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Безследно изчезналите
от област Добрич, които са
били издирвани през мина-
лата година, са били 23-ма.
От тях четирима са били от-
крити. Работата по издир-
ване на безследно изчезна-
лите лица продължава, ка-
то периодично се провеж-
дат мероприятия по уста-
новяването им, извършва
сеанализ на получените ре-
зултати и се набелязват но-
ви мероприятия за изпъл-
нение, съобщават от Обла-
стната дирекция на МВР.
Дейността, свързана с без-
следно изчезналите, про-
дължава да бъде на постоя-
нен контрол от страна на
ръководството и сектор
ПКП при ОД МВР Доб-
рич, уверяват оттам. През
2015 г. са обявени за общо-
държавно издирване 492
лица, от тях 299 са устано-
вени, а общият брой на из-
дирените е 484.

Установени и задържани
са и две лица с Европейска
заповед за арест от страни
членки на ЕС. За сравнение,
през 2014 г. са обявени за
издирване 484 лица, от ко-
ито 278 са открити. Общи-
ят брой на издирените е бил
524. Преди години Добрич

бе наречен Бермудски три-
ъгълник, заради многоб-
ройните случаи на безсле-
дно изчезнали хора през
последните няколко десети-
летия. Проблем, който бли-
зките поставят пред всяко
ново ръководство на МВР,
но без осезаем резултат.

През 2007 г. тогавашни-
ят главен секретар на МВР
Илия Илиев оповести, че за
последните 18 години за из-
дирване в полицията в До-
брич са били обявени 53-
ма души. От тях 36 са уста-
новени. Някои избягали от
органите на реда или от
близките си. Други бяха от-
крити мъртви. Трупът на
82-годишния Васил Иванов
бе намерен в кладенец. Ко-
стите на най-отдавна изчез-
налия в региона - 53-годи-
шния Богомил Маринов
Христов, който бе в неиз-
вестност от 10 ноември
1989 година, бяха намере-
ни в землището на тервелс-
кото село Главанци. Впос-
ледствие бе установено, че
той е убит от съпругата си
и брат й. Трупът на Мари-
яна Иванова Илиева също
бе открит и бе изяснено, че
тя е убита от съпруга си То-
шко Илиев.

За останалите 17 лица,
които тогава трябва да са
били на възраст от 18 до 35
години, търсенето продъл-
жаваше. Новите данни по-
казват, че броят на безсле-
дно изчезналите от област-
та през последните някол-
ко години продължава да се
увеличава. Сред тях е и
Силвия от село Одринци,
която изчезна на 12-годи-
шна възраст през 2011 г.
В неизвестност от януари
2014 г. е и 16-годишната
тогава Каролина Ангело-
ва Илиева от с. Оброчи-
ще. В началото на януари
бе открита мъртва в кана-
ла на семейния гараж 54-
годишната Руска Димит-
рова, която бе в неизвест-
ност от 26 април миналата
година. За убийството й е
задържан нейният син То-
дор. От разкритите от по-
лицията случаи на безсле-
дно изчезнали само за
един бе доказано отвлича-
не – на похитения навръх
именния му ден през 2005
година Иван Иванов, син
на бизнесмена Йордан
Иванов, известен като
Данчо Поничката.

Станислава
КРЪСТЕВА

Äèðèãåíòúò ä-ð Âàëåíòèíà Ãåîðãèåâà -
ãîñò â Cantate Jubilate

На 3 февруари, в преда-
ването за хорово изкуство
Cantate Jubilate гостува ди-
ригентът Валентина Геор-
гиева. Тя има щастието и
привилегията да ръководи
от 1998 година досега един
от най-дълголетните бъл-
гарски певчески състави –
смесения хор „Черноморс-
ки звуци“ в  Балчик.

Преди две години, хорът
отпразнува един век от съз-
даването си, изпълнен с мно-
го богато съдържание, неза-
бравими емоции и голям
брой отличия. Може би раз-
ковничето за успеха е акти-
вната творческа дейност на

Смесен хор „Черноморски звуци“, град Балчик с диригент д-р Валентина Георгиева
                                                                                                  Фото: Емил СПАСОВ

ръководния екип и певците,
която се обогатява непрекъ-
снато с нови, различни ини-
циативи.

От 2011 година смесен
хор „Черноморски звуци“ е
гостоприемен домакин в
Балчик на едноименен меж-
дународен хоров фестивал,
който за пет поредни изда-
ния е събрал 76 хора и над
3500 певци от България, Ру-
мъния, Литва, Финландия,
Чехия, Украйна, Турция,
Холандия, Хърватия, Пол-
ша, Сърбия, Македония и
Гърция.

Организатори на фести-
вала са община Балчик,

сдружение „Музикален
свят – Балчик“ и Народно
читалище „Паисий Хилен-
дарски – 1870“, под патро-
нажа на Николай Ангелов,
кмет на община Балчик.

По думите на инициато-
ра на събитието и негов ар-
тистичен директор д-р Ва-
лентина Георгиева, голяма-
та цел на фестивала е да
строи мостове между на-
ции, култури, композитори,
диригенти и хорови съста-
ви от цял свят.

От 1 до 5 юни 2016 годи-
на в живописния черномор-
ски град предстои шестото
издание на Международ-

ния хоров фестивал „Чер-
номорски звуци“, което със
сигурност ще поднесе но-
ви приятни изненади на пу-
бликата. Чуйте целия раз-
говор с диригента на сме-
сения хор „Черноморски
звуци“ Валентина Георги-
ева, излъчен в специализи-
раното седмично предава-
не за хорово изкуство
Cantate Jubilate на 3 февру-
ари т.г. Разговор за после-
дните международни изяви
на хора и предстоящия
празник на песента, море-
то, хармонията, красотата и
приятелството.

В звуковия файл са
включени изпълнения на:
смесен хор „Черноморски
звуци“ и Вокална студия
при НЧ „Паисий Хилен-
дарски – 1870“ под дири-
гентството на Валентина Ге-
оргиева; Детско-юношески
хор „Катаянмарият“ – По-
ри, Финландия с диригент
Златомира Василева – по-
бедители в миналогодишно-
то издание на фестивала
„Черноморски звуци“ и мо-
мичешки хор „Канцона“ от
Мурована Гослина, Полша,
под диригентството на
проф. Адрианна Вторков-
ска - Кубинска.

Мануела МАНЧЕВА

Ïî îñåì ñõåìè ïðèåìàò äîêóìåíòè
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Предмет на поръчката за доставка: “Закупуване на абонаментни карти и
транспортно обслужване по вътрешноградските линии и в района на вилна
зона до сп.”Орехите" на пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност
със и над 50% през 2016г.”

Процедура:Договаряне без обявление по ЗОП
№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00479-2016-0002
КРАЕН СРОК за подаване на оферти: До 16:00 часа на 15.02.2015 г.
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ: 10:00 часа на 16.02.2016 г.
За въпроси и допълнителна информация:   Татяна Василева – гл. специалист СД,

телефон  0579 71054
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на.

куриер, на адреса:
9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик,

тел. 0579 71046.

Земеделските произво-
дители в страната могат да
подават документи по осем
схеми в Държавен фонд
“Земеделие”.

При селскостопанските
пазарни механизми има три
– “Доставка на пресни пло-
дове и зеленчуци по схема
„Училищен плод“ за учеб-
ната 2015/2016 година” /до
13 май/, “Схема на ЕК за ин-
тервенционно изкупуване
на обикновена пшеница” /
до 31 май/ и “Схема за по-
мощ за частно складиране
на свинско месо”. За отпус-
кане на кредити има две

действащи схеми – “Креди-
тна схема за инвестиции в
селското стопанство” и
“Прием на заявления за
разсрочване на предоставе-
ните през периода 2008-
2010 г. и 2012 г. кредити за
закупуване на фураж” /до
29 февруари/.

Действащите схеми за от-
пускане на държавни помо-
щи са три – “Държавна по-
мощ за компенсиране на за-
губите на земеделски сто-
пани в резултат на природ-
ни бедствия или неблагоп-
риятни климатични усло-
вия, настъпили през 2015 г.”

/от 15 февруари до 2 март/
, “Държавна помощ за ком-
пенсиране разходите на зе-
меделски стопани, свърза-
ни с изпълнение на мерки
по Националната програма
за контрол на вредителите
по трайните насаждения
през зимния период за 2016
година” /от 8 февруари до
2 март/ и “Държавна по-
мощ за компенсиране на ма-
териални щети по загинали
селскостопански животни и
унищожени пчелни семей-
ства в резултат на природ-
ни бедствия” /от 15 до 26
ôåâðóàðè/.                    ДТ

Ðàçÿñíÿâàò íîâîñòèòå ïðè äèðåêòíèòå
ïëàùàíèÿ íà çåìåäåëöèòå

Министерство на земе-
делието и храните ще про-
веде  последните 64 срещи
със земеделски производи-
тели по кампанията за ди-
ректните плащания до края
на седмицата.

Разяснителните срещи
ще се проведат в общо 20
области – Добрич, Силист-
ра, Благоевград, Бургас,
Варна, Велико Търново,
Видин, Враца, Габрово,
Кърджали, Кюстендил, Ло-

веч, Монтана, Пловдив,
Русе, Сливен, София-об-
ласт, Стара Загора, Търго-
вище и Хасково.

По време на срещите
стопаните ще бъдат запоз-
нати с новостите по изиск-
ванията за регистрация на
заявленията за подпомага-
не на земеделските стопани,
регистрацията на правните
основания за ползване на
земеделските земи от собс-
твеници и ползватели и

сключване  на споразуме-
ния за ползване на земедел-
ски земи по реда на чл.37 в
от  Закона за собствеността
и ползването на земеделс-
ките земи.

До момента Министерс-
тво на земеделието и хра-
ните проведе 111 разясни-
телни срещи в страната.
Кампанията приключва на
5 февруари 2016 г.

                                   Добруджанска
трибуна

ÏÎÊÀÍÀ çà óñòàíîâÿâàíå íà Ìåñòíî ïàðòíüîðñòâî
Уважаеми съграждани,

Уважаеми представители
на неправителствения се-
ктор, Уважаеми предста-
вители на бизнеса,

Община Балчик има
удоволствието да покани
всички заинтересовани
страни на публична сре-
ща, относно идеята за
учредяване на местно
партньорство между об-
щините Балчик и Гене-
рал Тошево, НПО секто-
ра и бизнеса, за да се

приложи подхода „Воде-
но от общностите мест-
но развитие" (ВОМР) по
ПРСР  2014-2020 г. във
връзка с реализацията на
проект по подмярка 19.1
„Помощ за подготвител-
ни дейности" на мярка 19
„Водено от общностите
местно развитие" от
„Програмата за развитие
на селските райони" за
периода 2014 - 2020 г.
(ПРСР), подкрепена от
Европейския земеделски

фонд за развитие на сел-
ските райони (ЕЗФРСР).

Срещата семинар ще
се проведе на 10.02.2016
г. от 14.00 ч. в гр. Балчик,
пл. „21-ви септември" №
6, сградата на общината,
залата на 1-ви етаж, при
следния дневен ред:

1. Представяне на под-
хода „Водено от общно-
стите местно развитие";

2. Обсъждане на прио-
ритети за местно разви-
тие на територията и въз-

можностите за финанси-
ране на проекти по под-
хода ВОМР по оператив-
ните програми 2014 - 2020;

3. Излъчване на предс-
тавители на неправител-
ствения сектор и местния
бизнес за установяване
на местно партньорство
за подаване на проект за
подготвителна помощ по
Програмата за развитие
на селските райони 2014-
2020 год., относно създа-
ване на МИГ.

Îáùèíà Áàë÷èê ùå ñè ñúòðóäíè÷è ñ ðóñêèÿ
ãðàä Òàìáîâ

Новоизбраният ръко-
водител на град Тамбов
Юрий Рогачев се срещ-
на с ръководителя на бъл-
гарско-руската търговс-
ко-промишлена палата
на Руската федерация
Ярослав Коханим.

На срещата бяха обсъ-
дени въпроси, свързани с
по-нататъшното сътруд-

Юрий Рогачев, кмет на град Тамбов, Русия на
среща с българско-руската търговско-промишлена
палата за партньорство между Балчик и Тамбов.
Фото:domkontakti.ru
беше решено да се запо-
чне изграждането на
търговско-икономичес-
ките отношения с откри-
ването на мрежа от ма-
газини на българското
производство", - казаха
от пресслужбата.

На първо време се
предвижда да заработи
магазин с продукция са-
мо на български произ-
водители, а впоследствие
се очаква разработване
на съвместни проекти в
туристическата и произ-
водствената сфера.
Юрий Рогачев, кмет на

Тамбов: За нас е важно
да открием български
магазин и имаме поме-
щение за целта. Ние сме
запознати с българските
консерви, храна, дрехи.

Dobrich24.com

Кметовете на двата града Николай Ангелов (гр.
Балчик) и Алексей Кондратиев (гр. Тамбов)
подписаха договор за сътрудничество през месец
септември 2013 г.

Независимо от разликата в мащабите на
крайморската община и близо тристахилядния
руски град двете администрации ще обменят
управленски опит, културни и спортни деятели,
предприемачи ще си партнират в добри практики
и проекти, посочват от кметската управа.

Фото: Balchik.info

ничество, което се опре-
деля в рамките на Спора-
зумението за партньорс-
тво между Република
България, Община Бал-
чик и община Тамбов.

"Като част от планира-
ното търговско и бизнес
сътрудничество между
община Балчик и адми-
нистрацията на Тамбов

Студио за маникюр,
педикюр,

ноктопластика,
Балчик, ул.”П.К.Яворов” № 16

/срещу Горското стопанство/

Тел. 089 4476 554




