
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
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205 кандидати за 205 кандидати за 
народни представители народни представители 
са регистраниса регистрани

205 са кандидатите за народ-
ни представители в предстоя-
щите на 4 април парламентар-
ни избори от 8-ми Добрички 
многомандатен избирателен 
район. Има познати лица, има 
и нови, които през следващите 

седмици ще убеждават изби-
рателите в Добричка област, 
които по списъци са 180 856, 
да гласуват за тях. 

Вижте листите на 30-те ре-
гистрирани партии и коали-
ции на стр. 3

БСП сезира ЦИК и СЕМ БСП сезира ЦИК и СЕМ 
за харчене на държавен за харчене на държавен 
ресурс за изборитересурс за изборите

БСП сезират Европейския парламент и председателя на групата на социалистите в ЕП за 
безогледното поведение на министър-председателя Бойко Борисов, който използва публич-
ния административен и държавен ресурс за предизборната кампания за парламентарните из-
бори на 4 април. Това стана ясно на брифинг на депутата от БСП Христо Проданов в центра-
лата на партията.

От КНСБ настояват дълго От КНСБ настояват дълго 
отлаганите реформи да започнатотлаганите реформи да започнат

В предстоящите четири го-
дини е времето да се направи 
по-сериозна промяна в дъл-
го отлагани политики и ре-
форми. За това настоя пре-
зидентът на КНСБ Пламен 
Димитров по време на среща 
с представили на ГЕРБ, кои-
то представиха пред синди-
калистите предизборната си 
програма за парламентарни-
те избори на 4 април. От стра-
на на ГЕРБ присъстваха вице-
премиерът Томислав Дончев, 
социалният министър Дени-
ца Сачева, транспортният ми-
нистър Росен Желязков, ико-
номическият министър Лъче-
зар Борисов и бившият фи-
нансов министър Владислав 
Горанов.

Социалният диалог и ко-
лективното трудово догова-
ряне трябва да бъдат охраня-
вани и гарантирани през зако-
на, настоя Димитров. „Това е 
нещо, което премиерът Бой-
ко Борисов ни обеща в нача-
лото на мандата си, но не из-
пълни. Ние ще продължим да 
си го искаме и се надявам, че 
ще си го получим“, категори-
чен бе президентът на КНСБ.

Единственото измислено 
средство на ниво предприя-
тие и сектор за по-достойно 
заплащане на труда е сектор-
ното и колективното трудово 
договаряне, подчерта Дими-

тров и допълни, че за да има 
синдикати, трябва да се раз-
бере, че сдружаването е сво-
бодно.

За КНСБ е много важно в 
срещата с представителите 
на ГЕРБ и с другите партии 
да чуят какво предвижда про-
грамата на съответната пар-
тия в социално-икономически 
план, както и в секторен план 
в ключовите направления на 
икономиката, индустрията и 
бюджетните системи.

През последните 12 годи-
ни страната има над два пъти 
увеличение на нетния размер 
на работната заплата, отчете 
Пламен Димитров. 2542 са 
необходимите средства за из-
дръжка на четиричленно до-
макинство или малко над 1 
200 лв. трябва да изкарват 
двама възрастни. 15% обаче 
не стигат за заплатата за из-
дръжка на живот.

КНСБ иска от новото пра-
вителство в следващите чети-
ри години между 5 и 7% номи-
нален растеж на брутния въ-
трешен продукт до 2022 г. От 
КНСБ са на мнение, че могат 
да бъдат заложени ключови 
социални политики. Синди-
калната организация настоя-
ва за ръст от 12.5% на средна-
та работна заплата ежегодно 
и 17.5% на минималната ра-
ботна заплата. Има фискал-

но пространство за това уве-
личение и то е необходимо, 
посочи Димитров. До 2025 
г. България трябва да стиг-
не 67% конвергенция.

До 2025 г. изпреварващи-
ят ръст на минималната за-
плата ще доведе до това, че 
в България да няма работе-
щи бедни, предвижда прези-
дентът на КНСБ. Според него 
при тричленно домакинство 
1 200 минимална заплата ще 
вкара толкова пари, колкото 
са нужни за издръжка на жи-
вот. „И шивачки, и чистачки, 

ако се направи това, няма да 
се класират в графата рабо-
тещи бедни“, изтъкна Пла-
мен Димитров.

От тази година вече има 
една доста по-сериозна прис-
падаща сума за семейства с 
деца. Семействата на ниски 
доходи с деца вече се полз-
ват от сериозно облекчение, 
напомни той.

КНСБ настоява за ребалан-
сиране на данъчното облага-
не и необлагаем минимум. 
Като се балансират данъч-
ните промени ще бъдат да-

леч по-справедливи, подчер-
та Пламен Димитров.

По темата за пенсиите, 
КНСБ искат 20% от брут-
ния вътрешен продукт (БВП) 
без разходите за здравеопаз-
ване, да се отделят за разхо-
ди за социални цели. Когато 
се дава по 50 лева на всич-
ки пенсионери или когато се 
вдига минималната пенсия - с 
тези мерки не се постига тази 
адекватност, които пенсион-
ните правила изискват, посо-
чи Пламен Димитров.

Продължава на стр. 5
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СРЪБНА ВЕСТ
Сбогувахме се с видния 

общественик, зам. – кмет 
на Община Добрич, финан-
сист и радетел за Добрич 
Иван Колев. 

Иван Стоянов Колев е роден 
на 25 март 1950 г. в гр. Ген. 
Тошево, женен, с две деца. За-
вършил е ВИНС – Варна, спе-
циалност: Икономика на про-
мишлеността.

Работил е като главен сче-
товодител в СП „Винпром” 
– Добрич, главен специалист 
и главен счетоводител на Ок-
ръжен народен съвет, Начал-
ник отдел „Финанси” в Общи-
на град Добрич.

В периода 1991 – 2000 г. е 
бил началник на Териториал-
но управление на данъчната 
администрация в град Добрич. 

След това – в периода 2002 – 
2003 година е държавен публи-
чен изпълнител към Агенция 
„Държавни вземания”, в пе-
риода 1998 – 2002 г. е финан-
сов директор на „Калиакра”АД 
– Добрич. От 2003 до 2011 е за-

местник – кмет по финансите 
на Община град Добрич. След 
това е общински съветник.

Член е на Ротари клуб.
Община Добрич изказва съ-

болезнования на семейството 
и близките!

Съобщение относно публично обсъждане 
проекта на План за интегрирано развитие 
на община Крушари за периода 2021-2027г. 

Уважаеми жители на община Крушари,
В изпълнение на чл.23 от Закона за регионално развитие и чл.19, ал.1 от Правилника за 

прилагане на Закона за регионално развитие предоставяме за публично обсъждане про-
екта на План за интегрирано развитие на община Крушари за периода 2021-2027г. Пред-
вид наложените ограничителни мерки, свързани с овладяването и разпространението на 
COVID-19, процесът на публично обсъждане на стратегическия документ ще се проведе 
неприсъствено.

Вашите мнения, забележки, коментари по ПИРО 2021-2027г. можете да депозирате в Об-
щинска администрация –Крушари, ул.”Девети септември” № 3-А  в срок до 15.03.2021г. 
или по електронен път на електронната поща на община krushari@krushari.bg

Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за 
стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие. Те са регламентира-
ни със Закона за регионалното развитие и се изготвят за период на действие от 7 години, 
който съвпада с новияпрограмен период на Европейския съюз. Водещ принцип при разра-
ботването им е партньорството с широк кръг заинтересовани страни – организации, ин-
ституции, икономически и социални партньори, както и физически лица и представители 
на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.ПИРО ще определи 
средносрочните цели и приоритети за развитие на общината, отчитайки нейните специфич-
ни характеристики и потенциал. В плановия документ са дефинирани проектни идеи за фи-
нансиране със средства от европейския и общински бюджети, както и от други източници.

Проектът на изготвения ПИРО на община Крушари за периода 2021-2027 г., е достъпен 
на интернет страницата на общината. 

Заловиха крадеца от вендинг 
автомати в Добрич

Задържан е извършителят 
на поредицата от кражби от 
вендинг машини в Добрич 
– съобщават от Областна-
та дирекция на МВР. След 
проведени оперативно-из-
дирвателни мероприятия 
и процесуално-следствени 
действия е задържан 19-го-
дишен мъж от Добрич. В 
хода на работата е устано-
вено, че за времето от месец 
октомври 2020 г. до 4 март 
т.г., мъжът е извършител на 
множество кражби от вен-
динг машини, от търговски 
маси в района на коопера-
тивния пазар, както и вещи 
от моторни превозни сред-

ства. Матери-
алите по случая 
са докладвани на 
Районната про-
куратура. В пе-
тък Районният 
съд е наложил 
на извършителя 
постоянна мяр-
ка за неоткло-
нение „задържа-
не под стража”. 
Работата по ус-
тановяване и до-
кументиране на 
цялостната му 
престъпна дей-
ност продължа-
ва. ДТ

Поради полагане на хоризонтална маркировка се затваря за движе-
нието лявото платно на бул. "Добричка епопея".

Булкредо  ООД има следното Инвестиционно предложение: „Промяна на количества-
та на отпадъци приемани на площадка за дейности по третиране и добавяне за събиране 
и съхраняване на нови кодове отпадъци“ в гр. Добрич, ул. ”Хан Тервел”, ПИ с идентифи-
катор 72624.603.297 с начин на трайнo ползване “ПСД-площадка за третиране на отпадъ-
ци” с площ 11 437 кв.м.

444 рози получиха жени 
от Добрич за 8 март

444  рози в различен цвят 
– преобладаващо червени, 
подариха вчера – на 8 март, 
на жените на Добрич  10-те 
мъже – кандидати за народ-
ни представители в листата 
на „БСП за България”. Цве-
тята с пожелания за здраве 
и много красота в отноше-
нията с тъй нар. по-силен 
пол бяха връчвани сърдечно 
пред сградата на БСП-Доб-
рич, на минаващите жени. 
Специално бяха поздравени 
с цвете и жените от „Хобис 
клуб”. 

„Дамите останаха очаро-
вани от жеста ни и много 
от тях споделиха, че отдав-
на не са получавали цвете” 
-  каза председателят на Об-
ластния съвет на БСП и чет-
върти в листата Румен Мун-
тянов. Активно му помагаха 
досегашният народен пред-
ставител и кандидат за нов 
мандат Даниел Петков, как-
то и Здравко Здравков и Га-
лин Господинов. „Жените ни 
пожелаваха успех в предсто-
ящите избори и казаха, че им 
допада девиза на БСП за гри-
жата към хората, което им 

дава надежда, че някой има 
грижа за тях и техните про-
блеми” – каза Мая Димитро-
ва, водач на листата.

Първите подарени рози от 

мъжете – кандидати за Пар-
ламента, бяха подарени на 
Мая Димитрова и Сияна Фу-
дулова – жените в листата 
на „БСП за България”. ДТ

На дневен ред: Подхранване 
на пшеницата в Добруджа
Да се следят посевите за болести и неприятели 
и едва тогава да се третират, съветват от 
Добруджанския земеделски институт

Пшениците в Добричка об-
ласт започват да се възстано-
вяват, обобщи проф. Иван Ки-
ряков от Добруджанския земе-
делски институт. Все още оба-
че масово посевите са в различ-
на степен жълти и прегорели от 
застудяването през февруари.

Доколко това ще се отра-
зи върху продуктивността на 
пшеницата, е рано да се каже 
и прецени. В Добричка област 
поражения има както при раз-
личните типове селекция, така 
и при различните сортове пше-
ница, допълни още проф.Киря-
ков. Има обаче и полета, кои-
то са слабо засегнати от сту-
да и са зелени.

В момента земеделските сто-
пани се насочват към основ-
ното подхранване на посеви-
те със зърнено-житни култу-
ри. „До 10-15 дни, когато пре-
минат по-ниските температу-
ри и има изравнен фотопериод, 
пшеницата ще започне врете-
нене, т.е. израстване на стъб-
лото“, поясни ученият. 

В следващите дни се очаква 
да започне период с по-про-
дължителни отрицателни нощ-

ни температури. „Дори да пад-
нат до -4, -5 градуса, няма да се 
отразят неблагоприятно върху 
пшеницата, тъй като тя не е за-
почнала активен растеж. Ако 
влезе в активна вегетация и за-
почне да формира първи възел, 
тогава тези температури биха 
създали проблеми. Така се слу-
чи миналата година“, припом-
ни проф.Киряков. 

Ниските температури през 
февруари имат и своето поло-
жително въздействие. „Те уда-
риха листата с болести и вре-
дители по пшеницата. Сега зе-
меделските стопани трябва да 
следят посевите и едва когато 
се появят първи симптоми на 
заболяванията, тогава да тре-
тират. Важно е да следят пре-
поръките на БАБХ за прагове-
те на икономическа вредност“, 

съветва още фитопатологът. 
При установяване на наличие 

на брашнеста мана при 10% от 
листната маса се налага трети-
ране с фунгициди. При кафява-
та ръжда прагът на икономиче-
ска вредност е 5%. Третиране-
то на пшеница, ечемик и трити-
кале се извършва във фенофаза 
първи и втори възел, подчерта 
проф. Киряков.

Утвърдените от БАБХ из-
исквания за използване на пес-
тициди се отнасят и за вредите-
лите по зърнено-житните кул-
тури. Важно е да се спазват и да 
се използват инсектициди, съ-
образени с фазата на развитие 
на пшеницата, за която са уточ-
нени какви вредители са допус-
тими и кога настъпва праг на 
икономическа вредност.

agri.bg
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1 Партия „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ“:

1. Йордан Илиев Йорданов
2. Емил Томов Томов
3. Станислав Добрев Илиев
4. Георги Златев Георгиев
5. Атанас Стоянов Пантелеймонов
6. Пламен Валериев Иванов
7. Атанас Пламенов Атанасов
8. Милена Тодорова Иванова
9. Вангелия Тодорова Пархова
10. Тихомир Маринов Маринов
11. Красимир Йорданов Кирилов

2 Коалиция „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“:

1. Боян Иванов Караджов
2. Диян Василев Кралев
3. Явор Иванов Калчев
4. Николай Димитров Николов
5. Боян Георгиев Богданов
6. Илиян Живков Георгиев

3 Партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ 
„НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“:

1. Йордан Стоянов Манасиев
2. Ивелина Ивайлова Симеонова
3. Росица Йорданова Николова
4. Илиян Максимов Гигов
5. Светла Николаева Пенева
6. Стоян Божидаров Георгиев

4 Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“:

1. Мая Йорданова Димитрова
2. Даниел Петков Йорданов
3. Симеон Петров Симеонов
4. Румен Василев Мунтянов
5. Пламен Христов Желязков
6. Сияна Атанасова Фудулова
7. Здравко Христов Здравков
8. Красимир Христофоров Мецов
9. Георги Събев Николов
10. Боян Саркизов Саркизов
11. Галин Стоянов Господинов
12. Иван Петров Костов

5 Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“:

1. Юлиян Каменов Губатов
2. Константина Венциславова Спасова
3. Йонка Светлинова Маринова
4. Марин Минков Попов
5. Петър Петров Петров
6. Иван Пламенов Георгиев
7. Веселин Мирославов Димитров
6 Партия „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)“:
1. Николай Александров Бекяров
2. Георги Янев Георгиев
3. Момчил Красимиров Сарандев
4. Добринка Великова Кирчева
5. Паньо Михалев Николов
6. Иванка Господинова Ташева

7 Партия „АТАКА“:

1. Атанас Генчев Атанасов
2. Димчо Господинов Кръстев
3. Георги Стойчев Йорданов
4. Недко Василев Недев

8 Партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА 
ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/“:

1. Даниел Георгиев Маринов
2. Кристина Йорданова Сунгарска
3. Гергана Чанева Георгиева – Генова

9 Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“:

1. Хасан Ахмед Адемов
2. Ердинч Илияз Хаджиев
3. Нежля Неджати Амди – Ганева
4. Севинч Зия Касабова
5. Габриел Виденов Каракашев
6. Ертен Белгинова Анисова
7. Арзу Йосифова Енчева
8. Кемал Себайдин Асан
9. Джошкун Девлет Якубов
10. Борислав Диянов Балчев
11. Марин Пенев Маринов
12. Дилек Илхан Мюзекя

10 Партия „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“:

1. Нина Георгиева Ставрева
2. Георги Стойчев Тодоров
3. Гергана Йовкова Цонева

11 Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - 
ОБЕДИНЕНИЕ“:

1. Албена Симеонова Върбанова
2. Милена Вълчева Желева-Керанова
3. Надежда Костова Пампорова
4. Димитър Петков Франгов
5. Божидар Тодоров Радев
6. Тодор Петров Петров
7. Диян Хинков Деков
8. Владимир Бориславов Лафазански
9. Явор Валентинов Димитров
10. Симеон Димитров Симеонов
11. Асен Георгиев Атанасов
12. Евгени Цонков Чобанов

12 Партия „Възраждане на Отечеството“:

1. Димитър Костадинов Щерев
2. Валентин Паскалев Славов
3. Иван Йорданов Иванов
4. Пламен Михайлов Първанов
5. Димитър Йорданов Желязков
6. Стоил Станев Стоилов

14 Партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 
ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“:

1. Ростислава Василева Димитрова
2. Петър Тодоров Тодоров
3. Юмран Джошкун Юмер
4. Димо Красимиров Димов
5. Станила Миленова Тодорова
6. Галин Свиленов Атанасов

15 Партия „Нация“:

1. Георги Стефков Вълев

16 Партия „МИР“:

1. Владислав Тодоринов Пакеров
2. Агоп Киркор Авшарян
3. Мариана Георгиева Куртева
4. Катерина Генова Жейнова
5. Ивелин Стефанов Стаматов
6. Веско Йорданов Тонев

17 Коалиция „Граждани от Протеста“:

1. Димитър Светославов Тодоров
2. Анелия Христова Танева
3. Георги Димитров Иванов
4. Найден Тодев Найденов
5. Милен Василев Събев
6. Румянка Христова Димитрова
7. Антон Великов Антонов
8. Янко Илиев Стоянов

18 Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“:

1. Стоянка Господинова Кескинова
2. Явор Минев Георгиев
3. Ташко Николаев Ташев
4. Мариана Василева Петрова
5. Ради Кръстев Радев
6. Атанас Галинов Йорданов
7. Галин Александров Бахнев
8. Светослав Лазаров Ташев
9. Веселина Стоянова Тупареева
10. Атанас Георгиев Атанасов
11. Тодор Николов Топчев
12. Димитър Цветанов Иванов

19 Партия „Глас Народен“:

1. Михаил Иванов Михов
2. Николай Колев Диков
3. Венцеслав Василев Петров
4. Искрен Кръстев Добрев
5. Марин Маринов Маринов
6. Ивелин Иванов Найденов
7. Зорница Желева Пейкова
8. Ангел Йорданов Ангелов

20 Партия „Движение на непартийните кандидати“:

1. Бойко Георгиев Никифоров
2. Константина Николова Ангелова

21 Партия „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“:

1. Севдалин Иванов Куцаров
2. Николай Иванов Милков
3. Светослав Иванов Петков
4. Красимир Коев Василев
5. Петър Кирилов Костадинов
6. Мелани Миленова Станева
7. Димитър Герчев Димитров
8. Господин Максимов Господинов
9. Андреан Славчев Андреев
10. Росица Светлозарова Димова
11. Пламен Мирославов Петров
12. Женя Андонова Андонова
22 Партия „ПРАВОТО“:
1. Захари Георгиев Генов
2. Иван Иванов Петров
3. Петя Василева Енева
4. Владимир Руменов Георгиев
5. Маню Стефанов Димитров
6. Цвятко Цвятков Цвятков
23 Партия „Благоденствие - Обединение - Градивност“:
1. Татяна Костадинова Костадинова
2. Любомир Цветанов Стоянов

24 Коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ - ВОЛЯ 
И НФСБ“:

1. Кръстина Николова Таскова
2. Йордан Апостолов Апостолов
3. Иван Георгиев Гушев
4. Светослав Божидаров Гочев
5. Ивайло Илиев Димитров
6. Ивелин Стоянов Иванов
7. Мария Красимирова Вълчева
8. Радиана Красимирова Цонева
9. Никола Христов Николов
10. Станимир Ангелов Калайджиев
11. Теодора Стоянова Георгиева
12. Вела Георгиева Христова

25 Партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“:

1. Борислав Атанасов Даскалов
2. Ивайло Иванов Захариев
3. Аполина Красимирова Минева
4. Валентин Йорданов Йорданов

27 Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКНА 
ДЕМОКРАЦИЯ“:

1. Георги Стефанов Неделчев
2. Велико Дочев Петков
3. Емил Цветанов Йотовски

28 Коалиция ГЕРБ-СДС:

1. Деница Евгениева Сачева
2. Красимир Христов Николов
3. Зорница Николаева Михайлова
4. Маргарита Калинова Вичева
5. Живко Николов Желязков
6. Радослав Добрев Йорданов
7. Ивайло Матеев Петев
8. Иван Димитров Иванов
9. Нефизе Джелил Кадир
10. Иван Веселинов Иванов
11. Галин Иванов Костадинов
12. Даниела Добрева Димитрова

29 Партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“:

1. Дилян Господинов Господинов
2. Иван Руменов Ганев
3. Ивайло Христов Христов
4. Дарина Костова Аргирова-Митева
5. Иван Руменов Клисурски
6. Стефан Иванов Костов
7. Георги Христов Георгиев
8. Станислава Иванова Стефанова
9. Стефан Йорданов Стефанов
10. Кольо Милков Никифоров
11. Красимир Димитров Милков
12. Владимир Георгиев Трендафилов

30 Партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“:

1. Ненчо Николаев Досев
2. Катерина Кирилова Виденова

205 са кандидатите за народни представители, от 
8-ми Добрички многомандатен избирателен район
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Десетки жени бяха изненадани 
с роза по ларгото на Варна

Десетки жени, които днес 
по обяд преминаха през лар-
гото на Варна, бяха приятно 
изненадани и получиха роза 
по случай празника.

Известният варненски зе-
взек и председател на Пар-
тията на българските мъже 
Росен Марков днес подарява 
рози на всички дами на глав-
ната улица във Варна.

Макар, че повечето от ак-
циите на Росен да са шегови-
ти, днешната е съвсем сери-
озна и вече се е превърнала 
в традиция.

Посланието му към мъже-
те е, че жените трябва да бъ-
дат обичани през цялата го-
дина, а не само на един ден.

moreto.net

НАП: Хазяите декларират 
доходите си до 5 май

Физическите лицата, които 
са отдавали помещения под 
наем през миналата 2020 го-
дина на други физически лица, 
трябва да декларират доходи-
те си пред приходната агенция 
до 5 май на 2021 година. При 
подаването на годишната де-
кларация наемодателите по-
пълват приложение № 4, кое-
то е неразделна част от годиш-
ната данъчна декларация, съ-
общиха от НАП.

Физическите лица с 50 и над 
50 на сто намалена работоспо-
собност, отдаващи помеще-
ния под наем, дължат аван-
сов данък, едва когато полу-
чаваната през годината от тях 
сума надхвърли 7 920 лв. от 
всички източници на доходи 

на лицето.
Наемодателите, които пода-

дат декларациите си по елек-
тронен път до 31 март 2021 г., 
могат да ползват и 5% отстъп-
ка върху данъка за довнасяне 
по годишната данъчна декла-
рация. Допълнително усло-
вие е и да нямат подлежащи 
на принудително изпълнение 
публични задължения към мо-
мента на подаване на деклара-
цията, както и да внесат целия 
размер на данъка за довнася-
не в срок до 31 март.

От НАП Варна напомнят на 
физическите лица, отдаващи 
помещения под наем на други 
физически лица, че и през 2021 
година трябва да подават де-
кларация по чл. 55 от ЗДДФЛ /

образец 4001/ и да внасят аван-
сово дължимия данък всяко 
тримесечие, с изключение на 
IV-то тримесечие, тъй като за 
него не се дължи авансов да-
нък. Дължимият авансов да-
нък е в размер на 10 на сто, 
като законът е предвидил да-
нъчната основа да се намаля-
ва с 10 % нормативно призна-
ти разходи.

Повече информация за по-
пълване на декларациите и 
плащане на данъци, отдава-
щите помещения под наем 
могат да получат на телефона 
за информация на НАП 0700 
18 700 на цената на един раз-
говор, според тарифния план 
на абоната.

moreto.net

Започва акция на КАТ за колани 
и детски столчета

"Пътна полиция" започна 
нова акция от вчера.

При операцията  се следи за 
използването на обезопаси-
телни колани и детски стол-
чета в автомобилите.

Целта е водачите да осъз-
наят, че неизползването на 
колан или каска значително 
увеличава риска от сериозен 
травматизъм и дори смърт 
при инцидент на пътя.

Това е поредна акция на 
КАТ за последните дни. От-
носно предишната 3-дневна 
операция, проведена от пе-
тък до неделя, която беше 
насочена към нарушения на 
пешеходци, отнемане на пре-

димство и превишена ско-
рост, главен инспектор Ни-
колай Крушарски обясни, 
че тя е приключила тази су-
трин, застъпвайки се с днеш-
ната операция. Данните от 
нея все още се анализират и 
едва по-късно ще станат ясни 
резултатите.

По отношение на новата 
акция за контрол на използ-
ването на предпазни колани 
от "Пътна полиция" съобща-
ват, че през миналата година 
са установени над 94 000 та-
кива нарушения.

Крушарски посочи, че по-
вече от 1 500 водачи са си 
позволили да не обезопасят 

децата си при качването им 
автомобила. По негови думи 
това е безотговорно поведе-
ние от тяхна страна.

Той напомни, че глобата 
за подобно нарушение е 50 
лв., а на водача се отнемат 
и контролни точки. Не това 
обаче било най-важното, а 
отговорността на шофьори-
те към себе си и пътниците.

"Много често самите път-
ници при спиране се учудват 
защо са санкционирани. На-
помняме, че е тяхно задъл-
жение да поставят обезопа-
сителните си колани", под-
черта инспекторът.

moreto.net

bghlapeta.com

Богдан Александров 
гостува с изложба 
„Триади“ в ГХГ на Варна
Вернисажът е между 15 и 18 на 10 март, 
а представянето е от 17:30 часа

Изложба, която ще бъде 
изненада за много от цени-
телите на изкуството във 
Варна се открива на 10 март 
в Градската художествена 
галерия „Борис Георгиев“.

Гостува провокативни-
ят художник Богдан Алек-
сандров, доктор на изку-
ствознанието, който рабо-
ти в областта на концепту-
алните проекти. Той има 
изложби в редица страни в 
Европа, както и у нас, ди-
ректор е на Градската худо-
жествена галерия във Ви-
дин, уважаван ерудит, не-
спокоен ум, срещата с ко-
гото е истинско интелек-
туално предизвикателство.

Изложбата на Богдан 
Александров във Варна има 
ретроспективен характер, в 
нея авторът поставя в нов 
контекст елементи от свои 
знакови проекти под името 
„Триади“.

Това са работи, създавани 
в продължение на 10 години 
по метод, наречен от самия 
него „Визуален шум“. Кар-
тините са от проекти, показ-
вани в изложбите: "Пурга-
ториум" (зала „Райко Але-
ксиев“, София, 2012), „Па-
лимпсест. Портрети без 
име“ (ONE gallery, Со-
фия, 2015), "Парейдолия. 
Портрети в постановка" 
(ONE gallery, 2018), "Вер-
тиго. Портрети без диагно-
за" (Есенни изложби, Пло-
вдив, 2018).

В изложбата работите са 
представени в групи по три, 
от което произтича име-
то „Триади“ (група от три 
неща или състояния), като 
препраща към смисъла на 
триадата от немската кла-
сическа философия - теза, 
антитеза и синтеза. Ето как 

самият автор описва „Ви-
зуалния шум“ като живо-
писен метод в свой опит 
за манифест в резюме: „В 
епохата на образа живопи-
ста губи привилегирована-
та си позиция в типологи-
ческата скала на визуални-
те изкуства.

Хоризонтално нивелира-
ният порядък променя същ-
ностно координатите на жи-
вописта, като ги трансфор-
мира в медия, еквивалентна 
на технологично и/или вре-
мево базирани визуални из-
куства. Промяната не про-
тича без съпротива.

Откриваме свидетелства 
на стремежа за съхранява-
не на „егоцентричния” спо-
мен за някога доминирала-
та живопис в присвоените 

елементи от първоначално 
смятаните за нейни отри-
цания – фотография и ди-
гитални изкуства.

Свидетели сме на странен 
парадокс – в опит да съхра-
ни собствената си, претен-
дираща за съвършенство 
природа, живописта при-
познава несъвършенства-
та от технологично бази-
раните изкуства.

В изложбата „Визуални-
ят шум“ е представен като 
възможен живописен ме-
тод, демонстриран в твор-
ческата практиката на авто-
ра и конкретно заявен в ня-
колко цикъла творби, пред-
ставени в четири изложби.“

Изложбата ще остане екс-
понирана до 29 март 2021.

chernomore.bg

Изграждат паркинги в район 
"Владислав Варненчик"

Приключва изграждането на 
паркинг край бл. 211 в „Кай-
сиева градина“ в район „Вл. 
Варненчик“. Оглед на обекта 
направиха кметът Иван Порт-
них и районният кмет Николай 
Костадинов.

Предстои да започне из-
граждането и на паркинг зад 
бл. 201. Продължава работа-

та и по проекта за нов паркинг 
срещу бл.302, до училище „П. 
Яворов“, който предвижда и 
обновяване на пространство-
то около него.

Обемът от ремонтни дей-
ности в III микрорайон на „Вл. 
Варненчик“ включва и цялос-
тен ремонт на алеята в близост 
до бул. „Янко Мустаков“ с из-

граждане на нови тротоари, ре-
монт на прилежащите паркин-
ги и осигуряване на допълни-
телни паркоместа.

Предстои строителство на 
паркинг северно от бл. 309, на 
зона за отдих и цялостен ре-
монт на съществуващата та-
кава зад бл. 308.

chernomore.bg
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БСП сезира ЦИК и СЕМ за харчене 
на държавен ресурс за изборите

Продължава от стр. 1
Социалистите ще изпратят 

и две жалби до Централната 
избирателна комисия (ЦИК) 
за проблема. Глобата, която 
се предвижда в закона за едно 
такова нарушение, е от 3 до 
15 000 лева. БСП ще уведо-
ми и Съвета за електронни 
медии (СЕМ) за мониторинг 
в медиите.

Според Проданов се вижда, 
че както преди, така и преди 
кампанията за "този човек" 
(б.р. Бойко Борисов) няма 
правила, няма закони и безо-
гледно погазва всички прави-
ла и норми, залегнали в наше-

то законодателство във връз-
ка с провеждането на предиз-
борната кампания.

"Използвайки държавния 
ресурс и обществените сред-
ства, министър-председате-
лят прави своята предизбор-
на кампания", посочи социа-
листът.

Христо Проданов очаква 
премиерът да бъде наказан и 
да престане да харчи публич-
ния административен и дър-
жавен ресурс за предизбор-
ната кампания за парламен-
тарните избори на 4 април.

Не му прави чест на минис-
тър-председателя, използ-

вайки служебното си пове-
дение и обществения ресурс, 
да прави предизборната кам-
пания за сметка на народа и 
да раздава пари зад гърба на 
парламента, допълни Про-
данов.

Всички ние видяхме, че 
нощното шкафче му е дос-
татъчно пълно и смятаме, че 
той може сам със собствени-
те средства да поеме предиз-
борната си кампания, а не да 
го прави за сметка на целия 
български народ, каза още 
червеният депутат.

Главният юрисконсулт 
Аглика Виденова заяви, че 

това не е първата кампания, 
за която „първият админи-
стратор на държавата“ нару-
шава всички закони и норми. 
Макар да е първият админи-
стратор, той е кандидат за на-
роден представител от ГЕРБ 
и би следвало както всички 
други кандидати, да бъде ра-
вен. Може да не уважава пар-
ламента и да принизи него-
вата стойност като ковачни-
ца на законите до отрицател-
ни стойности на доверие, но 
да бъде така добър да спаз-
ва законите, категорична бе 
Виденова.

news.bg

От КНСБ настояват дълго 
отлаганите реформи да започнат

Продължава от стр. 1
За краткосрочните обезще-

тения от КНСБ настояха да 
има увеличение за безработи-
цата до 60% от минималната 
работна заплата и обезщете-
нието за майчинските да бъде 
горе-долу същото.

Според бившия финансов 
министър Владислав Горанов 
сегашният модел на данъчна 
система е работеща и според 
него в следващите няколко го-

дини не трябва да се променя. 
Той ще настоява за запазване 
на данъците, без да има пови-
шение. Дебатът за необлага-
емия минимум винаги може 
да бъде на дневен ред, но вся-
ко отстъпление от страна на 
държавата, ще намери отстъ-
пление и от задачи в публичния 
сектор, предупреди Горанов.

По думите му в следващи-
те няколко години едно ста-
билно управление ще означава 
приобщаване към най-близкия 
кръг на интеграция в ЕРМ-2. 
Ако икономиката го позволя-
ва, биха могли да бъдат достиг-
нати по-добри резултати за за-
платите, изтъкна още бившият 
финансов министър./news.bg

Година след началото Кантарджиев очаква 
COVID-19 да стане сезонен и ендемичен

Директорът на Националния 
център по заразни и паразитни 
болести и член на НОЩ проф. 
Тодор Кантарджиев е на мне-
ние, че има вероятност коро-
навирусът да придобие сезо-
нен характер края на есента и 
началото на зимата, както и да 
придобие ендемичен характер.

В сутрешния блок на БНТ 
проф. Кантарджиев каза, че 
епидемията винаги е ограниче-
на по време, докато ендемията 
е проява за заболяването при 
отделни групи от хора, които 
са ограничен, малък брой, но 
продължава много дълго вре-
ме, поясни професорът. „Ми-
сля, че коронавирусът ще при-
добие ендемичен характер, ще 
се явява в отделни колективи, 
семейства и групи в следващи-
те години, но няма да има този 
масов характер на епидемия и 
пандемия“, посочи той.

Проф. Кантарджиев обяс-
ни, че ако в следващите годи-
ни настъпят такива мутации и 
сегашният имунен отговор на 
ваксините няма да действа или 
трябва да бъде засилен, тогава 
може да се наложи да се вак-

синираме като за грип, както 
в последните 30 години.

Той очаква топлото време да 
спомогне за намаляването на 
разпространението на инфек-
цията, тогава мутациите няма 
да се задържат в обществото.

За спирането на плановия 
прием и операции в болници-
те, проф. Кантарджиев посо-
чи, че решението не се прила-
га на национално ниво. Освен 
това в рамките на спешност и 
при най-малка заплаха лекари-
те ще правят операции, увери 
Тодор Кантарджиев.

По думите му натрупаната 
умора в контролните органи и 
в хората, не е най-добрият съ-
ветник. Няма смисъл да се на-
лагат най-строгите мерки, кои-
то се заобикалят и да не се спаз-
ват, затова политиката на щаба 
е да убеждават хората да не се 
събират на едно място, зато-
ва и наблягат на личната отго-
ворност, допълни проф. Кан-
тарджиев. 85% от хората имат 
лична отговорност, но други-
те 10-15% проявяват неразби-
ране, а 5% и действат напук.

Проф. Кантарджиев се спом-

ни началото на епидемията у 
нас - преди една година на 8 
март Националния център по 
заразни и паразитни болести 
доказа първите случаи на ко-
ронавирус в Габрово и Плевен. 
Това били безсънни нощи за 
колектива на лабораторията и 
голямо натоварване на болни-
ците, имало само две работе-
щи лаборатории и резерв за 
няколко хиляди проби ПСР. 
Сега вече има над 150 лабо-
ратории, има и бързите анти-
генни тестове.

Преди една година болници-
те не били подготвени, нямало 
защитни маски, облекла и ко-
легите били притеснени, а ле-
карите са работили въоръже-
ни единствено и само с жела-
нието на се помогне на хора-
та, обобщи изминалата една 
година с коронавирус проф. 
Кантарджиев. „Това, което от-
читам като грешка е, че допус-
наха у много хора да се заро-
ди недоверие“, заяви Кантар-
джиев. Въпреки това като лич-
на равносметка той увери, че 
винаги е бил честен с хората и 
е казвал нещата такива, какви-

то са. „Манипулацията е, кога-
то скриваш. Пред съвестта си 
съм чист, пред моите пациен-
ти и пред българските граж-
даните“, подчерта той. Той бе 
категоричен, че пари за про-
моция на ваксини не е взимал.

Засега мутациите се на-
блюдават много внимател-
но и в пробите се търси поя-
ва на нова мутация, известна 

на медицината. В България 
не се засича нито бразилска-
та, нито южноафриканската 
мутация, нито нигерийската. 
Има я само британската мута-
ция, изтъкна проф. Кантарджи-
ев. Над 85% от циркулиращите 
вируси са британски, а другите 
мутации се чакат с готовност. 
С изключение на нигерийска-
та мутация, всички други му-

тации се покриват с ваксини-
те, увери проф. Кантарджиев.

„Ако стане такава мутация, 
която недостатъчно добре се 
покрива от досега приложени-
те ваксини, ще ни се наложи ес-
ента да правим друга ваксина. 
Засега такава мутация няма и 
няма нужда от нова ваксина“, 
изтъкна проф. Кантарджиев.

news.bg

Електроразпределе-
ние Север АД, Разпре-
делителен обслужващ 
център Силистра и До-
брич уведомява своите 
клиенти, че:

В периода 23.03.2021 - 
26.03.2021 г., от 08:30 ч. до 
17:00 ч., поради извършва-
не на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за 
доставка на електроенергия , 
ще бъде прекъснато електро-
захранването в района на: гр. 
Шабла: ул. Приморска, ул. 
Заводска, ул. Слънчев бряг, 
ул. Черни връх, ул. Витоша 
и пресечките около тях.

В периода 23.03.2021 - 
24.03.2021 г., от 08:30 ч. до 
17:00 ч., поради извършване 

на обслужване на съоръжени-
ята за доставка на електрое-
нергия , ще бъде прекъснато 
електрозахранването в райо-
на на: Община Ген. Тошево: с. 
Росен, с. Краище, с. Красен.

На 22.03.2021 г., от 09:00 
ч. до 17:00 ч., поради из-
вършване на обслужване на 
съоръженията за доставка 
на електроенергия , ще бъде 
прекъснато електрозахран-
ването в района на: град До-
брич: Ул. „Боряна“ 25 – 35, 
ул. „Златен клас“ 2 – 10, ул. 

„Ясна поляна“ 1 – 7, бл. 2, 
вх. А, Б и В, ул. „Оп. Дими-
тър Ковачев“ 30 – 36, бл. 4, 
вх. А и Б, бл. 6, вх. А и Б, бл. 
8, вх. А, Б, В и Г, бл. 17, вх. 
А, Б, В, Г и Д, бл. 19, вх. А и 
Б, бл. 38, вх. А, Б, В и Г, ЕТ 
„ЯСНА ПОЛЯНА 2“, „СЛА-
ВЕНА СТОЙЧЕВА“ ЕООД, 
ЕТ „МАРИЯ“ ВАЛ. ГЕР-
ДЖИКОВА, ЕТ „ТЕМИТА“ 
СТАНКА ЕНЧЕВА.

Електроразпределение 
Север АД, Разпределите-
лен обслужващ център Си-
листра и Добрич се извиня-
ва на своите клиенти за въз-
никналото неудобство и се 
надява на разбиране.

Допълнителна информа-
ция можете да получите на 
тел. 0700 1 61 61

Кампания 2021 за директните плащания започна онлайн
Кампания 2021 по основните 

схеми на директните плащания 
тръгна онлайн. Земеделските 
стопани вече могат да очерта-
ват площите си в разработена-
та от ДФ „Земеделие” Система 
за електронни услуги (СЕУ), съ-

гласно Заповед на изпълнител-
ния директор на фонда.

Всеки стопанин с активна ре-
гистрация в СЕУ може да въведе 
и изпрати към ИСАК, електрон-
на информация за обработва-
емите площи и схемите за под-

помагане, които заявява за таз-
годишната кампания. Информа-
цията включва и пространстве-
ни данни за използваните от зе-
меделците площи. Тя постъп-
ва и се зарежда в ИСАК заедно 
със схемите и мерките, по които 

стопанинът кандидатства. След 
това кандидатът следва да по-
сети лично общинската служба 
„Земеделие“, където трябва да 
провери дали данните му са ко-
ректно нанесени и да приключи 
заявлението си.

Насоките за кандидатства-
не, както и условията за регис-
трация на данни са публикува-

ни на интернет страницата на 
ДФЗ - раздел „Директни плаща-
ния 2014-2020“, секция „Кампа-
ния 2021“.

В СЕУ на Държавен фонд „Зе-
меделие“ (ДФЗ) е възможна ре-
гистрацията на данни по заяв-
ленията за подпомагане. Сис-
темата е достъпна за регистри-
рани потребители, като самата 

регистрация в системата ста-
ва с подаване на заявка от сек-
ция „Потребителски панел“ на 
https://seu.dfz.bg/. 

С цел улеснение на земедел-
ските стопани в секция „Обратна 
връзка и помощ“ на СЕУ (https://
seu.dfz.bg/drupal/?q=node/49) са 
публикувани видео ръководства 
за работа със системата.



НОВИНИ6 Добруджанска трибуна9 март 2021 г.

За да няма грешки: НАП попълва вместо нас За да няма грешки: НАП попълва вместо нас 
данъчната декларацияданъчната декларация
Отстъпките обаче ще трябва да въведем сами

На сайта на Национална-
та агенция за приходите все-
ки, който има доходи, за кои-
то дължи данък към хазна-
та, може да намери предва-
рително попълнена деклара-
ция. Така рискът от грешки 
при пресмятането на налози-
те е елиминиран, което пред-
пазва от глоби и наказател-
ни лихви.

В петък от НАП обявиха, че 
документите ще са достъпни 
от 16 март. В момента пощен-
ски оператори коригирали по-
дадени от тях данни в приход-
ната агенция, за да се елими-
нират случаите, в които ЕГН 
на служител на юридическо 
лице е посочен като получа-
тел на суми по наложен пла-
теж, а на практика изпращачи 
на пратките, съответно реал-
ни получатели на плащания-
та, са фирми.

Всеки данъкоплатец може 
да отвори документа с лич-
ния си ПИН код, пише "24 
часа". Който не го е сменил 
заради фишинг атаките, може 
да направи това, без да ходи в 
офис на приходната агенция. 
Достатъчно е да следва ука-
занията на онлайн страница-
та на НАП и на предоставен 
от него имейл ще получи линк 
към новия си код.

В попълнените данъчни де-
кларации са вписани данни, 
предоставени от работодате-
лите за всеки, на когото през 
2020 г. са изплатили пари от 
заплата, хонорари, по граж-
дански договори, от наем на 
жилище, ползвано от фирма, 
както и от субсидии.

Ще бъдат нанесени и при-
ходи от електронна търго-
вия на собствени вещи или 

от продажба на автомобил. 
Ако сделките са правени с 
цел препродажба, доходите 
от тях ще бъдат включени 
към данъчната основа. Ако не 
са, получените суми са необ-
лагаеми. За да не се облагат 
парите, получени от продаж-
ба на автомобил, той трябва 
да е бил собственост на про-
давача поне 12 месеца преди 
да извърши сделката.

Възможно е в данъчния до-
кумент да не са нанесени всич-
ки получени облагаеми дохо-
ди през миналата година. Това 
най-често се дължи на про-
пуск от страна на работодате-
лите да го посочат, но са въз-
можни и технически грешки. 
Тогава титулярят на докумен-
та трябва сам да добави липс-
ващите данни. Най-често от-
съства информация за дохо-
ди от наем, ако договорът не 
е регистриран в общината и не 
са плащани авансови вноски.

Данъчните няма да са на-
несли и данни за ползваните 
отстъпки - от пенсионни и за-
страхователни вноски, от да-
рения, ако е с намалена рабо-
тоспособност, вноски по ипо-
течен заем за младо семей-
ство и др. Затова всеки, кой-
то ползва такива разрешени 
от закона намаления на дъл-
жимия данък, трябва да ги оп-
ише сам.

След като ги нанесе в де-
кларацията, трябва да прес-
метне и да впише колко да-
нък дължи и да изпрати до-
кумента в НАП.

За улеснение на всеки, кой-
то е затруднен при проверка-
та на данните и попълването 
на декларациите, на сайта на 
НАП има клип с указания как 

точно да се процедира с декла-
рациите. Срокът за подаване-
то им е 30 април 2020 г., като 
отстъпка от 5% от данъка за 
довнасяне може да се ползва 
при деклариране по електро-
нен път и плащане до края на 
март, припомнят от приход-
ната агенция.

Няколко стъпки има, за да 
проверите дали всичко е вяр-
но попълнено.

Първата, която препоръч-
ват експерти, е да установи-
те, че декларацията е вашата 
- име, ЕГН, дали правилно са 
изписани телефоните и имей-
лите за контакт с данъчните.

Втората стъпка е да прове-
рите дали са вписани всички 
суми, получени през 2020 г., 
за които се дължат данъци. 
Ако не са, добре е да допълни-
те документа с информация. 
В противен случай, ако бъде 
установено при проверка, че 
това не е направено, деклара-
цията ще се смята за непода-
дена в срок, което носи глоби 
и наказателни лихви за дъл-
жимите суми.

След това попълнете съ-
ответните приложения и ре-
дове за данъчните отстъпки. 
Тях ще се наложи да докаже-
те със сканиране на вносни 
бележки за това, че са наис-
тина направени.

Сред новите данъчни об-
лекчения е това за ремонт на 
дома. Ако човек разполага с 
документи и не плаща на ръка, 
ще може да ползва до 200 лв. 
отстъпка от годишния си да-
нък. Намалението важи само 
за собствениците на имота, а 
той задължително трябва да 
се ползва като жилище, а не 
като офис например. Ремон-

тът трябва да бъде извършен 
от българска фирма, която да 
удостовери с бележки и фак-
тури извършената работа.

Старо правило, което още е 
валидно, са полагащите се 5% 
отстъпка от данъка за довна-
сяне при подадена декларация 
по електронен път. Има обаче 
едно количествено ограниче-
ние - размерът на намаление-
тоне може да е над 500 лв. за 
една година.

Данъчното облекчение за 
деца и за доходите през 2020 
г. все още намалява сумата по 
годишната данъчна основа в 
зависимост от броя на децата: 
с 200 лв. за едно дете до 18 г.; 
с 400 лв. - за две деца; с 600 
лв. за три или повече деца, не-
навършили пълнолетие.

Данъчните облекчения за 
деца с увреждания пък дават 
възможност сумата от годиш-
ните данъчни основи да се на-
мали с 2000 лв. за отглежда-
не на дете с 50 или с над 50 
на сто вид и степен на увреж-
дане. Към формуляра се при-
лага копие от валидно реше-

ние на ТЕЛК/НЕЛК.
Едва от догодина, т.е. при 

следващата данъчна кампа-
ния, сумата, която ще се прис-
пада от годишните данъчни 
основи за едно ненавършило 
пълнолетие дете, е 4500 лв., 
при две - 9000 лв., при три и 
повече ненавършили пълно-
летие деца - 13 500 лева. При 
ползване на данъчното облек-
чение за деца с увреждания 
сумата, с която се намаляват 
годишните данъчни основи, е 
в размер на 9000 лева.

Важно е да се знае, че тези 
облекчения ще се ползват от 
1 до 31 декември 2021-а чрез 
работодател или при пода-
ването на годишната данъч-
на декларация. Отпадна из-
искването за представяне на 
писмена декларация от другия 
родител, че той няма да полз-
ва данъчното намаление. Да-
дена е възможност двете об-
лекчения - за деца и за деца с 
увреждания, да се ползват от 
двамата родители, когато до-
ходите на единия не са доста-
тъчни, за да ползва облекче-

нията в пълен размер. В тези 
случаи разликата може да се 
ползва от другия родител чрез 
подаване на годишна данъчна 
декларация.

Има още едно условие - да-
нъчните облекчения не могат 
да се ползват чрез работода-
теля, ако родителят не е де-
кларирал, че няма подлежащи 
на принудително изпълнение 
публични задължения или че 
ще подава годишна данъчна 
декларация.

Други суми, които намаля-
ват дохода за облагане, са: на-
маления за хора с намалена 
работоспособност, с напра-
вени лични вноски за добро-
волно осигуряване и застра-
ховане, с направени лични 
вноски за осигурителен стаж 
при пенсиониране, със суми 
за дарения, с вноски по ипо-
течни заеми, ако изплащано-
то жилище е на младо семей-
ство с граждански брак, а имо-
тът е основен. Полага се на-
маление и за извършени без-
касови плащания.
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Закрила на детето призова: Не Закрила на детето призова: Не 
ползвайте деца за политагитацияползвайте деца за политагитация
"Нека съхраним децата!", призова д-р Елеонора Лилова

"Въвличането на деца в поли-
тическа дейност е законово нару-
шение. Нека съхраним децата!". 

Председателят на Държавната 
агенция за закрила на детето д-р 
Елеонора Лилова изпрати офи-
циално писмо до председателя 
на Централната избирателна ко-
мисия г-н Александър Андреев и 
председателя на Съвета за елек-
тронни медии г-жа Бетина Жо-
тева, съобщи Монитор. 

Поводът за писмото е започ-
налата предизборна кампания за 
народни представители в 45-то 
обикновено народно събрание 
на Република България. Целта 
е децата да бъдат предпазени от 
въвличане в политическа агита-
ция и използването им за поли-
тически цели. 

"Обръщам се към Вас за про-
дължаване на доброто ни меж-
дуинституционално сътрудни-
чество, изградено през години-
те. Разчитам на Вас своевремен-
но да ни уведомявате в случай, 
че установите участие на деца в 
предизборна агитация и въвли-
чане в политически дейности. От 
своя страна Държавната агенция 
за закрила на детето ще предпри-

ема необходимите действия за 
проверка за нарушаване на пра-
вата на детето по реда на чл. 11, 
ал. 4 и/или чл. 11а от Закона за 
закрила на детето и за последва-
щи действия за закрила на дете-
то, както и ще уведоми писмено 
ЦИК и/или СЕМ за резултати-
те от извършената проверка по 
повод постъпил сигнал от Ваша 
страна, включително и в случа-
ите на търсене на администра-
тивнонаказателна отговорност 
от виновните лица."

"Обръщаме се към всич-
ки участници в предизборна-
та кампания, за да напомним, 
че не бива да се използват деца 
за преследване на политически 
цели, включително за пряка или 
косвена агитация. Вярвам, че с 
обединените ни усилия ще съу-
меем да съхраним личния жи-
вот на всяко дете у нас и да га-
рантираме правото му на нена-
меса в него, което е гарантира-
но право на всички хора в наша-
та Конституция.", посочи още 
председателят на ДАЗД д-р Еле-
онора Лилова.

Практиката от отминалите 
предизборни кампании показва, 

че по време на публични съби-
тия се използват и разгласяват 
лични истории и данни на деца 
чрез показване на техния об-
раз, имена или други признаци, 
по които могат да бъдат иден-
тифицирани. По този начин се 
създават предпоставки за нару-
шаване на личната неприкосно-
веност на детето. 

Държавната агенция се обър-
на с призив и към медиите, кои-
то имат важно участие в предиз-
борните кампании. От ДАЗД съ-
общават, че това не означава на-
лагане на цензура върху рабо-
тата на медиите, а коректност 

към личността на най-малки-
те човешки същества. Всички 
хора трябва да внимават да не 
се злоупотребява с информаци-
ята, която касае деца, в медии-
те и интернет пространството.

"Молим журналистите или 
гражданите преди да използ-
ват такава информация, пред-
варително да се постараят да я 
проверят чрез различни досто-
верни източници, за да се избе-
гнат и редица фалшиви новини 
и да се злепоставят деца.", каз-
ва още шефът на ДАЗД Елео-
нора Лилова.
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Дариха органите 
на 29-годишен, 
четирима с шанс 
за втори живот

Две чернодробни транс-
плантации бяха извършени 
в болница "Лозенец" и една 
бъбречна в "Александров-
ска" болница на 26 февруа-
ри. Черен дроб е присаден на 
две деца - на 1 и на 7 годи-
ни, а бъбречната трансплан-
тация е направена на 48-го-
дишен мъж. 

По информация на лечеб-
ните заведения, пациентите 
са в добро общо състояние и 
остават под лекарско наблю-
дение. Поради липса на съв-
местими реципиенти в бъл-
гарската листа на чакащите 
за трансплантация, сърцето 
е предоставено на Унгария 
по линия на Евротрансплант. 

Донор е 29-годишен мъж, 
изпаднал в мозъчна смърт, 
а донорската ситуация е ре-
ализирана, благодарение на 
екипната работа на лекари-
те от МБАЛ „Св. Иван Рил-

ски“ – Горна Оряховица, ко-
ординаторите по донорство 
д-р Сибила Маринова и д-р 
Ваня Лъчезарова и медици-
те в областната болница във 
Велико Търново. 

Това е втората донорска 
ситуация от началото на го-
дината за МОБАЛ „Д-р Сте-
фан Черкезов“ и за страна-
та. От 2006 г. до момента 
великотърновската област-
на болница е реализирала 
успешно 35 донорски ситу-
ации, дали втори шанс за жи-
вот на 91 граждани, нужда-
ещи се от трансплантация.

Министерството на здра-
веопазването и Изпълнител-
на агенция "Медицински над-
зор" благодарят на близки-
те на починалия млад мъж за 
хуманния жест, като подна-
сят своите съболезнования 
на семейството.
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Обещано: Заплатите в Сърбия по-Обещано: Заплатите в Сърбия по-
високи от България още тази годинависоки от България още тази година
Премиерът Бърнабич очаква средна заплата 900 евро 
през 2025 г.

Сръбската премиерка Ана 
Бърнабич заяви, че до края на 
годината заплатите в Сърбия 
ще надвишат тези в Бълга-
рия, която е член на ЕС, съ-
общи Танюг.

Очаквам от 2025 г. да има-
ме средна заплата 900 евро, 
заяви още Бърнабич.

Тя посочи, че е нормално 
да има разногласия в Кризис-
ния щаб за борба с разпрос-
транението на коронавируса 
и подчерта, че най-важното 
е хората да бъдат убедени, 
че трябва да се ваксинират.

„Както обикновеният граж-
данин има все по-малка толе-
рантност, така е и в Кризис-
ния щаб. Мисля, че добре ба-
лансираме. Помолих члено-
вете на щаба повече да гово-
рим за ваксинацията. Вакси-
ната е на първо място в бор-
бата с короната. Вместо да 
призоваваме за затваряне, да 
посветим това време за при-

зоваване за ваксиниране. Вак-
сини има“, каза Бърнабич.

Към края на миналата сед-
мица в Сърбия са били поста-
вени над 1 618 000 дози вак-
сина, като над 593 000 души 
са получили и втората доза.

Членовете на щаба ще засе-
дават отново утре, за да пре-
ценят резултатите от мерки-
те, взети през уикенда - за-

тваряне на кафенетата, рес-
торантите и търговските цен-
трове.

Лекарите в щаба преду-
преждават, че може да е про-
пуснат точният момент за за-
тварянето и настояват да бъ-
дат взети още по-строги мер-
ки, например затваряне за 
най-малко 14 дни.
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Белгия отваря ресторантите Белгия отваря ресторантите 
и кафенетата през майи кафенетата през май
Тогава ваксинираните от уязвимите групи ще са 
висок процент

Белгия частично разхлаб-
ва от днес мерките срещу 
пандемията от коронавирус.

Вече е разрешено навън да 
се събират 10 души вместо 
четирима, както беше досе-
га, предаде БНР.

Присъстващите на погре-
бения се ограничават до 50 
души при необходимата 
дистанция.

Дейностите на младежи-
те са допустими при общо 
10 души вътре и 25 навън.

Премиерът на кралство-
то Александър де Кро по-
ясни в петък, че отваряне-
то на ресторантите, кафене-
тата и хотелите може да се 

очаква едва през май, кога-
то процентът на ваксинира-
ните от рисковите групи ще 
е достатъчно висок.

До този момент първа 
имунизация са получили 
над 600 000 души.
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Швейцария официално забрани буркитеШвейцария официално забрани бурките
Текстът е получил подкрепата на над 51% от гласовете

Референдум реши да бъде 
забранено носенето на бурки 
и никаб в Швейцария, съобщи 
Bulgaria ON AIR. 

Това се случи след гласува-
нето на хората, които гласу-
ваха "За" забраната за покри-
ване на лицето на обществе-
ни места.

Според официалните резул-
тати, публикувани от федерал-
ното правителство, текстът 
е получил подкрепата на над 
51% от гласовете.
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Ще спаси ли ваксинацията лятото в Европа?Ще спаси ли ваксинацията лятото в Европа?
Някои се страхуват от дискриминация

Европа може да е в очаква-
не на едно шумно лято в стил 
на двадесетте години, с пълни 
полети на нискотарифни авио-
компании и крайбрежни баро-
ве, пълни с щастливи туристи.

Но сега е изправена пред 
поредния мрачен ваканцио-
нен сезон на ограничения за 
пътуване, карантинни прави-
ла и заключена индустрия за 
развлечения.

След няколко седмици ще 
разберем коя ще бъде тя, но 
политическите решения, кои-
то ще оформят резултата, вече 
се вземат, пише БГНЕС, по-
зовавайки се на BBC.

Един голям въпрос е дали 
държавите-членки на ЕС ще 
се задоволят да оставят про-
цеса на вземане на решения 
на Европейската комисия в 
Брюксел - която е объркала 
програмата за закупуване на 
ваксини - или просто ще взе-
мат нещата в свои ръце.

Например Гърция вече е 
сключила сделка за посреща-
не на туристи от Израел, ако 
имат ваксинационен паспорт.

А Кипър заяви, че ще прие-
ма британски туристи от 1 май 
, стига да са получили по две 
дози от всяка ваксина, одобре-
на от Европейската агенция по 
лекарствата (EMA).

Генералният директор на 
Кипърската асоциация на хо-
телите Филокипрос Русонидес 
заяви пред Би Би Си: „Наисти-
на сме доволни от това разви-
тие. Ще бъде наистина ефек-
тивно и много добре за авио-
компаниите да планират по-
летите си. Кипър традицион-
но е много популярна дести-
нация за британски туристи. „

Заложени са работни 
места в туризма

Тук не става въпрос само за 
това дали богатите северно-
европейци ще се насладят на 
бира или сладолед на плажа.

Туризмът е голям бизнес, 

който осигурява 27 милиона 
работни места в Европа и ге-
нерира около 10% от БВП на 
ЕС, ако вземете предвид ос-
таналите сектори, които за-
висят от него.

Икономиките на страни като 
Гърция, Испания и Италия не 
могат да се възстановят, до-
като туристическата индус-
трия не бъде отворена отново.

БВП на Балеарските остро-
ви - включително Майорка 
- е спаднал с 27% минала-
та година. Ако вторият ле-
тен сезон бъде загубен зара-
ди COVID-19, последствия-
та ще бъдат катастрофални.

Туристически служител в 
Майорка определи ситуация-
та като „неустойчива“ и зая-
ви, че ако на туристите не бъде 
позволено да се върнат, мно-
го местни фирми ще изчезнат.

Спасяването на лятото за-
виси от два общоевропейски 
проблема: ваксинирането на 
хората и след това съгласу-
ване на правилата относно 
това дали правото на пътува-
не трябва да бъде свързано с 
вашия ваксинационен статус.

Главният икономист на Бан-
ката на Испания Оскар Арсе 
каза пред испанския вестник 
„Ел Паис”: „Ако нивата на 
ваксинация са високи през 
юни, туристическият сезон 
ще бъде спасен. Но ако се за-
бавят до края на лятото, ико-
номиката ще пострада много. 
От тези три месеца радикал-
на несигурност зависят мно-
го нещаг. „

Бавно разпространение 
на ваксината

Засега поне поличбите не са 
добри. До края на тази седми-
ца само 4,96% от белгийците 
и 5,5% от германците са полу-
чили поне една доза ваксина.

„Политико” направи изчис-
ление тази седмица, което по-
казва, че ако разпространение-
то на ваксинацията продължи 

при сегашните темпове, Бел-
гия няма да достигне прага на 
защита на 70% от население-
то си до юли 2023 г.

Датата, изчислена за 
Германия, е септември 

2022 г.

Това предполага, че тряб-
ва да зададем въпроса за по-
чивките през следващата или 
по-следващата година - а не 
за този юли или август.

Сега, разбира се, белгий-
ското и германското прави-
телства - и Европейската ко-
мисия - ще твърдят, че вакси-
нирането ще набира темпове, 
тъй като доставките се подо-
бряват и се одобряват нови 
ваксини. И така би трябвало 
да бъде.

Но това, което показват 
тези данни, е, че досега про-
грамата за ваксинация в ЕС е 
била катастрофа. До момен-
та са ваксинирани по-малко 
от 10% от населението на ЕС 
срещу 31% във Великобрита-
ния и 52% в Израел.

Председателят на Европей-
ската комисия Урсула фон 
дер Лайен призна миналия 
месец, че ЕС не е там, къде-
то иска да бъде по отноше-
ние на ваксинациите. Но ши-
роко се съобщава, че герман-
ският финансов министър 
Олаф Шолц е обобщил не-
щата по-лаконично, казвай-
ки на среща, че ваксинира-
нето в ЕС е „тотално“ шоу 
на ужасите.

Бавното разпространение 
на ваксината е политическо 
смущение за Европейската 
комисия, която пое отговор-
ността от отделните държа-
ви-членки и след това изоста-
на далеч от други страни като 
САЩ и Израел.

Не може да бъде допуснат 
втори провал на паспортите 
за ваксини, но засега призна-
ците не са обнадеждаващи.

Германският канцлер Ан-

гела Меркел предположи, че 
техническата работа по въ-
проса - какъв вид информа-
ция трябва да показва паспор-
тът и как може да се събира и 
съхранява - може да приклю-
чи след три месеца.

Но проблемите с паспорти-
те за ваксини са по-скоро по-
литически и етични, отколко-
то технически.

Меркел заяви, че ЕС няма 
намерение да пътуват само 
хора с ваксинални паспорти, 
добавяйки, че „все още не са 
взети абсолютно никакви по-
литически решения за това“.

Страхове от 
дискриминация

Някои държави, включител-
но Франция, където до 40% от 
възрастните могат да отка-
жат ваксинация, изпитват не-
удобство при създаването на 
права за тези, които са имали 
ваксина - права, които не са 
достъпни за тези, които нямат.

Испания, отчаяна да нака-
ра туризма да се задвижи от-
ново, вече заяви, че няма да 
ограничи правото на влиза-
не на пътници, които са били 

ваксинирани.
Но ако канцлерът Меркел е 

права и свободата на движе-
ние не е ограничена до онези, 
които имат паспорт за вакси-
на, тогава пътниците може да 
почувстват, че няма смисъл 
да го носят.

Огромни политически реше-
ния се очертават за Европа - 
свободата на движение е един 
от основните принципи на ЕС.

Ако тези решения ще по-
могнат за спасяването на това 
лято, времето за вземането им 
вече е малко.

dnes.bg
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Туристическо дружество „Буйна гора“ извърши 
18 км. поход „Осмар“

Вчера Туристическо дру-
жество „Буйна гора“ – Раз-
град бяха по южните скло-
нове на Шуменско плато за 
поход „Осмар“.

Те се събраха на паркин-
га в центъра на село Осмар 
и тръгнаха на север по до-
лината Осмарски боаз. В 
дъното на боза се намират 
Природен феномен “Око-
то”, Костадинов манастир, 

скална църква “Диреклия-
та”, скална ниша “Подкова-
та” като на всички отдели-
ха време за разглеждане и 
снимки. След това се изка-
чиха до най-високата точка 
на маршрута – кота 452 м н. 
в. и продължиха през гората 
на югоизток, като достигнаха 
до природния обект – пеще-
рата “Голяма Маара”. Смя-
та се, че това място е едно 

от най-енергийните точки на 
Шуменския регион.

След като се заредиха с 
енергия, поеха в посока хижа 
Букаците, където направиха 
дълга почивка с обяд. Про-
дължиха по маршрута в по-
сока троицкия боаз, като пре-
минаха през скалните църк-
ви „Монастиря“ и „Моми-
на Скала“. След това преся-
коха билото и навлязоха в 
Калугерския боаз. На двата 
му склона се намират Скал-
на църква “Килията” и Хан 
Крумски скален манастир. 
Преминаха и през „проход-
чето на любовта“, изкачиха 
се над скалния венец и се на-
сладиха на необятната глед-
ка. Спуснаха се по Калугер-
ски боаз до неговото начало и 
след това на запад през село 
Троица затвориха маршрута 
в Осмар. Така неусетно из-
минаха 18 километра.

30 000 лв изчезнаха от каса в 
офис на фирма в Разград

30 000 лв изчезнали от 
каса в офис на фирма в Раз-
град, съобщават от поли-
цията.

42-годишният собственик 
установил липсата на па-
рите около 12.50 часа на 7 
март. След подаден сигнал 
в полицията е извършен ог-
лед на място.

По случая е започнато 
разследване за престъпле-
ние по чл.195 от НК.

Нов детски кът за малките 
пациенти в разградската болница

Малките пациенти в 
МБАЛ „Св.Иван Рилски” 
вече имат свое място за при-
ятно и забавно изкарване в 
болнична среда. За децата, 
настанени в Детското отде-
ление, е обособена уютна и 
приветливо боядисана стая, 
в която да могат да играят, 
да се забавляват, да си съз-
дават нови приятелства и 
позитивни емоции.

Мек килим, масичка, стол-
чета, миникухня, готварски 
съдове, конструктори, дъски 
за рисуване, пъзели и много, 
много разнообразни играчки 
вече са на разположение на 
малчуганите в здравното заве-
дение. Така те ще готвят, рису-
ват, строят, творят и ще про-
дължат да се развиват.   

Вълшебната детска стая 
пристига в Разград благода-
рение на благотворителна-
та организация „Ангели за 
България”,  която е отправи-
ла предложение към болнич-

ното заведение и то радушно 
го е приело.

„Ангели за България“ е не-
правителствена организация 
със седалище в град Лондон, 
Тя се финансира изцяло от да-
рения на българите в чужби-
на, които отделят свои сред-
ства за благотворителни кау-
зи. Настоящата дългосрочна  

кампания е насочена към по-
добряване на болничните ус-
ловия във всички държавни 
болници с Педиатрично от-
деление в страната. Целта на 
инициативата е малките паци-
енти да имат един по-приятен 
и безгрижен престой по време 
на тяхното лечение.

razgradnews.net

Започват проверки за качеството на топлия 
обяд по оперативна програма за храни

Управляващият орган на 
Оперативната програма за хра-
ни стартира през март  плани-
рани проверки за изпълнение-
то на проектите по Операция 
3.1 „Топъл обяд в условията 
на пандемията от COVID-19“. 
Ще бъдат проверявани услови-
ята, при които се подготвя хра-
ната в кухненските бази, как-
то и дали изготвените меню-
та отговарят на изисквания-
та за балансирано и качестве-
но хранене.

Ще се осъществяват и срещи 
с потребители с цел проучва-
не мнението им за предоставя-
ния топъл обяд. При постъпи-

ли жалби и сигнали ще се про-
веряват и фактите и обстоятел-
ствата описани в тях. При не-
обходимост от съдействие ще  
бъдат инициирани отново съв-
местни проверки с представи-
тели на Българската агенция 
по безопасност на храните.

Осигуряването на топъл 
обяд се утвърди като една от 
най-одобряваните мерки за 
подкрепа за нуждаещите се. 
Към момента по операцията 
се изпълняват 216 проекта за 
близо 60 000 лица. Финансира-
нето за тях е осигурено от Ев-
ропейския съюз в отговор на 
пандемията от КОВИД-19 по 

механизма REACT-EU.
В целевите групи са включе-

ни хора без доходи или с до-
ходи под линията на бедност, 
които са в невъзможност да 
осигурят основните си жизне-
ни потребности и нямат близ-
ки с възможност да им окажат 
подкрепа. Топъл обяд получа-
ват и хора,  за които рискът от 
заразяване с Ковид-19 или от 
неблагоприятно протичане на 
инфекцията е по-висок. Те по-
лучават всеки работен ден то-
пъл обяд, който включва супа, 
основно ястие, хляб и поне вед-
нъж седмично десерт.
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Сърцето ми е в ритъм с 
твоето.

Очите ми те 
търсят и в съня.

Душата ми 
щастлива е, и 
твоя е.

Защото ти 
направи с мен 
това.

Даряваш ми истинска 
обич.

Усмихваш ме с твоя благ 
смях.

Божествен си!
Неповторим си!
А аз съм най-щастлива на 

Света!
Защото имам теб до себе 

си.
Защото истински си и си 

мой!
Защото любовта ти е бо-

жествена!
Защото твоето сърце е 

моят дом!

****

Аз има какво да ти дам.
И ти имаш очи да го видиш.
Ти носиш в сърцето си 

плам.
От онзи,истинския!
Изтриваш всяка моя сълза.
Пролята по глупаво време.
Ти имаш уникална душа,
която ми дава безвремие.
Ти си Вселена и Свят в едно.
Ти си красиво вълшебство!
Ела,подай ми ръка.
И остани моя Вечност!

Мария Донева-Набхан

Вторник

БНТ
05:10 Още от деня коментарно 

предаване/п/
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 

детски филм /2 епизод/
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 за-

бавно-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 Референдум с Добрина 

Чешмеджиева
22:00 Под игото тв филм /8 част/
23:00 По света и у нас
23:30 Моят плейлист /п/
00:30 Светът и ние /п/
00:45 100% будни /п/
02:40 Култура.БГ /п/
03:40 Домът на вярата Храм 

„Успение Богородично“, с. Са-
парево /п/

04:10 История.bg Петър Бе-
рон /п/

BNT 2
05:30 Откакто свят светува 

предаване за фолклор /БНТ 2 
София/п/

06:00 Туризъм.бг /п/

06:30 Знаете ли, че...
06:40 Децата.com детско пре-

даване /БНТ 2 Русе/
07:10 Приказки за света: „При-

казка за животните“ /п/
07:20 Бърколино детски кук-

лен тв сериал
07:50 Български уроци - аз уча 

български
08:00 С БНТ на училище: На 

фокус - 7. клас Математика
09:00 По света и у нас
09:05 Натисни F1 /п/
09:20 10 000 крачки /БНТ 2 Бла-

гоевград/п/
09:30 България в 60 минути с 

Мариана Векилска
10:30 Линия Култура инфор-

мационно предаване за култура /
БНТ 2 Благоевград/п/

11:00 №1 Туризмът: Назад към 
историята /БНТ 2 Варна/избрано/

11:30 Знание.БГ образователно 
предаване /БНТ 2 Варна/

12:00 По света и у нас
12:35 Библиотеката
13:30 Арт стрийм предаване за 

културните събития в Пловдив /
БНТ 2 Пловдив/п/

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

фокус - 7. клас Математика /п/
16:00 Недадените сериен тв 

филм /2 епизод/ (12)
17:00 Натисни F1 образовател-

на поредица за дигитална култу-
ра с водещ Никола Димитров - 
Nikicha1

17:15 Знание.БГ образователно 
предаване /БНТ 2 Варна/п/

17:50 10 000 крачки /БНТ 2 
Русе/

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

мационно предаване за култура /
БНТ 2 Русе/

19:00 Парламентарни избори 
2021: Диспут /БНТ 2 Благоевград/

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

20:00 Октопод сериен тв филм 
/2 сезон, 6, последен епизод/ (12)

21:05 Произведено в Киото
21:30 Пътешествия докумен-

тална поредица

22:00 БНТ на 60
23:00 Последният печели за-

бавно-познавателно семейно 
куиз шоу

00:00 По света и у нас
00:30 Натисни F1 /п/
00:45 Танцът на пингвините до-

кументален филм /п/
01:35 Линия Култура инфор-

мационно предаване за култура /
БНТ 2 Русе/п/

02:05 Библиотеката /п/
03:00 Знание.БГ образователно 

предаване /БНТ 2 Варна/п/
03:30 Парламентарни избо-

ри 2021: Диспут /БНТ 2 Благо-
евград/п/

04:15 10 000 крачки /БНТ 2 
Русе/п/

04:25 Октопод сериен тв филм 
/2 сезон, 6, последен епизод/п/ (12)

BNT 3
06:00 Аз съм…
06:15 Футбол: Милан - Цървена 

звезда, среща-реванш от 1/16-фи-
налите на турнира на УЕФА „Лига 
Европа“

08:05 УЕФА Лига Европа мага-
зинно предаване /10 епизод/

08:30 Пътят към Катар 2022 
магазинно предаване /2 епизод/

09:00 Последният печели за-
бавно-познавателно семейно 
куиз шоу

10:00 Дуелът на виното доку-
ментален филм /п/

11:35 Световно първенство по 
ски-северни дисциплини: ски-бя-
гане, спринт /финали/

13:25 Колоездачна обиколка на 
Прованс обзор

14:15 Спортни новини
14:20 Аз съм…
14:30 Рали Дубай Интернеша-

нъл Баха обзор
15:00 Футбол: Наполи - Грана-

да, среща-реванш от 1/16-фина-
лите на турнира на УЕФА „Лига 
Европа“

17:00 Телепазарен прозорец
17:15 Разделената Испания до-

кументален филм /1 епизод/
18:00 Трите красавици игрален 

филм /п/ (12)

19:40 Автомобилизъм: Tour 
Auto Optic 2000 магазинна про-
грама

20:30 УЕФА Лига Европа мага-
зинно предаване /10 епизод/

20:55 Събота вечер с БНТ
21:50 Спортни новини
22:00 Мистерия в Неапол „иг-

рален филм /Италия, 2017 г./, ре-
жисьор Ферзан Озпетек, в роли-
те: Джована Медзоджорно, Але-
сандро Борги,

23:50 Еуфория игрален филм 
/п/ (16)

01:40 Спортни новини
01:50 Световно първенство по 

ски-северни дисциплини: ски-скок 
от малка шанца

03:20 Колоездачна обиколка на 
Прованс обзор

03:55 Аз съм…
04:15 Футбол: Манчестър 

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

BNT 4
05:30 Знание.БГ образователно 

предаване /БНТ 2 Пловдив/
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
13:05 Рецепта за култура ток-

шоу с Юрий Дачев /п/
14:00 Линия Култура инфор-

мационно предаване за култура /
БНТ 2 Благоевград/

14:30 Неделни нюанси с водещ 
Симона Пейчева

15:30 Натисни F1 образовател-
на поредица за дигитална култу-
ра с водещ Никола Димитров - 
Nikicha1

15:45 Последният печели за-
бавно-познавателно семейно 
куиз шоу

16:45 С БНТ на училище: На 
фокус - 7. клас Математика

17:45 Малки истории /п/
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 

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

2021: Гласовете на България
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум с Добрина 

Чешмеджиева
22:00 До Европа и напред
22:30 Музика, музика
23:00 По света и у нас
23:30 Светът и ние
23:45 Събота вечер с БНТ
00:45 Недадените сериен тв 

филм /2 епизод/ (12)
01:40 Джинс /п/
02:10 Иде нашенската музи-

ка /п/
03:10 Бразди /п/
03:40 Бързо, лесно, вкусно /п/
04:10 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.36

15:00 Премиера: „Истинска лю-
бов“ - сериал, еп.52

16:00 „Островът на Пиетро“ - 
сериал, еп.2

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.40

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Безмилостен 
град“ - сериал, еп.46

21:00 „MasterChef“ - кулинар-

но шоу, с.7
22:30 „Шоуто на Николаос Ци-

тиридис“ - вечерно токшоу
23:30 bTV Новините - късна 

емисия
00:00 „Кралици“ - сериал, еп.6
01:00 „Опасни улици“ - сери-

ал, с.14 еп.88
02:00 bTV Новините /п./
02:30 „Преди обед“ /п./ - токшоу
04:50 „Божествено“ - сери-

ал, еп.22

Nova TV
05:10 „Специален отряд: Хам-

бург“ - сериал, сезон 1 /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 „Откраднат живот: Фина-

лът“ (премиера) - сериал, сезон 11
21:00 „Един за друг“ (премие-

ра) - риалити, сезон 2
22:30 „Братя“ (премиера) - се-

риал, сезон 2
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 живо-

та“ - 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. 45 от 8 март 2021 год.
Допустими кандидати по настоящата Програма са:
1. Физически и юридически лица, упражняващи своята дейност на територията на Общината;
2. Местни общности или отделни граждани;
3. Неправителствени организации.
По смисъла на настоящата Програма местните общности са формална група от физически лица, 

обединени от идеята и заинтересовани от решаването на конкретен проблем, свързан с подобряване на 
средата за обитаване в даден квартал, жилищен блок, комплекс и др.

По настоящата програма не могат да участват държавни и общински структури, които се явяват 
първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни средства. Недопустимо е участието на 
общински и държавни училища и детски градини.

Финансово разпределение на ресурсите по Програмата
Ежегодно, с Програмата за капиталовите разходи на Общината, се определя общият размер на сред-

ствата за финансиране на дейностите по настоящата Програма. Този общ размер има два източника: 
собствени бюджетни средства и съфинансиране от физически и юридически лица.

Размерът на средствата може да бъде коригиран с Решение на Общински съвет, съобразно хода на 
изпълнение на дейностите и възможностите на общинския бюджет.

Кандидатстване за включване на обекти в Програмата
Срокове за кандидатстване
Предложения от допустимите кандидати за реализация на обекти се приемат през календарната годи-

на, за която има осигурено финансиране от общинския бюджет. 
Разглеждането на предложенията се извършва от Комисия, на сесии в рамките на календарната го-

дина.
Постъпилите през предходната година и неразгледани от Комисията предложения (поради недостиг 

на финансов ресурс, липса на достатъчно време за реализирането им и др.) се разглеждат на първото за 
следващата година заседание на комисията.

Предложените и одобрени от Комисията дейности трябва да бъдат реализирани най-късно до 4 ме-
сеца от сключване на споразумението за финансиране, но не по-късно от края на календарната година.

Условия за включване на обекти в Програмата
Задължителните условия, на които трябва да отговаря конкретното предложение за включва-

не на обекти за реализиране в рамките на програмата, са следните:
•	 Обектът, който се предлага, да е общинска собственост;
•	 Дейностите, предложени за изпълнение, да са сред допустимите по Програмата;
•	 Да се осигури финансово участие на кандидата в реализацията на дейностите в размер:
- не по-малък от 25 % от общата стойност на обекта за физически лица и 
- не по-малък от 50% от общата стойност - за юридически лица.
•	 Обектът да е изпълним в рамките на календарната година;
•	 Не се допуска повече от едно предложение за един обект, независимо от кандидата, в рамките 

на една календарна година;
•	 Общата стойност на ремонтните работи на всеки обект да е в границите от 1 500 до 15 000 

лева с включен ДДС.
Ред за кандидатстване
За кандидатстване по Програмата се подава изцяло попълнен формуляр (заявление) по образец, в 

Центъра за услуги и информация, на работно място „Деловодство”. 
Ако кандидата е местна общност, която е в режим на етажна собственост, формуляра за кандидат-

стване по програмата трябва да е придружен от Протокол от общо събрание на Етажната собственост, 
проведено по реда и изискванията на ЗУЕС, в който да е отразено съгласието на съсобствениците да 
кандидатстват за реализиране на благоустройствени мероприятия по Програмата. 

Кандидатът задължително посочва данните, изисквани в заявлението, както и размерът на съфинан-
сиране, който трябва да бъде:
•	 За физически лица - не по-малък от 25 % от общата стойност на дейностите по обекта;
•	 За юридически лица - не по-малк от 50% от общата стойност на дейностите по обекта;
Непопълнени формуляри, както и такива с липсващи данни или Протоколи от общото събра-

ние на Етажната собственост, няма да бъдат завеждани и разглеждани.
Постъпилите предложения се разглеждат от Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община 

град Добрич, която включва задължително членове от:
Общински съвет – 7 члена;
Общинска администрация – 6 члена.
Комисията разглежда постъпилите до момента предложения на свои заседания и описва мотивите си 

за одобряване или отхвърляне на даден обект в Констативен протокол. При кандидатстване , комисията 
изисква от кандидата да представи инвестиционен проект, изготвен и заверен от правоспособен проек-
тант по съответната част, в едно с обяснителна записка и количествена сметка. Изготвянето на проекта 
е за сметка на кандидата, подал предложението за реализация. В едномесечен срок след провеждане на 
заседанието, отговорния за реализацията на програмата служител от Община град Добрич, задължи-
телно уведомява всеки кандидат за решението по неговото предложение. Решенията на комисията са 
окончателни и не подлежат на повторно преразглеждане.

На одобрените кандидати се отправя писмено предложение за сключване на Споразумение за фи-
нансиране, имащо за предмет да определи рамката на финансиране на конкретния обект.

В случай на отказ на кандидата от сключване на споразумение, независимо от посочените причини, 
или неявяването му в срок, преписката по неговото предложение за реализация се прекратява.

Ако кандидата е сключил споразумение за финансиране, но не е внесъл своя дял в упоменатия в него 
срок, споразумението се счита за развалено и обекта не подлежи на изпълнение.

Дейностите по Програмата се изпълняват от Общинско предприятие „Комуналстрой”, чрез включва-
не на средства за целево финансиране в бюджета на предприятието.

Община гр. Добрич, чрез възлагателно писмо, възлага на ОП „Комуналстрой“ изпълнението на дей-
ностите за конкретния обект, след осигуряване на финансирането от страна на кандидатите (местните 
общности).

Мерки за информация и публичност
За улеснение на гражданите на официалната Интернет-страница на Общината, в рубриката „Страте-

гии, Планове, Програми”, е публикуван текста на самата Програма. От там желаещите да кандидат-
стват могат да изтеглят и формуляра за кандидатстване.

Ползи от реализацията на дейностите по Програмата
•	 Благоустроени пространства – тротоари, алейни пространства, зелени площи;
•	 Съхранено общинско имущество;
•	 Подобрено качество на живот на местните общности;
•	 Подобрени параметри на околната среда;
•	 Провокирана солидарност и гражданско чувство за отговорност чрез равностойно поемане на 

задължения;
•	 Утвърдени партньорства с граждани и фирми;
•	 Реализиран продукт с добавена стойност. 

Контрол по реализация на дейностите и изразходените средства
Контролът по изпълнение на дейностите в настоящата Програма се осъществява от общинска адми-

нистрация град Добрич.
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)  за Поземлени имоти (ПИ) 

72624.603.324, 72624.603.325 и 72624.603.327 за обект „Електрозахранване на производствена база за 
преработка на етерично-маслени култури чрез дестилация и склад за механизация и селскостопанска 
продукция в ПИ 72624.603.284 – урбанизирана територия, в землището на град Добрич“.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното
РЕШЕНИЕ 18 – 8:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и 
чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:

I. Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)  за Поземлени имоти (ПИ) 
72624.603.324, 72624.603.325 и 72624.603.327 за обект „Електрозахранване на производствена база за 
преработка на етерично-маслени култури чрез дестилация и склад за механизация и селскостопанска 
продукция в ПИ 72624.603.284 – урбанизирана територия, в землището на град Добрич“.

II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно Закона, действия.
ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА“ - 32; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
Даване съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VII за „ЖС“ в кв. 557 на ЖК „Русия-1“ град Добрич (за 
„Паркинг“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното
РЕШЕНИЕ 18 – 9:

I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 131, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от 
ЗУТ дава съгласие на Кмета на Община град Добрич да разреши изработване на проект за изменение 
на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VII за „ЖС“ в 
кв. 557 на ЖК „Русия – 1“ град Добрич, за промяна отреждането му „за Паркинг“, без да се предвижда 
застрояване в него, съгласно приложената скица – предложение.

Проектът да се представи в един оригинал и копие на хартиен носител и в цифров вид върху техни-
чески носител, съгласно чл. 65 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и 
в PDF формат. 

II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно Закона, действия.
ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА“ - 28; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община 

(ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.608.1585 по действащата Кадастрална карта (КК)  и Проект 
за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ 
II-1585 за „Ел. подстанция“, УПИ III-1585 за „Електроразпределение“ и УПИ IV–за „Озеленяване“ в 
кв.1110 и УПИ I-за „Озеленяване и трафопост“ в кв. 1192 и проектна улична регулация в обхвата на 
имота, по плана на ЖК „Север 1“, гр. Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното
РЕШЕНИЕ 18 – 10:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, разрешава: 
1. На основание чл. 124 от ЗУТ,  във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, изработване на проект за Час-

тично изменение на Общ устройствен план на Община (ЧИ на ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 
72624.608.1585 по действащата Кадастрална карта (КК) за отпадане на проектната улица в обхвата на 
имота, съгласно Транспортно- комуникационен план към действащия ОУПО град Добрич. 

Да се представи Решение на РИОСВ – Варна за ЧИ на ОУП.
2. На основание чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6 от ЗУТ изработване на проект за изменение 

на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II – 1585 за „Ел. 
подстанция“, УПИ III – 1585 за „Електроразпределение“ и УПИ IV – за „Озеленяване“ в кв. 1110 и 
УПИ I – за „Озеленяване и трафопост“ в кв. 1192 и проектната улица в обхвата на ПИ 72624.608.1585, 
собственост на възложителите, съгласно приложената скица-предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ и 
задание за проектиране.

Проектът да се представи в един оригинал и копие на хартиен носител и в цифров вид върху техни-
чески носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените 
планове и в PDF формат.

Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ да се съгласува от Служба по геодезия картография и кадас-
тър (СГКК) град Добрич, съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за 
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, преди 
внасянето му за процедиране и одобряване в община град Добрич. 

Да се представят становища на „Електроразпределение – Север“ АД, клон град Добрич и „В и К До-
брич“ АД при внасянето на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за процедиране и одобряване. 

3. Дава съгласие на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – СЕВЕР“ АД и „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕ-
МЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, в качеството на заинтересовани лица, да изработят и процедират проект ЧИ 
на ОУПО град Добрич с обхват ПИ 72624.608.1585.

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно Закона, действия.
ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община 
(ОУПО) град Добрич и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 
72624.87.1 в землището на град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното
РЕШЕНИЕ 18 – 11:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, разрешава: 
1. Изработване на проект за Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИ на ОУП), на основа-

ние чл. 124 от ЗУТ,  във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, с обхват ПИ 72624.87.1 за промяна предназна-
чението му от „ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ - НИВИ“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОД-
СТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ „Пп“ с устройствени параметри определени от ОУП за тази зона. 

Да се представи Решение от РИОСВ Варна. 
2. Изработване на проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ), на основа-

ние чл. 124а, ал. 1 и 5, чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал. 1 от ЗУТ, за ПИ 72624.87.1 в землището на град Добрич 
за промяна предназначението му за „ПСД“, с устройствени показатели: Пл. застр от 50% до 80%, Кинт 
1,0 до 2,5, Н до 25.0 м, Пл. озел. от 20% до 40%, с ново свободно застрояване указано в ограничителни 
линии на 25,0 м от пътното платно и на нормативно определени разстояния от вътрешните граници. 

 ПУП-ПЗ да се внесе за процедиране и одобряване, след влизане в сила на ЧИ на ОУП. 
Да се представят становища на „Електроразпределение – Север“ АД, клон град Добрич и „В и К До-

брич“ АД, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване. 
3. Дава съгласие на от „ГРЕЙН БОНД“ ЕООД в качеството на заинтересовани лица да изработят 

и процедират проект Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) ПИ 
72624.87.1 по действащата Кадастрална карта (КК) в землището на град Добрич за своя сметка.

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно Закона, действия.
 ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА“ - 27; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) 

за Поземлен имот (ПИ) 72624.905.680 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич (за „Жилищно 
строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното
РЕШЕНИЕ 18 – 12:

I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, 
разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за 
ПИ 72624.905.680 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич, за промяна предназначението му 
за „Жилищно строителство“, с ново, ниско, свободно застрояване указано в ограничителни линии на 
5.0 м от границата към пътя и нормативно определените отстояния от вътрешните имотни граници, 
с устройствени показатели: Пл. на застр. мак. 40%, Н до 7.0 м, Кинт. до 0.8 и Пл. на озел. мин. 50%, 
съгласно приложената скица – предложение.

Да се представят становища от „Електроразпределение – Север” АД, клон град Добрич, „В и К Доб-
рич“ АД и РИОСВ – Варна при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване.

Проектът да се представи съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба №8 за обема и съдържанието 
на устройствените планове и на PDF формат.

Следва
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ДНЕС СПОРЕД ЗВЕЗДИТЕ

ОВЕН Днес се старай-
те да поддържа-

те добър баланс между рабо-
тата и почивката. Да мързе-
лувате точно сега няма да е 
добре, защото може да про-
пуснете някоя добра възмож-
ност, но пък и е вероятно пре-
каленото натоварване да се 
отрази зле на здравето ви. 

ЛЪВ Днес бъдете 
по-предпазливи 

при общуването и не си из-
карвайте гнева върху окол-
ните, само защото нещата 
не се получават както ви се 
иска. Ако сте нервни или ядо-
сани, отложете за друг ден 
по-важните разговори или 
изпращането на писма. Ве-
черта прекарайте с близки-
те си хора.

СТРЕЛЕЦ Днес вложете 
енергията си в 

нещо позитивно – например лич-
на цел, кауза, творчески проект 
или дори в спортни занимания, 
защото в противен случай има 
риск да се почувствате неудо-
влетворени и да насочите стре-
лите си към другите хора. От-
ношенията с партньора/парт-
ньорката може да се обтегнат, 
така че точно сега не обсъж-
дайте важни въпроси.

ТЕЛЕЦ Днес, ако не 
сте сигурни, че 

сте на правилния път, по-
добре не се ангажирайте 
с конкретни решения или 
действия – отложете ги с ня-
колко дни. С партньора/парт-
ньорката си може да сте на 
различно мнение по някакъв въ-
прос, което ще доведе до пре-
рекания – не налагайте мне-
нието си на всяка цена.

ДЕВА Днес може да 
се чувствате 

разпънати между ангажи-
ментите към околните и 
собствените си желания. 
Може би ще трябва да оста-
нете за малко насаме със себе 
си, за да решите какво искате 
и кое е най-доброто за вас. Не 
позволявайте да ви въвличат 
в чужди конфликти.

КОЗИРОГ Днес не водете 
важни разговори, 

защото може да чуете неща, 
които няма да са ви приятни. И 
все пак, ако се случи, не бързайте 
да се ядосвате – нищо чудно да 
извлечете полза, ако получена-
та информация ви осигури въз-
можност да се погледнете от-
страни или да се запознае с не-
чие мнение.

БЛИЗНАЦИ Днес ще е по-
требно да проя-
вявате по-голямо 

търпение – обстоятелствата 
ще зависят по-скоро от други 
хора и вие няма да имате кон-
трол върху тях. Възможни са 
конфликти с началници и ав-
торитетни личности. Какво-
то и да се случи, избягвайте да 
се натоварвате с прекалено го-
леми отговорности.

ВЕЗНИ Ако днес някой 
постъпва неспра-

ведливо или не си върши рабо-
тата, ще е трудно да запа-
зите спокойствие и да си за-
мълчите. Недейте да си тра-
ете, само и само да има мир 
– иначе въпросният човек ще 
продължи да ви се качва на 
главата.

ВОДОЛЕЙ Днес ще сте 
особено чувст-

вителни по темата дали 
околните ви оценяват дос-
татъчно. Ако не получава-
те заслуженото за труда 
си или любимият човек ви 
пренебрегва, може и да ре-
агирате бурно. Опитайте 
се все пак да не преиграва-
те с емоциите.

РАК Днес не се опит-
вайте да си изясня-

вате каквото и да било с коле-
ги или шефове – при общуване-
то си ще стигнете до задънена 
улица и ще се почувствате зле. 
По възможност отложете ва-
жните разговори за след среда-
та на седмицата. Денят е осо-
бено подходящ за довършване на 
стари задачи.

СКОРПИОН Денят е много 
подходящ да се 

освободите от някакъв емо-
ционален товар и най-на-
края да разкриете истин-
ските си чувства. Ако не 
спирате да мислите за един 
определен човек, то може 
би е време да му признаете 
какво изпитвате към него/
нея. Със сигурност ще ви 
олекне.

РИБИ Днес не допус-
кайте в личното 

ви пространство да присъст-
ват негативно и агресивно на-
строени хора, защото енергия-
та им бързо ще се предава и на 
вас и ще се почувствате унили 
или напрегнати. Има риск да 
прекалите с грижите за дру-
гите или някой да се възползва 
от вас – бъдете бдителни и не 
го допускайте.

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

Несебър попадна в 7 забележителни 
и непознати места в света, кои са те?
Класацията е на списанието за пътешествия "Виахар"Класацията е на списанието за пътешествия "Виахар"

Заредени с история и изклю-
чително величествени кътче-
та, не е чудно, че все още се 
изненадваме от места, за кои-
то дори не подозираме, че съ-
ществуват. Ето подборка на 
някои от тях, които са успе-
ли да бъдат част от списъка 
на ЮНЕСКО за световно на-
следство, споделени от спи-
санието за пътешествия "Ви-
ахар" и цитирани от БГНЕС.

1. Куршска коса (Литва и 
Русия)

Споделена от Русия и Лит-
ва, Куршската коса е релеф с 
дължина почти 100 километра 
и широчина само четири кило-
метра в най-широката си част, 
разделяща Куронското езеро и 
Балтийско море. Тази харак-
теристика го прави силно под-
чинен на ерозивното действие 
на ветровете, създавайки го-
леми дюни - тук се образуват 
най-високите подвижни дюни 
в Европа.

За да се борят срещу бър-
зото напредване на пясъчни-
те планини, жителите на тази 
ивица земя трябвало да из-
вършат голямо залесяване, 
започвайки през първата чет-
върт на 19 век. Резултатът: 

възвишен пейзаж от гори и 
дюни, резултат от постоянен 
човешки труд, което е доста-
тъчна причина да бъде вклю-
чен през 2000 г. като обект 
на ЮНЕСКО за световно на-
следство.

2. Сигишоара (Румъния)

Наследявайки саксонските 
отпечатъци на трансилванска-
та територия, Сигишоара изи-
грава основна роля в търгов-
ските отношения през Сред-
новековието, когато са издиг-
нати важната му цитадела и 
страхотно укрепено заграж-
дение, както и уникалната ча-
совникова кула.

Обект на световното на-
следство от 1999 г., със своя 
исторически център, този ма-
лък град е известен особено 
с това, че е родното място на 
сина на Валд II Дракул, Влад 
III от Влашко, известен също 
като Влад III Цепеш, извес-
тен с това, че вдъхновява без-
смъртния образ на Дракула.

3. Национален парк 
„Ортобаги“ - Пустата 

(Унгария)

В източна Унгария се прос-

тира най-обширната степ на 
целия континент. Десетки хи-
ляди хектари, които са обяве-
ни за обект на световното на-
следство през 1999 г. благо-
дарение на голямата си кул-
турна и живописна стойност.

Обширни равнини и влаж-
ни зони, простиращи се докъ-
дето може да погледне, къде-
то поминъкът е тясно свър-
зан с пашата от много векове. 
Свързани с тази дейност, тра-
диционните конници или оце-
ляват в пустата, опитомявай-
ки коне като никой друг, като 
удрят дългите си камшици по 
земята. Изкуство на предците, 
напълно неочаквано на евро-
пейска територия.

4. Пещерите Шкочиян 
(Словения)

В югозападна Словения не-
вероятна мрежа от варовико-
ви пещери, простираща се под 
земята на няколко километра, 
представлява един от най-до-
брите примери за карстови об-
разувания в света.

Световно наследство от 
1986 г. насам, тази 200-мет-
рова дълбока варовикова пе-
щерна система е известна с 
многото си водопади, поно-

ри - дума от словенски произ-
ход и огромни подземни кухи-
ни. Перфектно място за обу-
чение за геолози, които знаят 
значението на страната в този 
тип формация.

5. Замъкът Кронборг 
(Дания)

На около четиридесет мину-
ти път северно от Копенхаген 
стои впечатляващ замък, чие-
то строителство започва през 
последната третина на 16 век. 
Колосална крепост, контроли-
раща пролива Сунд, който от-
деля Дания от Швеция.

Продължава в следващия 
брой.
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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–

Антъни Иванов: Ще дебютирам за  
„Черно море" на държавното през април

Антъни Иванов ще дебюти-
ра за шампиона на България 
- ПСК „Черно море", на дър-
жавното отборно първенство 
по плуване за мъже и жени. 
То е олимпийска квалифика-
ция на 50-метров басейн. Шам-
пионатът е в София от 2-и до 
4-и април.

Плувният ас вече е офи-
циално състезател на ПСК 
„Черно море", потвърди пред 
swimming.bg главният треньор 
в клуба Никола Петров.

„Стигнах до това решение 
най-вече заради баща ми, кой-
то винаги е бил най-важният 
човек в кариерата ми. Разби-
ра се, и заради приятелите и 
добрата ми връзка с главния 

треньор на ПСК „Черно море" 
- Никола Петров!", коментира 
ексклузивно пред сайта на чер-
номорци Иванов.

И изрази надежда, че ще де-
бютира официално за ПСК 
„Черно море" по време на дър-
жавния отборен шампионат в 
началото на април.

„Новата година започна 
страхотно за мен, с много до-
бри плувания, но все още имам 
много непостигнати цели за 
2021 г.", каза още Антъни. Той 
сподели, че пази прекрасни 
спомени от участието си в ма-
ратона „Галата – Варна" през 
2017 г., когато плува в ембле-
матичното събитие за морска-
та столица и завърши трети.

По време на последните си 
изяви Антъни Иванов направи 
историческо плуване в САЩ. 
Той записа първото си слиза-
не на 200 ярда бътерфлай под 
1:40 мин. С 1:39,82 мин. асът на 
Вирджиния Тех стана втори на 
шампионата на Атлантическа-
та конференция в Грийнсбъро, 
щата Северна Каролина.

С норматив „А" той си от-
вори директно пътя към фина-
лите на NCAA – висшия еша-
лон на американските универ-
ситети. Времето на Антъни го 
прави 13-тият най-бърз плувец 
в дисциплината. Българинът 
е само на 7 стотни зад Май-
къл Фелпс.

moreto.net

Кикбоксьорите на “Шуменска крепост“ Кикбоксьорите на “Шуменска крепост“ 
с отборната титла по лоу кикс отборната титла по лоу кик

Двойна радост за СК „Шу-
менска крепост“. Клубът се 
поздрави този уикенд с ус-
пешната организация на пър-
вия кръг от Държавното пър-
венство по кикбокс и с отбор-
ната титла в стил „лоу кик“.

Отборът от Шумен вдигна 
купата след спечелени общо 
28 медала – 15 златни;  6 сре-
бърни и 7 бронзови. На второ 
място остана варненския СК 
„Боил“ с 12 медала – 5 златни, 
5 сребърни и 2 бронзови. Сто-
личният СК „Армеец“ е трети 
със своите 4 медала, но всич-
ките до един златни.

„Искам да изкажа огромна-
та си благодарност към всич-
ки. Това е едно много мащаб-
но събитие, но мина чудесно. 
– коментира Галин Методи-
ев, треньорът на СК „Шумен-
ска крепост“. –  Благодаря на 
целия екип на Конфедерация-
та и особено на г-н Димов за 
положените усилия. Благода-
ря за това, че всички прояви-
ха разбиране заради мерките и 
ситуацията, която ги изисква“.

Държавното първенство по 
кикбокс в стил лоу кик в Шу-
мен се проведе през измина-
лия уикенд в зала „Плиска“ 

без публика и при спазване на 
всички противоепидемични 
мерки. Участие взеха рекорд-
ният брой за национални пър-
венства 356 състезатели от 56 
клуба от цялата страна.  При-
помняме, че двубоите старти-
раха още от петък с 54 мача. 
Във вчерашния изключител-
но натоварен ден се изигра-
ха близо 140 срещи общо на 
двата ринга. 73 двубоя пред-
виждаше програмата за неде-
ля, по-голямата част, от кои-
то финали.

„Това беше едно добро нача-
ло на шампионата. Направи ми 

много добро впечатление, че и 
състезатели, и треньори, бяха 
достатъчно дисциплинирани 
и не създаваха допълнителна 
работа на съдиите за посто-
янно напомняне да се спазват 
противоепидемичните мер-
ки. Състезанието мина глад-
ко – това заяви след финала 
председателят на Българска-

та Конфедерация по кикбокс и 
муай тай Галин Димов. – Оп-
ределено си пролича желание-
то на кикбоксьорите да се раз-
виват, видя се мотивацията, с 
която всички излизаха на рин-
га. Нашите спортисти показа-
ха, че решението на министър 
Кралев да върне картотекира-
ните в залите, беше правил-

но. Постоянството, регуляр-
ните тренировки и дисциплина-
та са нещата, които изграждат 
един спортист. А още на пър-
вия кръг от Държавните пър-
венства по кикбокс стана ясно, 
че България и тази година ще 
има много шампиони на меж-
дународната кикбокс сцена.”

boec.bg

ОБЩИНА ВЕТРИНО

ПОКАНА:
На основание чл. 82, ал. 2, чл. 83, ал. 1, т. 5 от Закона за 

публичните финанси и чл. 25, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна 
прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет 
Кметът на община Ветрино кани всички граждани, органи-
зации, фирми и сдружения на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на 
средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности на 
община Ветрино за периода 2022 - 2024 година.

Обсъждането ще се проведе на 16.03.2021 г. от 11,30 часа 
в Заседателната зала на Общински съвет – Ветрино, при 
спазване на въведените противоепидемични мерки на тери-
торията на страната. Участниците в обсъждането следва да 
са с предпазни маски и да спазват дистанция от 1,5 метра.

„Доростол“ (Силистра) спечели 
гостуването на „Тополи 2010“

Футболистите на „Дорос-
тол“(Силистра) спечелиха гос-
туването на „Тополи 2010“(То-
поли) в среща от ХVIII-ти кръг 
на Трета лига – Североизточ-
на аматьорска група. Голът за 
победата падна в 57-та мин. 
от дузпа реализирана от Со-
нер Хюсеин. Най-тежкото на-
казание беше отсъдено в пол-
за на гостите от рефера Ро-
сен Минев от Добрич за игра 
с ръка на защитник на „Топо-
ли 2010“ и капитан на отбора 
Вилиян Денчев. Двубоят ще се 
запомни с многото нарушения 
на домакините и доста твър-
дата им игра - своевременно 
отсъдени от съдийската бри-
гада. Показани бяха една ду-
зина жълти картони на про-
винилите се футболисти, а в 
края на мача по един състеза-
тел от двата отбора бяха от-
странени от игра.

До края на мача двата отбо-
ра вложиха всичко от себе си 
за да променят резултата, но 

пропуските на нападателите ги 
лишиха от това.

Диян Дечев –треньор на 
„Доростол“(Силистра): Тере-
на във Тополи е много лош, а 
това попречи на двата отбора 
да покажат възможностите си. 
Груб мач с доста жълти кар-
тони и два червени – по един 
за двата тима. Не сме очаква-
ли такава игра на домакините. 

Въпреки това ние сме радостни 
за спечелените три точки, кое-
то ще повдигне самочувствие-
то на футболистите ни.

В следващия кръг на 14 март 
(неделя) от 15,00 часа „Топо-
ли 2010“ гостува на „Устрем 
Д“(Дончево), докато „Дорос-
тол“(Силистра) приема у дома 
„Лудогорец“ III (Разград).

САЛИМ САЛИХ


