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Над 300 парашутни 
скока извърши над 
Балчик специален 

разузнавателен отряд

Над 300 парашутни скока 
бяха изпълнени по време 
на подготовка, проведена 
от Морския специален 
разузнавателен отряд 
(МСРО) в района на ле-
тище Балчик. Ръководи-
тел на скоковете беше 
капитан II ранг Герман 
Славов, командир на от-
ряда, съобщиха от Ми-
нистерството на отбра-
ната.
Сред целите на подготов-
ката са: усъвършенстване 
на организацията по пла-
нирането и ръководство-
то на този вид дейност 
във Военноморските 
сили; повишаване натре-

нираността на участни-
ците при изпълнение на 
групови учебно-трени-
ровъчни и бойни скокове 
с различни типове пара-
шутни системи и въоръ-
жение в прости и в слож-
ни условия; отработване 
на взаимодействието на 
МСРО с летателно сред-
ство от Военновъздушни-
те сили и със Специали-
зирания отряд за борба с 
тероризма (СОБТ) – МВР 
при съвместни действия.
Скоковете бяха изпълне-
ни от борда на самолет 
С 27 J „Спартан” от мал-
ки и средни височини, в 
диапазона от 400 до 4000 

метра с осем типа пара-
шутни системи, пред-
назначени за незабавно 
разтваряне и за ръчно 
разтваряне след свобод-
но падане. По време на 
подготовката бяха изпъл-
нени над 300 парашутни 
скока, от които около по-
ловината в тъмната част 
на денонощието. Осем 
военнослужещи от отря-
да направиха своя първи 
нощен скок. При нощни-
те скокове, поради силно 
намалената видимост, 
значително се усложня-
ват действията във въз-
духа и при приземяване 
в цел. Това изисква от па-

рашутистите добра пси-
хологическа кондиция, 
бързо и адекватно ориен-
тиране в пространството 
и прецизно управление 
на парашута.
Подготовката премина 
при спазване на всич-
ки противоепидемични 
мерки и в съответствие 
с правилата за безопасно 
изпълнение на парашут-
ни скокове. В нея участ-
ваха военнослужещи от 
МСРО, представители на 
отдел „Специални опера-
ции” на дирекция „Опе-
рации и подготовка” в 
Щаба на отбраната и слу-
жители на СОБТ на МВР.

Туризмът е в колапс
Едва 300 души са но-
щували в местата за 
настаняване в област 
Добрич през месец 
април т.г., когато бе в 
сила извънредното по-
ложение, съобщават от 
Териториалното ста-
тистическо бюро. 
Това според данните 
на бюрото е с 98% по-
малко от април 2019 
година. Приходите от 

нощувки са били 31 
хиляди лева.
През наблюдавания ме-
сец в областта са функ-
ционирали 14 места за 
настаняване с над 10 
легла – хотели, мотели, 
къмпинги, хижи и др. 
Броят на стаите в тях е 
418, а на леглата – хи-
ляда. В сравнение с ап-
рил 2019 година общи-
ят брой на работещите 

хотели е бил по-малък 
с 80%, а на стаите и 
леглата в тях -съответ-
но с  90% и 89%. 
Общият брой на но-
щувките във всички 
места за настаняване, 
регистрирани през ап-
рил, е 1200. 
Това пък е с 97.5% по-
малко в сравнение със 
същия месец на пре-
дходната година.

Министър  Ангелкова  
дава кураж на 

туристическия бизнес

Чартърните полети не 
се отменят – пренасоч-
ват се. Знаехме, че до 15 
юни няма как да има та-
кива полети. Границите 
се отвориха от 14 юни, 
така че чартърните по-
лети са пренасочени за 
юли, август, септември 
и октомври.
Планирано е първите 
полети да стартират на 
25 юни – от Нидерлан-
дия, Германия, Полша.
Това обясни в студиото 
на БНТ министърът на 
туризма Николина Ан-
гелкова.
“Изключително важно 
е да се търси решение в 
режим на диалог, в тази 
ситуация в сектор тури-
зъм и транспорт.

Нашето предложение е 
да започне да действа 
преобразуване на мяр-
ката 60/40 в 80/20, и 
това да стане още след-
ващия месец.
Друга мярка е отпуска-
нето на 50 млн. лв за на-
емането на безработни 
лица, регистрирани в 
Бюрата по труда. Все-
ки един работодател ще 
може да направи своя 
избор с помощта на 
държавата, обясни ми-
нистър Ангелкова.
Тя изрази надежда, че 
програмата ще започне 
ще започне да работи 
още в началото на след-
ващия месец.
“Много е важно мярка-
та да бъде работеща. В 

момента всичко е отво-
рено и функционира.”
Предвижда се още, от 
160-те милиона лева, 
които са отделени за 
безработни, 50 милиона 
да бъдат насочени към 
туризъм.
Работодателите, които 
назначат нови хора – за-
платите им ще бъдат по-
ети от държавата, увери 
министър Ангелкова.
“Възстановяване на 
сектора ще бъде изклю-
чително бавно. Много е 
важно хората да върнат 
доверието към пътува-
нето. България е сред 
държавите с най добри 
мерки и безопасност, 
заяви още Николина 
Ангелкова. 

И алкохол, и наркотици!

28-годишен мъж и не-
гов спътник на 23 годи-
ни са засечени с нарко-
тици при проверка на 
лек автомобил „Мазда“, 
съобщават от ОДМВР-
Добрич. Колата е спря-

на на 15 юни, около 
21.30 часа в Балчик. И 
двамата мъже са жите-
ли на Белия град.
В хода на проверката 
е намерено бяло крис-
тално вещество с тегло 

1,9 грама, реагиращо 
на метамфетамин. Шо-
фьорът е тестван за ал-
кохол, като цифровата 
индикация е отчела на-
личието на 0,72 проми-
ла в издишания въздух.

Крайни срокове за данъците
На 30 юни изтича сро-
кът, в който гражданите 
заплащат първа вноска 
за данък върху превоз-
ните средства /ДПС/ за 
2020 г. До същата дата 
може да се прати и пър-
ва вноска за данък върху 
недвижимите имоти /
ДНИ/ и такса за бито-
вите отпадъци /ТБО/ за 
2020 г. На предплати-
лите до 30 юни. задъл-
женията за ДНИ, ТБО 
и / или ДПС за цялата 
2020 година се прави 5% 
отстъпка. На 31 юли  е 
крайният срок, в който 
се заплаща трета внос-

ка за патентен данък за 
тази година.
Задълженията се изпъл-
няват доброволно в за-
конно установените сро-
кове чрез плащане:
• касово – в касата на ди-
рекция „Местни данъци 
и такси“ към Община 
град Добрич на адрес: 
ул. “ Независимост ” 
№ 7, етаж 3, стая 313 с 
работно време 8.00 до 
16.00 часа;
o в касите на Easy Pay в 
цялата страна;
o в касите на Fast Pay в 
цялата страна;
o в касите на „Български 

пощи ” ЕАД в цялата 
страна.
• безкасово – с пощен-
ски запис или с платеж-
но нареждане /вносна 
бележка/ чрез банка 
Проверката на задълже-
нията се извършва по 
единен граждански но-
мер /ЕГН/, личен номер 
на чужденец /ЛНЧ/ или 
единен идентификацио-
нен код /ЕИК/, персо-
нален ПИН код и код 
за сигурност. Задълже-
ните лица ще получават 
персоналните си ПИН 
кодове от служители-
те в дирекция „Местни 

данъци и такси/ лично с 
представена лична кар-
та за физическите лица 
и лично с представена 
лична карта от предста-
вляващия за юридиче-
ските лица. Упълномо-
щени лица също могат 
да ги получат, но с нота-
риално заверено пълно-
мощно и лична карта на 
упълномощеното лице. 
Кодът за сигурност е 
случаен и съдържа по-
редица от пет символа, 
които трябва да бъдат 
въведени от клавиатура-
та точно – букви на ла-
тиница и цифри.


