж.И. живеел в къща в село 
Кардам, заедно със съпруга-
та си, дъщеря им и шестте й 
деца. На 26 октомври 2019  г 
той поставил по една таблетка 
с биоцид в две дупки от миш-
ки на стена в една от стаите в 
къщата, после забъркал пръст 
и вода и с получената кал за-
мазал отворите. След като 
влязло в контакт с водата, съ-
държаща се в калта, активно-
то вещество в таблетките за-
почнало да отделя отровния 
газ. Прокуратурата твърди, че 
извършените от подсъдимия 
действия спадат към правно 
регламентираната дейност 
"фумигация" - метод за уни-
щожаване на вредители, осно-
ван на използване на газове в 
херметично затворени прос-
транства. Тази дейност пред-
ставлява източник на повише-
на опасност, която подсъди-
мият нямал право да изпъл-
нява. Според експертизата, 
изготвена във ВМА-София, 
всички са вдишали отровния 
газ фосфин, съдържащ се в 
таблетките от препарата. Спо-
ред научните данни, достатъч-
но е излагане от порядъка на 

само 30 до 60 минути, за да 
настъпи смърт.

Окръжният съд прекрати 
съдебното производство, след 
като прецени, че в хода на дос-
ъдебното производство са до-
пуснати съществени наруше-
ния на процесуалните прави-
ла, които ограничават право-
то на защита на обвиняемия. 
Във връзка с обвинението за 
нанесена средна телесна по-
вреда съдебният състав кон-
статира, че изложената фак-
тическа обосновка в постано-
влението за привличане на об-
виняем, както и в обвинител-
ния акт, се разминава с даде-
ната правната квалификация 
на деянието, за което мъжът 
е предаден на съд. Съдебният 
състав отбелязва, че е допус-
ната грешка и при конкрети-
зиране на датите във връзка с 
обвинението за причинена по 
непредпазливост смърт. Оче-
видно се касае за обвинение за 
деяние, извършено на 26 ок-
томври 2019г., вредоносни-
ят резултат от което – смър-
тта на момчето, е настъпил 
на следващата дата, комен-
тира съдът.

Постановеният съдебен акт 
подлежи на обжалване и про-
тест в 7-дневен срок пред Апе-
лативен съд - Варна. ДТ

Провериха охранителите на Провериха охранителите на 
склада с машините за вотасклада с машините за вота
Достъпът се контролира, уточни гл. комисар Николай Хаджиев

„Машините за гласуване се 
съхраняват в склад, охраня-
ван от жандармерия и достъ-
път до помещението се кон-
тролира. Периодично се по-
дават списъци с лица, които 
биха имали достъп до скла-
да, те се проучват и едва след 
като бъде потвърдена тяхна-
та надеждност, са допускани 
до помещението“. Това зая-
ви пред БНР главен комисар 
Николай Хаджиев, директор 
на Главна дирекция „Нацио-
нална полиция“ (ГДНП), във 
връзка съмнения на политици, 

че сред охранителите на скла-
довото помещение с машини-
те за гласуване на предстоящи-
те избори има и лица с крими-
нални досиета. 

Директорът на ГДНП обяс-
ни, че представители на МВР, 
ЦИК и фирмата, която доста-
вя машините, са в непрекъсна-
та комуникация.

Към момента няма постъпи-
ли сигнали в МВР за подгот-
вяни престъпления срещу из-
борните права на гражданите, 
съобщи гл. комисар Хаджиев.

„От 8 март ще започне да 

функционира денонощна теле-
фонна линия и имейл за пода-
ване на такива сигнали. Те ще 
бъдат публикувани на страни-
цата на министерството. Тези 
сигнали ще бъдат обработвани 
в пряка координация с прокура-
турата и под неин надзор. Ако 
се съберат годни доказател-
ства за предоставяне на про-
куратурата, това ще бъде на-
правено. МВР започна с под-
готовката на предстоящите из-
бори още в началото на януа-
ри“, обяви той.

dnes.bg

Пункт за вторични суровини дава Пункт за вторични суровини дава 
втори живот на стари книгивтори живот на стари книги

Хората дават като вторични 
суровини най-различни книги 
от световна класика до учебни 
помагала по български език. 

В пункт за вторични суро-
вини в Дупница редовно по-
лучават книги в чували заедно 
с други суровини. Собствени-
ците им нямали нужда от тях.

„В месеца един-двама чо-
века минават, но това пре-
димно го правят възрастни 
хора. Отговорът им е „Абе 
да ги оставя тука да се отър-
ва. Чистех си мазето или та-
вана да си изчистя“. Да се от-

ърват, напъхали са ги в чува-
ли“, разказа пред bTV управи-
телят на фирма за рециклира-
не на вторични суровини Лю-
бомир Стоянов. 

Вместо да ги изхвърли, Лю-
бомир обаче решава да съз-
даде импровизирана библи-
отека. От няколко седмици 
на входа на пункта има маса 
с книги. 

„Съвестта не ми позволи да 
ги хвърлям тези книги“, спо-
дели мъжът. 

Освен българска литерату-
ра, в пункта може да се намери 

уска класика, както и най-раз-
лични учебници. Част от не-
нужните книги вече са наме-
рили и своите нови собстве-
ници.

„Някои от клиентите, кои-
то идваха да предават отпадъ-
ци от метали, си избраха 1-2 
книги. Имахме няколко чове-
ка, дето си дойдоха специал-
но да си взематкнига. Основ-
но млади хора идваха“, разка-
за още Любомир. 

Той е категоричен, че няма 
да изхвърли нито една книга.

dnes.bg
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Малките художници от Кубрат рисували Малките художници от Кубрат рисували 
картинната книга „Приказка за Добротата“ картинната книга „Приказка за Добротата“ 
с автограф от авторитес автограф от авторите

С последната рисунка 
на най-малкият худож-
ник – тригодишната Ел-
чин Рухиева, всички чер-
но-бели илюстрации на 
детската книжка с автори 
Тоня Борисова и Сълзи-
ца Борисова вече е цвет-
на и пъстра. Общо 17 деца 
между 3-11-годишна въз-
раст приеха предизвика-
телството на авторите 
и местната комисия да 
станат съавтори на ху-
дожничката Сълзица и да 
превърнат разказа за до-
бротата в цветно прежи-
вяване.

Всички деца, включили 
се в творческото предиз-
викателство, ще полу-
чат оригиналната книжка 
„Приказка за добротата“ 
с послание от авторите. 
Инициативата по награж-

даването на малките ху-
дожници ще се проведе в 
навечерието на 2 април – 
Международният ден на 
детската книга.

А за най-малкият енту-
сиаст Елчин Рухиева, коя-
то е само на три години, 
това се случи още в пе-
тък. В знак на подкрепа 
за нейното изключително 
старание и желание секре-
тарят на местната коми-
сията д-р Н. Карагьозова 
награди най-малкият по-
сланик на Добротата с по-
желание „да сее семена-
та на добротата и да учи 
и другите на това“.

Книжките са осигуре-
ни от местната комисия, 
а жестът на авторите да 
поздравят всяко едно дете 
с автограф е безценен.

razgradnews.net

КАТ проведе акция за нарушители на пътяКАТ проведе акция за нарушители на пътя
Полицейска акция следеше 

пешеходците в Шуменско през 
уикенда. Проверяваше се дали 
пресичат неправилно, преси-
чат ли на обособените за това 
места, навлизат ли в пътното 
платно и спазват ли светлин-
ните сигнали. 

„Наблюдава се една тенден-
ция на увеличаване на тежките 
ПТП-та, където причина е не-
съобразената скорост и отне-
мане предимство на пешеход-
ците. За територията на наша-
та област до момента са настъ-
пили 18 тежки ПТП-та, къде-
то има ранени 21 лица. И при 
нас също се наблюдава тенден-

ция, че основната причина за 
тези ПТП-та е именно несъо-
бразена скорост“, каза гл.ин-
спектор Веселин Георгиев - 
началник сектор „Пътна по-
лиция“-Шумен.

До момента от началото на 
годината са станали пет ката-
строфи с шестима ранени, за-
ради отнемане предимство на 
пешеходци.

„Използвам възможността 
да отправя апел както към во-
дачите, така и към пешеходци-
те, че те като участници в дви-
жението, независимо, че вода-
чите трябва да се съобразяват 
с тях и да бъдат толерантни 

към тях, те също трябва да се 
съобразяват със самото път-
но движение. Това, че стъпват 
на пешеходна пътека не им га-
рантира безопасност. Преди да 
пресичат да се оглеждат, защо-
то точно на пешеходни пъте-
ки стават най-тежки инциден-
ти“, каза още гл.инспектор Ве-
селин Георгиев.

Пътните полицаи следяха 
стриктно дали се спазват въ-
ведените ограничения на ско-
ростта в и извън населените 
места Акцията се проведе в 
периода от петък вечерта до 
7 март.

ТВ Шумен

Деца се учат как да 
отгледат бонсай дръвчета

Деца от Шумен се учат да как 
да създадат и отгледат бонсай 
дръвчета. Радко Колев, който 
се грижи за единствената в гра-
да бонсай градина в двора на 
комплекс Авшарян, се е заел 
да предаде знанията си на мал-
ките природолюбители.

„Вкъщи имам дърво, което 
ще донеса след няколко седми-
ци тук, за да го пресадим и лято-
то то да си расте „, каза Даяна.

Децата се научиха как да 
пресаждат правилно растения-
та – да подберат саксия и поч-
ва, да осигурят добър дренаж 
и да подрежат клоните на кра-
сивите миниатюри на дърве-
та в саксия.

„В изкуството бонсай има 
едно правило - колкото е де-
бел ствола на дървото в осно-
вата, най-много три пъти може 
да бъде дълбочината. Да речем, 
че е 5 см, най-много 10-15 см 
може да бъде дълбочината на 
саксията“, обясни Радко Колев.

Освен, че отглеждането на 
тези изключителни растения 
изисква доста работа, трябва 
и много търпение.

„За да стане едно дърво да 
изглежда като възрастно, за 
да стане достатъчно красиво, 
то трябва да минат минимум 
10-15 години. Има много же-
лаещи, които искат да започ-
нат, идват при мен, започваме 

и след една година идва и казва 
„Ами то до никъде не е стигна-
ло“. Ама разбира се, няма как за 
една година. Затова моята пре-
поръка към всички, които же-
лаят да се занимават с бонсай 
и първо да се въоръжат с тър-
пение и след това да прочетат 
какви са неговите специфики и 
да съобразяват с това как то да 
бъде отглеждано“, каза Колев.

Вратите на комплекс Авша-
рян са отворени за всеки, който 
желае съвет и насока как да си 
отгледа екзотичното растение 
или пък просто, за да се насла-
ди на красотата на бонсай гра-
дината на Радко Колев.

ТВ Шумен

Малчугани посетиха площадката 
за опасни отпадъци в Разград

На 5 март, децата от „Добри 
стопани на планетата“ посети-
ха площадката за опасни бито-
ви отпадъци в Разград. Научи-
ха и разбраха, че управление-
то на отпадъците има цел да 
се предотврати или ограничи 
вредното им въздействие вър-
ху човешкото здраве и окол-
ната среда. Децата видяха и с 

интерес разгледаха специали-
зиран оборудван транспорт с 
неговите отличителни ембле-
ми, които насочват внимание-
то към опасните за хората и 
природата отпадъци. Инте-
ресно беше да научат, че опас-
ните отпадъци се транспорти-
рат на определени места, къ-
дето се обезвреждат, за разли-

ка от битовите, които могат да 
се рециклират, ако са раздел-
но събирани.

Огромни благодарности на 
г-н Дучев, който разказва за 
идеята да се изгради депото и 
графика на Общината за раз-
делно събиране на опасните 
отпадъци от бита.

razgradnews.net
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Слънце и сняг се редуват.
В най-женския 

месец  жената 
празнува.

В сърцето си 
има много любов.

С нея денят е 
прекрасен и нов.

Утрото светло 
започва с нея.

Дните са пъл-
ни с живот.

Нощите - топли са, когато тя е
до тебе.
Жена се нарича и дарява живот!
И обич носи в сърцето си го-

лямо.
Топлина има в себе си тя!
Любима и майка!
Закрилница тя е!
Дарява живот в Света!

****

Твоите очи не лъжат.
В тях има толкова нежност 
и страст.
В сърцето ти силно обичащо 

приютил 
си любовта 
между  нас.
Ръцете ти нежни, изваяни
като струни на 
китара са те!
Създават песни омайни, га-

лещи 
моето сърце.
Остават в него.
Там са завинаги.
Истински ,чисти слова.
Докосват и топлят толкова ис-

тински....
Както ме топли любовта ти 

сега!
Прегръщам я нежно.
Изпращам и целувки по вятъра.
Знам, че ще стигнат до теб.
Сърцето ми!
И то е при тебе!
Сгушено в твойто любящо 

сърце!

Мария Донева-Набхан

Понеделник

БНТ
05:40 Телепазарен прозорец
06:00 Денят започва сутрешен 

блок с Христина Христова
09:00 По света и у нас
09:05 100% будни
11:00 Култура.БГ
12:00 По света и у нас
12:35 Новини на турски език
12:45 Телепазарен прозорец
13:00 Последният печели за-

бавно-познавателно семейно куиз 
шоу/п/

14:00 Бързо, лесно, вкусно
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Румбата, аз и Роналдо 

8-сериен детски филм /България, 
2019г./, 1 епизод, режисьор Алек-
сандър Косев, в ролите: Мартин 
Паунов, Мартин Методиев, Ан-
гел Христов, Илиан Божков, Да-
рия Хаджийска, Деян Донков и др.

15:40 Телепазарен прозорец
16:00 Парламентарни избори 

2021: Диспут
16:45 Светът и ние
17:00 България в 60 минути с 

Мариана Векилска
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня коментар-

но предаване
19:00 Последният печели забав-

но-познавателно семейно куиз шоу
20:00 По света и у нас
20:30 Парламентарни избори 

2021: Гласовете на България
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg Петър Берон
22:00 Под игото тв филм /7 част/
23:00 По света и у нас
23:30 Библиотеката
00:30 Светът и ние /п/
00:45 100% будни /п/
02:40 Култура.БГ /п/
03:40 Джинс /п/
04:10 Малки истории /п/

BNT 2
05:30 Иновативно документал-

на поредица за иновации и нови 
технологии /п/

06:00 Арт стрийм предаване за 
културните събития в Пловдив /
БНТ 2 Пловдив/п/

06:35 Децата.com детско преда-
ване /БНТ 2 Русе/

07:05 Приказки за света: „При-
казка за Слънцето“ /п/

07:15 Бърколино детски кук-
лен тв сериал

07:45 Български уроци - аз уча 
български

08:00 С БНТ на училище: На 
фокус - 7. клас Български език и 
литература

09:00 По света и у нас
09:05 Натисни F1 /п/
09:20 10 000 крачки /БНТ 2 Со-

фия/п/
09:30 България в 60 минути с 

Мариана Векилска
10:00 Кръстопътни времена: 

Хубавата българка
10:10 Националните съкровища 

на Чехия Крусне хори
10:30 Джинс /п/
11:00 Туризъм.бг
11:30 Знание.БГ образователно 

предаване /БНТ 2 Пловдив/
12:00 По света и у нас
12:35 На опера с БНТ 2 /БНТ 2 

Пловдив/п/
13:00 Домът на вярата Пътят 

към храма, гр. Попово /п/
13:30 Иновативно документал-

на поредица за иновации и нови 
технологии /п/

14:00 Култура.БГ
15:00 С БНТ на училище: На 

фокус - 7. клас Български език и 
литература /п/

16:00 Недадените 12-сериен тв 
филм /България, 2013 г./, режисьо-
ри: Вито Бонев и Иван Митов, в 
ролите: Димитър Баненкин, Лидия 
Инджова, Камен Донев, Мариус 
Куркински, Виктория Колева, Вла-
димир Пенев и др. /1 епизод/ (12)

17:00 Натисни F1 образователна 
поредица за дигитална култура с 
водещ Никола Димитров - Nikicha1

17:15 Знание.БГ образовател-
но предаване /БНТ 2 Пловдив/п/

17:50 10 000 крачки /БНТ 2 Бла-
гоевград/

18:00 По света и у нас
18:30 Линия Култура информа-

ционно предаване за култура /БНТ 

2 Благоевград/
19:00 Италия отблизо докумен-

тален филм /САЩ, 2016 г./, режи-
сьор Майкъл Линч

19:50 Лека нощ, деца! Приказки 
за света: „Приказка за животните“

20:00 Октопод сериен тв филм 
/2 сезон, 5 епизод/ (12)

21:10 Произведено в Киото
21:30 В близък план
22:00 БНТ на 60
23:00 Последният печели забав-

но-познавателно семейно куиз шоу
00:00 По света и у нас
00:30 Натисни F1 /п/
00:45 Италия отблизо докумен-

тален филм /п/
01:30 Линия Култура информа-

ционно предаване за култура /БНТ 
2 Благоевград/п/

02:00 Моят плейлист /п/
03:00 Знание.БГ образовател-

но предаване /БНТ 2 Пловдив/п/
03:30 Иновативно документал-

на поредица за иновации и нови 
технологии /п/

04:00 Кръстопътни времена: 
Хубавата българка /п/

04:10 10 000 крачки /БНТ 2 Бла-
гоевград/п/

04:20 Октопод сериен тв филм 
/2 сезон, 5 епизод/п/ (12)

BNT 3
06:00 Световно първенство по 

ски-северни дисциплини: ски-скок 
от голяма шанца

07:30 Пътят към Катар 2022 ма-
газинно предаване /2 епизод/

08:00 Арена спорт
09:00 Последният печели забав-

но-познавателно семейно куиз шоу
10:00 Огън в морето докумен-

тален филм /п/
11:50 Ветроходство: Америка 

къп магазинно предаване
12:40 Рали ТАРГА Големият ба-

риерен риф обзор
13:25 Извън играта
13:55 Спортни новини
14:00 Футбол: Наполи - Гранада, 

среща-реванш от 1/16-финалите на 
турнира на УЕФА „Лига Европа“

16:00 Арена спорт
17:00 Телепазарен прозорец

17:15 Дуелът на виното доку-
ментален филм /Испания, Арже-
тина, 2016 г./

18:50 УЕФА Лига Европа мага-
зинно предаване /10 епизод/

19:15 Футбол: Манчестър 
Юнайтед - Реал Сосиедад, сре-
ща-реванш от 1/16-финалите на 
турнира на УЕФА „Лига Европа“

21:00 БГ версия
21:50 Спортни новини
22:00 Трите красавици „игра-

лен филм /Венецуела, 2014 г./, 
режисьор Карлос Каридад-Мон-
теро, в ролите: Диана Пенялвер, 
Хосет Видал,

23:40 Нежно създание игрален 
филм /п/ (14)

02:05 Спортни новини
02:15 Световно първенство по 

ски-северни дисциплини: ски-бя-
гане, спринт /финали/

04:00 Планинско колоездене: 
Titan Desert обзор

04:30 Световно първенство по 
ски-северни дисциплини: ски-скок 
от голяма шанца

BNT 4
05:15 Пътеки
06:00 Денят започва сутрешен 

блок с Христина Христова
09:00 По света и у нас
09:05 100% будни
11:00 Култура.БГ
12:00 По света и у нас
12:35 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Малки истории /п/
14:00 Арт стрийм предаване за 

културните събития в Пловдив /
БНТ 2 Пловдив/п/

14:30 Питай БНТ
15:30 Натисни F1 образователна 

поредица за дигитална култура с 
водещ Никола Димитров - Nikicha1

15:45 Последният печели забав-
но-познавателно семейно куиз шоу

16:45 С БНТ на училище: На 
фокус - 7. клас Български език и 
литература

17:45 Европейски маршрути
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня коментар-

но предаване
19:00 Парламентарни избори 

2021: Диспут запис
19:50 10 000 крачки /БНТ 2 Бла-

гоевград/
20:00 По света и у нас
20:30 Парламентарни избори 

2021: Гласовете на България
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg Петър Берон
22:00 Открий ме
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
23:30 Светът и ние
23:45 Смяна на местата семей-

но шоу
00:45 Недадените 12-сериен тв 

филм /България, 2013 г./, режи-
сьори: Вито Бонев и Иван Митов, 
в ролите: Димитър Баненкин, Ли-
дия Инджова, Камен Донев, Мари-
ус Куркински, Виктория Колева, 
Владимир Пенев и др. (12)

01:45 Туризъм.бг /п/
02:15 Арена спорт /п/
03:15 Време за губене /БНТ 2 

Пловдив/п/
03:45 Бързо, лесно, вкусно /п/
04:15 Натисни F1 /п/
04:30 Култура.БГ /п/

bTV
05:40 „Лице в лице“ /п./
06:00 „Тази сутрин“ - информа-

ционно предаване с водещи Зла-
тимир Йочев и Биляна Гавазова

09:30 „Преди обед“ - токшоу 
с водещи Десислава Стоянова и 
Александър Кадиев

12:00 bTV Новините - обед-
на емисия

12:30 „Шоуто на Николаос Ци-
тиридис“ /п./

13:30 „Навсякъде ти“ - сери-
ал, еп.35

15:00 Премиера: „Истинска лю-
бов“ - сериал, еп.51

16:00 „Островът на Пиетро“ - 
сериал, еп.1

17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице“ - публици-

стично предаване с водещ Цве-
танка Ризова

18:00 Премиера: „Малки убий-
ства“ - сериал, еп.39

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Безмилостен 
град“ - сериал, еп.45

21:00 Премиера: „Белези“ - се-
риал, еп.3

22:30 „Шоуто на Николаос Ци-
тиридис“ - вечерно токшоу

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

00:00 „Кралици“ - сериал, еп.5
01:00 „Опасни улици“ - сери-

ал, с.14 еп.87
02:00 bTV Новините /п./
02:30 „Преди обед“ /п./ - токшоу
04:50 „Божествено“ - сери-

ал, еп.21

Nova TV
05:30 Военни престъпления /п/
06:00 „Здравей, България“ - су-

трешен блок
09:30 „На кафе“ - предаване 

на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 „Мерием“ (премиера) - 

сериен филм
13:30 „Изпитанията на живота“ 

(премиера) - сериал
15:00 „Не ме оставяй“ (преми-

ера) - сериен филм
16:00 Новините на NOVA
16:10 „Пресечна точка“ - пуб-

лицистично шоу
17:00 „Намери ме“ (премиера) 

- сериен филм
18:00 „Семейни войни“ (преми-

ера) - телевизионна игра
19:00 Новините на NOVA - цен-

трална емисия
20:00 „Като две капки вода All 

Stars“ (нов сезон) - музикално шоу
23:00 Новините на NOVA
23:30 „Специален отряд: Хам-

бург“ (премиера) - сериал, сезон 1
00:30 „Нюанси синьо“ - сери-

ал, сезон 3
01:30 „Незабравимо“ - сери-

ал, сезон 3
02:30 „Завинаги свързани“ - 

сериал
03:30 „Изпитанията на живота“ 

- сериал /п/
04:30 „Мерием“ - сериен филм 

/п/
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Р Е Ш Е Н И Я от ЗАСЕДАНИЕ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
Д о б р и ч № 18 проведено на 23 февруари 2021година
Продължава от бр. 44 от 5 март 2021 год.
1. „Селскостопански животни” са едри преживни животни, дребни преживни животни, свине, 

еднокопитни животни, зайци, птици, риби и пчелни семейства, отглеждани и развъждани със селско-
стопанска цел за производство на животински продукти, други селскостопански цели или за работа.

2. „Декоративни животни” са диви животни, които не представляват заплаха за здравето и 
живота на хората и животните, за които собствениците им могат да осигурят условия, съответстващи 
на физиологичните и етологичните им особености.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23, и ал. 2 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 5 от Закона за защита от шума в околната 
среда.

§ 2. Настоящата Наредба отменя Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и 
опазването на общинската собственост и околната среда, приета с решение № 14-2 от 27.11.2012 г. на 
Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с решение № 42-4 от 16.02.2015 г., изм. и доп. с решение № 
43-2 от 31.03.2015 г., изм. и доп. с решение № 47-4 от 28.07.2015 г., изм. и доп. с решение № 7-2 от 
26.04.2016 г.

§ 3. С приемането на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищ-
ни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда  на територията на 
Община град Добрич да бъдат изменени всички текстове в действащите наредби и правилници на тери-
торията на Община град Добрич, в които е изписано старото наименование на Наредба за осигуряване 
на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околна среда.

§ 4. Кметът на общината издава предвидените в тази наредба заповеди в едномесечен срок от при-
емането й.

(п)
КМЕТ НА ОБЩИНА
град ДОБРИЧ
            (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
град ДОБРИЧ          
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администриране-

то на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.
След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 18 – 6:
Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 14 от Закона за автомобилните 
превози и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълне-
ние на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на терито-
рията на Община град Добрич, както следва:

§ 1. В чл. 43, ал. 1 в табличната част се добавя следният текст:

§ 3. Чл. 57а, ал. 2 се изменя по следният начин:
(2) Приходите по предходната алинея се събират от ОП „Паркинги и пазари” и се внасят ежедневно 

в приход на общинския бюджет. 
 Стар текст:
 (2) Приходите по предходната алинея се събират от ОП „Устойчиви дейности и проекти” и се вна-

сят ежедневно в приход на общинския бюджет. 
§ 4. В преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се създава §1 със следният текст:
  § 1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с Решение 18-6 от 
23.02.2021 г. на Общински съвет град Добрич и влиза в сила от обнародването в печата или разгласява-
нето й по друг начин на територията на общината.

 Задължава се Кметът на Община гр. Добрич да предприеме последващи, съгласно Закона, действия 
във връзка с изпълнение на наредбата.

   ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА“ - 26; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
Промяна на „Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска 

собственост, с участие на местното население 2019 – 2023 г.”.
След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 18 – 7:
Общински съвет град Добрич:
1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

приема промяна на „Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – об-
щинска собственост, с участие на местното население, 2019 – 2023 г.” (Приложение № 1);

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно Закона действия.
ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА“ - 29; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0.
Приложение № 1

ПРОГРАМА
За реализация на благоустройствени мероприятия

върху обекти – общинска собственост
с участие на местното население

2019 – 2023
Резюме на Програмата

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните 
от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които ЗМСМА е предос-
тавил в тяхна компетентност, включително в сферата на: благоустрояването и комуналните дейности, 
устройството и развитието на територията на общината; опазването на околната среда и рационалното 
използване на природните ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и архите-
ктурни паметници и др. В този смисъл първостепенен ангажимент на Общината е както поддръжката на 
елементите на техническата инфраструктура, така и ефективното управление на откритите простран-
ства като важен елемент от градската архитектурна среда. 

По правило това са дейности, които изискват акумулирането на значителен финансов ресурс и кадро-
во обезпечаване. Това налага преосмислянето на функциите на Общината, свързани с поддръжката на 
елементите на техническата инфраструктура и с опазването и развитието им и търсене на механизми 
за устойчивост на тези дейности. 

Община град Добрич е Първата българска община, която разработи и успешно изпълни Програма 
за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с учас-
тието на гражданите на Добрич в периода 2005 – 2007. Философията на Програмата бе в процесите 
на подобряване на жизнената среда да привлече като активни участници местните общности – фор-
мални сдружения, обединени от идеята да реализират инициативи в обществена полза, насочени към 
благоустрояването на публични пространства, в партньорство с Общината. 

Програмата е една изключително полезна инициатива, която в годините след 2005г. намери широка 
подкрепа както сред местните общности (граждани, фирми и НПО), така и в други общини от страната. 

На практика Програмата се превърна в първия по своя характер документ, който насърчава граж-
дански инициативи в полза на Общината и чието изпълнение е обезпечено със средства от общинския 
бюджет.

Повишеният интерес на гражданите и бизнеса към тази инициатива на Общината, успешно реализи-
раните дейности и постигнати резултати, както и нейната популярност са основание за преосмисляне 
на досегашната практика и предлагането на нова Програма, основана на принципите на приемственост 
и допълняемост. 

Същност на Програмата
Настоящата програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска 

собственост с участието на местното население е отворен документ, който може да бъде променян, 
изменян и допълван с решения на Общински съвет. 

Програмата е разработена в съответствие със съществуващата законова рамка и е съотносима с 
приоритетите на Общинския план за развитие.

Настоящата Програма има за свой предмет да бъде практическо ръководство, определящо: 
• Условията за включването на обекти – общинска собственост, конкретните допустими дей-

ности по благоустрояването им и начинът, по който те да бъдат изпълнявани и финансирани;
• Механизмите за осъществяване на контрол по управление на откритите пространства и раз-

ходването на отпуснатите средства за реализация на дейностите, и
• Ресурсното осигуряване – възможни източници на финансиране.

Цели на Програмата:
•	 Да създаде устойчив модел на партньорства между Община и физически и юридически лица 

при извършването на дейности по благоустрояване на откритите пространства;
•	 Да формира  механизъм за ефективно управление и стопанисване на откритите пространства 

в град Добрич;
•	 Да насърчи гражданската активност в процесите на изграждане и опазване на общинското 

имущество.
Срок на действие

Настоящата Програма е краткосрочен документ. Срокът на действието й е за периода 2019 – 2023 
година, съобразено с мандата на настоящия общински съвет. 

Описание на дейностите
Настоящата програма е насочена към реализация на инициативи, свързани с поддържане на вътреш-

но-квартални, околоблокови, алейни пространства, ремонт и възстановяване на подходи към отделни 
имоти в различни части на град Добрич, ремонт и възстановяване на тротоари и други благоустрой-
ствени мероприятия.

Допустими дейности на Програмата
В рамките на тази Програма могат да се изпълняват следните видове дейности:
1. Ремонт и възстановяване на прилежащи тротоарни площи;
2. Ремонт и възстановяване на пешеходни пътеки и алеи;
3. Ремонт и възстановяване на подходи към съществуващи имоти;
4. Монтиране на неподвижни елементи, ограничаващи паркирането на МПС на нерегламенти-

рани места;
5. Ремонт и възстановяване на прилежащи паркинги;
6. Ремонт, възстановяване и изпълнение на площадкови линейни оттоци за отводняване от по-

върхностни дъждовни води;
7. Други благоустройствени мероприятия.

Недопустими дейности по Програмата:
1. Рехабилитация и/или изграждане на подземни комуникации - водопроводи, битова канализа-

ция и техните отклонения, газопреносна мрежа, ИТ-инфраструктура и др.;
2. Изграждане на подпорни стени и извършване на укрепителни мероприятия;
3. Основен ремонт и реконструкция на обекти съгласно изискванията и по реда на Закона за 

устройство на територията;
4. Асфалтови дейности.

Източници на финансиране (ресурсно осигуряване):
1. Общински бюджет, в това число Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич 

за съответната календарна година;
2. Съучастие на физически и юридически лица.

Механизъм за реализация на дейностите по Програмата
При кандидатстване за реализиране на дейности по Програмата е необходимо за кандидатът да пред-

стави:
1. Коректно попълнен и заверен Формуляр за кандидатстване за финансиране на обект – публич-

на общинска собственост, със средства от Програма за реализация на благоустройствени мероприятия 
върху обекти – общинска собственост, с участието на местното население;

2. Протокол от законно проведено по реда и изискванията на Закона за управление на етажната 
собственост (ЗУЕС) общо събрание на собствениците (за обекти в режим на етажна собственост);

Допустимост на кандидатите
Допустимите дейности по Програмата имат за основна цел да насърчат участието на граждани и тър-

говски дружества, които осъществяват дейността си на територията на града, в изпълнението на малки 
благоустройствени мероприятия, в поддръжката на прилежащите около домовете им пространства, 
както и в опазване на изграденото с техен труд. Следва
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ДНЕС СПОРЕД ЗВЕЗДИТЕ

ОВЕН Днес се съсредо-
точете върху изпъл-

нението на всекидневните си за-
дължения, вместо да задълбавате 
в това кой какво казва или прави. 
Направите ли го, може да свърши-
те добра работа, а и ще се разсее-
те от собствените си грижи. Вни-
мавайте, защото има риск да си 
изпуснете нервите и да действа-
те импулсивно, което точно сега 
никак няма да е уместно.

ЛЪВ Днешният ден 
ще е изпълнен с по-

вече предизвикателства, що се 
отнася до взаимоотношенията 
ви, най-вече интимните. Може 
да откриете, че сте заблужда-
вали за нещо или че някой се е 
възползвал от вас – емоционално 
или финансово. Все пак ще е по-
добре да проявите мъдрост и да 
не си правите изводи точно днес, 
защото има риск да се объркате 
още повече.

СТРЕЛЕЦ Днес късметът 
ще е с вас, що се 

отнася до служебните и фи-
нансовите дела – може пред 
вас да се отвори нова възмож-
ност за развитие или да наме-
рите нов източник на доходи. 
Концентрирайте се върху из-
пълнението на служебните си 
ангажименти – успехите там 
може да ви донесат неочаква-
но добри дивиденти.

ТЕЛЕЦ Днешният ден 
за вас ще бъде 

изпълнен с повече емоции – 
ще изплуват чувства, които 
сте потискали дълго време, а 
може и да се ядосате за нещо. 
Дори да не го покажете, в ду-
шата ви ще бъде бурно и ще 
търсите начини да се успоко-
ите. Може да намерите уте-
ха в любимо занимание.

ДЕВА Днес не подписвай-
те важни споразуме-

ния и не влизайте в отношения с нови 
хора – и в личен, и в служебен план. 
Има риск да попаднете на грешния 
човек или да не прецените ситуация-
та правилно и после да съжалявате. 
Ако се чувствате претоварени с ан-
гажименти, може би ще е по-добре 
да не се опитвате да угаждате на 
всички и да мислите малко повече за 
себе си.слите малко повече за себе си.

КОЗИРОГ Днес трудно ще 
постигнете раз-

бирателство по битов въпрос с 
партньора/партньорката си или 
с някой член на семейството – 
всеки ще държи на своето. Ще 
има нужда да проявите солидна 
дипломатичност, но точно сега 
едва ли ще успеете да следвате 
точно този подход, затова по-
добре отложете дискусиите.

БЛИЗНАЦИ Днес ще имате 
успех в творче-
ските занимания, 

особено ако сте се посветили 
на артистична дейност. Пове-
чето от вас обаче ще изпитва-
те трудности с рутинните за-
нимания – те ще ви отегчават 
и едва ли ще успеете да се съсре-
доточите. Някаква ситуация в 
личния ви живот ще ви смуща-
ва и обърква.

ВЕЗНИ Ако днес някой 
злоупотребява с 

вас или не ви оценява по дос-
тойнство, не се бойте да си 
покажете рогата. Щом ча-
шата на търпението ви е пре-
ляла, сигурно има защо, а и е 
нужно да очертаете някакви 
граници. Възможно е през деня 
да възникнат недоразумения в 
отношенията с колеги.

ВОДОЛЕЙ Днес може да 
получите едно 

рамо от близък човек, особе-
но ако се нуждаете от емо-
ционална подкрепа или от фи-
нансова помощ. Така че, ако 
имате нужда от съдействие, 
не се колебайте да го потър-
сите. Някои от вас ще успе-
ете да намерите разрешение 
на личен проблем, който ви 
занимава от известно време.

РАК Д н е с  п а р т -
ньорът/партньор-

ката може да ви зарадва с добри 
новини или пред вас да се открие 
някаква възможност – за пътува-
не, за посещение на курс; може и 
да се потопите в някакво инте-
ресно преживяване. В работата 
също ще ви спори повече в срав-
нение с предишните дни, защо-
то ще бъдете по-спокойни и съ-
средоточени.

СКОРПИОН Днес обмис-
ляйте малко по-

вече действията си. Ако ви 
е трудно да решите кое е ис-
тина и кое – не, по-добре не 
правете нищо и изчакайте 
докато ситуацията се из-
ясни. Някои от вас ще усе-
тите желание да творите 
– не потискайте този порив 
с оправданието, че ви липс-
ва време. Сега е моментът 
да се отдадете на вдъхно-
вението.

РИБИ Днес може да 
развихрите фан-

тазията си и да се отдадете 
на творчество. В работата ще 
имате успех, ако подхождате 
по-нестандартно. През днеш-
ния ден ще проявявате склон-
ност да се влияете силно от 
мнението на другите и да се на-
гаждате към тях, което обаче 
може и да не е във ваша полза.

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

Д-р Милена Драганова Горанова – специалист: “Вътрешни 
болести” и “Кардиология” –  медицински прегледи в 
Медицински център “Вива Феникс” – Добрич, и до-
машни прегледи. GSM: 0899032082
ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

112 - НА ЦИ О НА ЛЕН ТЕ ЛЕ ФОН ЗА СПЕ Ш НИ ПО-
ВИ К ВА НИЯ. При е ма де но но щ но спе ш ни и ава рий ни оба-
ж да ния при не об хо ди мост от спе ш на ме ди цин с ка по мощ, 
по мощ при пъ т но-тран с пор т ни про из ше с т вия, по жа ри, ава-
рии, кри зи и дру ги ин ци ден ти. 

РИОКОЗ -  600-614
60-45-73 - ЗЕ ЛЕН ТЕ ЛЕ ФОН. 
ПЪ Т НА ПО МОЩ - ДЕ НО НО Щ НО - ; 0988/834 631
ПЪ Т НА ПО МОЩ СБА - ДЕ НО НО Щ НО - 600-146, 

0888/629 790, 0895/558 631, 0895/558 632.
БИ Б ЛИ О ТЕ КИ

БИ Б ЛИ О ТЕ КА “ДО РА ГА БЕ”
гр. До б рич, ул. “Не за ви си мост” № 7
по не дел ник до пе тък - 8.30-18.30 тел.:602-574
РА БО Т НО ВРЕ МЕ НА БИ Б ЛИ О ТЕ КА ТА ПРИ  

НЧ “ЙОР ДАН ЙО В КОВ” - ДО Б РИЧ
от по не дел ник до пе тък - 9.00 - 17.30 ч.
Ин тер нет /пър ви етаж/ - 9.00 - 17.00 ч.
КИНО 

кино клуб “ИКАР” 0897608236
ЧА С Т НИ КА БИ НЕ ТИ

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  “ВИВА  
ФЕНИКС”-  

580-111, 580-222, 580-333
УСЛУГИ

РЕ МОНТ - пе рал ни, бой-
ле ри, пе ч ки по до мо ве те - 
0888/403 608.

РЕ МОНТ ТЕ ЛЕ ВИ ЗО-
РИ - 62-82-87, 0898/602 142.

Текст на обявата: _______________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Име:___________________________ Телефон: ________________

ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА (ДО 10 ДУМИ)

Талонът важи само, ако е изпратен през Български пощи.

МАЛКИ ОБЯВИ

Счетоводна кантора Акаунт
Абонаментно обслужване на фирми и физически лица, комплексно счетоводно и административно обслужване, 
компетентни консултации по текущи счетоводни и данъчни въпроси, разяснение на новостите в счетоводната 
практика и законодателство, както и консултации по всякакви други финансово-счетоводни казуси.

Адрес:
гр. Варна, ул. Цар Асен №21 ап. 11

Тел: 0884 61 61 99, 0896 36 23 65
kantora.account@abv.bg

Samsung и Mastercard 
подготвят карта за 
плащания с четец на 
отпечатъци

Samsung ще си партнира с 
Mastercard за създаването на 
карта с вграден четец на от-
печатъци. Технологията ще 
е подобна на представената 
през 2017 от Mastercard кар-
та с биометрична защита, коя-
то позволява оторизирането 
на покупките без въвежда-
не на код.

От Samsung споделят, че 
картите ще включват нов чип-
сет за сигурност от подразде-
лението System LSI Business 
на корейците. В него са вклю-
чени няколко отделни чипа. 

Крайната цел е постигането 
на по-високо ниво на сигур-
ност и премахване на физи-
ческия контакт с външни ус-
тройства.

Картата е съвместима и с 
технологията за оторизиране 
на Mastercard и може да бъде 
използвана на всички ПОС 
терминали. Интересното е, че 
финансово тя ще е базирана на 
Samsung Card. Първоначално 
картата ще се появи в Корея, 
а засега не е ясно дали ще е 
достъпна и в други региони.

mobilebulgaria.com

Учени откриха вода и органични материали 
върху повърхността на астероид
Пренебрегван астероид се оказа източник на ценни научни знания

Учени от университета 
Royal Holloway в Лондон, Ве-
ликобритания откриха вода и 
органични материали върху 
повърхността на фрагмент 
от астероид. Така изследова-
телите станаха първите, на-
мерили ключови елементи за 
живота на Земята върху тако-
ва небесно тяло.

Малката проба, наречена 
Амазонка, е извлечена от ас-
тероида Итокава от японска-
та мисия Хаябуса през 2010 
година. Чрез изследването � 
учените са открили, че Ито-
кава е бил унищожен и обра-
зуван наново поне веднъж в 
историята си.

„Тези открития са наистина 
вълнуващи, тъй като показват 
на бял свят сложни подроб-
ности от историята на астеро-
ида. Разбираме и че пътят му 
на еволюция е сходен с този 
на ранната Земя“, заяви съав-
торът на изследването Куийни 
Чан в съобщение за пресата. 
Откритието също така може 
да помогне на специалисти-
те да планират още по-добре 
бъдещите мисии, включващи 
изучаване на астероиди.

Досега повечето проучва-
ния и проекти, целящи нами-
рането на животворни елемен-
ти на астероиди, бяха фокуси-
рани върху богатите на въгле-

род такива небесни тела от тип 
С. За щастие и пренебрегва-
ният Итокава, който е тип S, е 

намерил място в дневния ред 
на изследванията.

dir.bg

Renault обяви цени на Arkana за Европа
След няколко месеца на раз-

мисъл, Renault реши да предло-
жи новия си купеобразен SUV 
на френския пазар.

Това е напълно логично, тъй 
като манията по SUV-модели-
те в Европа продължава да се 
разраства, а Франция е една 
от страните, където те имат 
най-голям пазарен дял за ми-
налата година - 41%, предава 
Automedia.

Така Renault Arkana пристига 
във Франция с ограничена, но 
добре насочена оферта. Моде-
лът няма да има дизелов вари-
ант, а ще се предлага с хибри-

дно задвижване, което е също-
то като на Renault Clio E-Tech. 
Това не е plug-in (зареждащ 
се), а обикновен хибрид, като 
мощността на системата е 145 
к.с. (с 5 повече от Clio E-Tech). 
Тази модификация ще е дос-
тъпна в 3 нива на оборудване 
- Zen, Intens и RS Line, като це-
ните им са съответно 31 200, 33 
600 и 36 200 евро.

Ще се предлага и версия с 
1,3-литровия бензинов двига-
тел TCe с 4 цилиндъра, за коя-
то са достъпни същите 3 нива 
на оборудване. А цените са мал-
ко по-ниски от тези на хибрида 

- 29 700, 32 100 и 34 700 евро. 
На по-късен етап ще се появи 
и още един бензинов двигател, 
развиващ 160 к.с.

Най-ниското ниво на оборуд-
ване - Zen, включва асистент за 
паркиране, камера за заден ход, 
система за аварийно спиране 
с разпознаване на пешеходци, 
система за поддържане на лен-
тата, функция за разпознаване 
на пътните знаци, круиз-кон-
трол, 7-инчов дисплей, авто-
матичен климатик, LED-фа-
рове, 17-инчови джанти и др..

При Intens се добавят систе-
ма за следене на слепите зони, 

адаптивен круиз-контрол, асис-
тент за излизане от паркинг, 
селектор за режим на шофи-
ране Multi-Sense, индукционно 
зарядно устройство за смарт-
фон, 10,2-инчов цифров прибо-
рен панел, навигация с 9,3-ин-
чов сензорен екран, 18-инчови 
джанти и др.

Топ-версията - RS Line, на 
свой ред получава система за 
откриване на странични пре-
пятствия, отопляеми предни 
седалки, кожена тапицерия, 
алуминиеви педали, джанти 
RS и др.
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На 11-та страница:
ТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ОБЯВА

Талонът дава право на еднократно публикуване 
на безплатна обява в рамките на 10 думи. За да се 
възползвате от офертата, моля изрежете и пред-
ставете талона. Талонът важи еднократно. Талонът 
важи само, ако е изпратен през български пощи.

Сканирайте и посетете 
сайта на

Добруджанска трибунаПечат–

„Септември 98“ (Тервел) „Септември 98“ (Тервел) 
с нова победа у домас нова победа у дома

Отборът на „Септември 
98“Тервел) постигна нова по-
редна победа у дома. В среща 
от ХVIII-ти кръг на Трета лига 
– Североизточна аматьорска 
група на градския стадион в 
добруджанския град, при дос-
та студено време за начало-
то на месец март те надделя-
ха над „Интер“(Добрич) с ка-
тегоричното 5:0. 

В края на първата част „Сеп-
тември 98“ водеше вече с кла-
сическото 3:0.

Още във втората минута 
тервелчани вкараха гол във 
вратата на Ферай Алимов (Ин-
тер), но шуменската съдийска 
бригада начело с Емил Дими-
тров с асистенти: Богдан Ве-

селинов и Любомир Любоми-
ров не го зачете след високо 
вдигнатия флаг за засада

Все пак в 26-та мин. от пряк 
свободен удар капитана Сте-
фан Стефанов  простреля вра-
тата на гостите – 1:0. В 34-та 
мин. Стилиян Цеков нахлу 
мощно от дясно с центриране 
към Дениз Кадир, който с гла-
ва покачи – 2:0. В 41-та мин. 
от дузпа Танер Юсню реали-
зира за 3:0. 

При този резултат двата от-
бора се прибраха на почивка.

Надмощието на домакини-
те продължи и през втората 
част. В 58-та мин. гостите от 
Добрич след рекушет на те-
хен защитник си вкараха ав-

тогол – 4:0. 
Крайното 5:0 оформи в 70-

та мин. Танер Юсню.
Поредната победа у дома 

прати тима на „Септември 
98“(Тервел) няколко места на-
пред в класирането, оставяй-
ки след себе си отборите на 
„Шумен 2007“ и „Дунав“(Ру-
се), които в този кръг не при-
бавиха нищо в актива си.

В следващия кръг на 13 март 
(събота) от 15,00 часа „Сеп-
тември 98“(Тервел) гостува 
на „Спортист 2011“(Генерал 
Тошево), ден по-късно 14 март 
(неделя) от 15,00 часа „Ин-
тер“(Добрич) приема у дома 
„Светкавица“(Търговище).

САЛИМ САЛИХ

Шумен 61 оглави еднолично Шумен 61 оглави еднолично 
класирането в мъжкото класирането в мъжкото 
хандбално първенствохандбално първенство

Шумен 61 победи гостува-
щия АСТИ 91 с 38:16 (18:8) в 
среща от 16-ия кръг на мъжко-
то хандбално първенство и ог-
лави еднолично класирането с 
актив от 24 точки.

Домакините поведоха с 10:4, 
а до почивката увеличиха аван-
са си до 10 гола при 18:8.

През втората част шуменци 
продължиха да доминират и на-
правиха победата си още по-убе-
дителна.

Досегашният лидер Пирин 
(Гоце Делчев) загуби гостува-
нето си на Локомотив (Горна 

Оряховица) с 20:23 
(10:11) и падна на 
второто място с 22 
точки.

С успеха пък "же-
лезничарите" се ут-
върдиха на четвър-
тата позиция с 20 
точки.

Осъм (Ловеч) не 
се възползва и до-
пусна поражение 
при гостуването си 
на Спартак (Варна) 
с 25:30 (17:15), с 
което остана на тре-
ти с 21 точки и мач 
повече.

"Оранжевите" 
имаха предимство 
в резултата до 40-ата минута, 
но след това домакините на-
правиха силна серия и с пет по-
редни гола обърнаха до 24:21 в 
средата на полувремето. Осъм 
намали до 23:24, но нова поре-
дица от четири безответни по-
падения позволи на Спартак да 

дръпне с 28:23 и в последните 
пет минути не допусна изненада.

Силен мач за домакините на-
прави Йордан Попов с 13 по-
падения.

За гостите с 8 гола се отличи 
Преслав Станчев.
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Срещи от  
16-ия кръг на 

мъжкото хандбално 
първенство на 

България:

Локомотив (Горна 
Оряховица) - Пирин-64 
(Гоце Делчев) - 23:20 
(11:10)

Локомотив (Мездра) 
- Чардафон (Габрово) - 
21:27 (12:12)

Шумен-61 - АСТИ-91 
(Хасково) - 38:16 (18:8)

Спартак (Варна) - 
Осъм (Ловеч) - 30:25 
(15:17)

Левски (Левски) - До-
бруджа (Добрич) - 33:28 
(15:12)

Временно класиране:
1. Шумен-61   13    12    0    1    421:302     24 т.
2. Пирин-64                     13    11    0     2    417:315     22
3. Осъм    14   10     1    3    420:376     21
4. Локомотив ГО            13   10     0    3    421:336     20
5. Спартак Варна            14    6     2     6     423:372    14
6. Чардафон                     13    6     1     6     366:351    13
7. АСТИ-91    14    3    1    10    331:466     7
8. Добруджа                     14    3     0    11    345:424     6
9. Левски    14    2     1    11    386:477     5 
10. Локомотив Мз          14    2     0    12    363:474     4

Покана
за

редовно отчетно-изборно Общо събрание на кооператорите от ППК „Йордан Йовков“, 
ЕИК 834074015

Кооперация ППК „Йордан Йовков“ със седалище и адрес на управление с. Изворово, 
община Генерал Тошево, на основание член 16 от Закона за кооперациите свиква годиш-
но отчетно-изборно Общо събрание на член-кооператорите в ППК „Йордан Йовков“, ЕИК 
834074015, на 27 март 2021 г. от 9,00 часа, което ще се проведе в с. Изворово, община Ге-
нерал Тошево, област Добрич, в салона на читалище „Съединение – 1943“ 

при следния дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчетен доклад на УС за годишната дейност на кооперацията през 2020 г.  
3. Отчетен доклад на КС за 2020 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за 2020 г. 
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на УС, Председа-

теля на кооперацята и членовете на КС.
6. Прекратяване пълномощията на членовете на УС и Председателя на кооперацията по-

ради изтичане на мандата.
7. Прекратяване пълномощията на членовете на КС поради изтичане на мандата.
8. Избор на Управителен съвет на кооперацията. 
9. Избор на Председател на кооперацията.
10. Избор на Контролен съвет.
11. Определяне брой на подгласници за попълване състава на УС и КС на кооперацията.
12. Избор на подгласници за попълване състава на УС.
13. Избор на подгласници за попълване състава на КС.
14. Други.
При липса на кворум, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК, събранието ще се проведе същия 

ден в 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред.
Управителен съвет

Локо (ГО) и Добруджа не успяха Локо (ГО) и Добруджа не успяха 
да се победятда се победят

Локомотив (Горна Оряховица) 
и Добруджа не успяха да се по-
бедят в откриващия мач от 21-ия 
кръг на Втора лига. Двата тима 
завършиха при резултат 1:1.

Домакините от Горна Оряхо-
вица проведоха в 37-ата мину-
та след попадение на Владис-
лав Мирчев, който бе точен от 
дузпа. Гостите от Добрич оба-
че все пак стигнаха до точката 
след гол на Димитър Алексиев 
в 58-ата минута.

Добруджа заема 11-ото място 
в класирането с 21 точки, а Ло-
комотив заема 14-ата позиция с 

5 пункта по-малко.
sportal.bg


