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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Вятърът временно ще 
се ориентира от запад-
северозапад и ще е слаб 
до умерен. Над Югоза-
падна България ще пре-
обладава слънчево вре-
ме, а в западните райони 
на Дунавската равнина и 
в Горнотракийската низи-
на за кратко видимостта 
ще се подобри. Макси-
малните температури ще 
са между 6 и 11, на места 
в югозападните райони 
до 13°.

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

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

ИСОНЕМ България
Боядисваме бъдещето
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ВАС ПОТВЪРДИ ПРИСЪДА 
ЗА УБИЙСТВО НА ЖЕНА, 
ИЗВЪРШЕНО ОТ СИНА Й  

10 ЧАСА ГАСИХА ПОЖАР 
В БИВШИТЕ СКЛАДОВЕ 
НА БАЛКАНТУРИСТ

ФРЕД И УИЛМА 
ФЛИНСТОУН СА НАЙ-
НОВИТЕ ОБИТАТЕЛИ НА 
ЗООПАРКА В ДОБРИЧ

ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА 
Е ЕДИНОДУШНО 
ПРЕИЗБРАНА ЗА  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ

ОТПЕЧАТАЙ МЕЧТАТА СИ В

„НЮЗПРИНТ“ 
„НЮЗПРИНТ“ ЕООД - печат на 
вестници, списания, флаери, 
плакати, визитки, календари, 

книги, дипляни, тефтери, кочани, 
дигитален печат 

Бърза и експресна доставка с 
Еконт и Спиди 

имейл-newsprint@abv.bg 
тел 0893 662596 

МОРКОВЧЕТО И ТОЯГАТА...

ВРЕМЕТО

На стр. 3
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ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА
Е ЕДИНОДУШНО
ПРЕИЗБРАНА ЗА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОКРЪЖЕН СЪД -
ДОБРИЧ

Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет еди-
нодушно избра с 13 гласа
"за" съдия Галатея Ханджи-
ева за втори мандат пред-
седател на Окръжен съд -
Добрич.

Галатея Ханджиева рабо-
ти в съдебната система по-
вече от 28 години. Била е
младши съдия в Окръжен
съд - Добрич и съдия в Доб-
ричкия районен съд. От май
1998г. е съдия в Окръжен
съд - Добрич, като в перио-
да 2004 - 2014г. е негов за-
местник - председател,
след което е избрана за ад-
министративен ръководи-
тел. От декември 2019г.,
след изтичане на първия й
мандат, е определена за
и.ф. "административен ръ-
ководител - председател" на
Окръжен съд -Добрич.

Съдия Ханджиева е завър-
шила висшето си юридичес-
ко образование в СУ"Св.

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ РАЗШИРЯВА ОБХВАТА НА
РАЗДЕЛНОТО СМЕТОСЪБИРАНЕ ПРЕЗ 2021-ВА

Услугите по разделно сметосъбиране в Община Тервел
се извършват и ще се извършват безплатно за населени-
ето. До тази година разделно се събираха хартия, стъкло
и пластмаса. От началото на следващата година ще за-
почне и разделно събиране на алуминиеви кенчета от
бира и безалкохолни напитки и на строителни отпадъци.

Опитът, който Общината има с разделното сметосъби-
ране до момента, сочи, че гражданите не винаги спазват
обозначенията за разделно изхвърляне на отпадъците , с
които са облепени контейнерите (а те са и с различни цве-
тове) и изхвърлят битов отпадък в контейнери за разделно
събиране. Това създава много трудности. За да се избегне
такъв проблем и при новите видове разделно събиране на
отпадъците, редът за ползването ще бъде следният:

За строителните отпадъци:
Осигурени са четири открити контейнера, всеки с вмес-

тимост по 6 куб.м, обозначени с надпис "За строителни
отпадъци" и с логото на община Тервел. Два от контейне-
рите ще се предоставят по заявка безплатно на гражда-
ни и фирми, които правят ремонти и се очаква да генери-
рат строителни отпадъци над 4 куб.м от ремонтните дей-
ности; Третият контейнер ще бъде разположен в двора
на звено "Чистота", след портала и в него граждани ще
могат да изхвърлят малки количества строителни отпадъ-
ци, които носят в чувалчета, със собствен транспорт. Чет-
въртият контейнер ще бъде разположен в двора на пре-
товарната станция , след портала , и в него също ще се
приемат строителни отпадъци, донесени от граждани.Дво-
ровете на звено "Чистота" и на претоварната станция се
намират в двата края на града и до тях се стига по пъти-
ща, които са в отлично състояние.

Една от 20 кубиковите надстройки на автомобила, с
Климент Охридски". Притежа-
ва богат професионален опит
и изявена квалификация в об-
ластта на гражданското пра-
во. Има най-високия ранг в
съдебната система "съдия във
ВКС и ВАС" .

Кандидатурата й за втори
управленски мандат е подк-
репена от Общото събрание
на съдиите в Окръжен съд -
Добрич.

Повече от 10 часа пет еки-
па на РД ПБЗН - Добрич, га-
сиха голям пожар в бивши-
те складове на Балканту-
рист, намиращи се на бул.
"25-ти Септември". Сигналът
е получен на 14 декември,
около 02:10 часа. Пожарът е
потушен в 12:30 часа. Вслед-
ствие на инцидента са нане-
сени значителни материални
щети в цех за преработка на
суровини, има множество об-
горели и унищожени вещи и
продукция в съседните при-
лежащи складове. Огънят е
обхванал територия от над 3
декара. Материалите по слу-

10 ЧАСА ГАСИХА ПОЖАР
В БИВШИТЕ СКЛАДОВЕ
НА БАЛКАНТУРИСТ

ПРОГРАМАТА "БИЗНЕС
АКАДЕМИЯ ЗА
СТАРТИРАЩИ
ПРЕДПРИЕМАЧИ" (BASE)
СТАРТИРА В ДОБРИЧ

Обучението по Програма
BASE е напълно безплатно
и е за хора, желаещи да
стартират или доразвият
свой собствен бизнес. Ще
могат да вземат участие хо-
ра от всякаква възраст, не-
зависимо дали имат, или
нямат разработен бизнес.
Осъществява се чрез Фон-
дация "Източен Акселера-
тор", с подкрепата на Фон-
дация "Америка за Бълга-
рия" и събира на едно мяс-
то успешни български пред-
приемачи и хора с желани-
ето и амбицията да стъпят
в света на бизнеса.

Обучението е 13 седмици
и се провежда присъстве-
но,, веднъж седмично, с
продължителност от 3 часа,
в извънработно време.

По време на Програмата
ще имате възможността да
черпите знания и опит от
успели български предпри-
емачи, както и ще бъдете

напътствани от ментори с
богат опит в бизнеса. Обу-
чението е изключително
достъпно, използва методи-
те на геи?мификацията, с
което цели да приложите
наученото на практика. Те-
оритичната част е предос-
тавена по лесен начин с ре-
шаване на казуси и работа
в екип.

Кандидатствайте за прог-
рамата тук:  http://
eastaccelerator.com/register/

Местата са ограничени.
Повече информация за

стартирането и провежда-
нето ще бъде обявена до-
пълнително.

Повече информация за
програмата можете да раз-
берете от тук: http://
e a s t a c c e l e r a t o r . c o m /
baseprogram/

За връзка: Александра
Николова - 0897 058 846; Га-
лин Димитров - 0888 922 262

И м е й л :
info@eastaccelerator.com

39-ГОДИШЕН ПАДНА ОТ БИЛБОРД
39-годишен мъж е в бол-

ница, с наранявания, след
като падна от голяма висо-
чина. Съобщението е полу-
чено на 14 декември, около
11:55 часа. Установено е, че

КРАЖБИ

Трима мъже от Шабла са задържани за кражба, съ-
общават от полицията. На 13 декември, около 16:20
часа, е получено съобщение за извършена кражба
чрез демонтаж на катализатор от лек автомобил
"Опел", паркиран на територията на град Балчик. От
проведените незабавни ОИМ и ПСД са установени
извършителите на деянието. С полицейска мярка за
срок от 24 часа са задържани 40-годишен мъж, 23-
годишен мъж и 17-годишен младеж, всички от град
Шабла. Катализаторът е иззет по надлежния ред. Ра-
ботата по случая продължава.

На 14 декември, около 10:00 часа, е получено съоб-
щение за извършена кражба от гараж на територията
на с. Полк. Минково. По данни на тъжителя, извърше-
на е кражба на 3 броя ръчни електрически инстру-
мента, хранителни продукти и строителна количка.

На 14 декември, около 11:40 часа, е получено съоб-
щение за извършена кражба на лаптоп от къща в град
Генерал Тошево. НДТ

чая са докладвани на ОП
Добрич. Причините за въз-
никването на инцидента се
изясняват. Не се изключва
и версията за умишлен па-
леж. Образувано е досъдеб-
но производство.          НДТ

при монтажни дейности на
билборд в Добрич, мъжът
е паднал и е пострадал.
Настанен е в МБАЛ - Доб-
рич, с фрактура на двана-
десети гръден прешлен.

Материалите по случая са
докладвани на РП Добрич и
Областна инспекция по тру-
да. По случая е образувано
досъдебно производство.

          НДТ

който общината но-
си отпадъците в ре-
гионално депо в
с.Стожер ще бъде
отделена и ще се
ползва само за
строителен отпадък.
След напълването й,
тя ще бъде превозе-
на и предадена на
депото в с.Стожер,
при заплащане на
дължимата такса за
обработка и депони-
ране на отпадъка на
оператора на депо-
то за сметка на Об-
щина Тервел.

От Общината об-
ръщат внимание, че
в случаите, в които
се извършват ремон-
ти, за които е изда-
дено разрешение за
строеж и са  възло-
жени на строителни
фирми, задължение-
то да бъдат  извозе-
ни строителните от-
падъци е на строителната фирма-изпълнител. Този, който
възлага ремонта, следва да включи този ангажимент в до-
говора си със строителната фирма и да го заплати.

За алуминиевите кенчета:
На пет места в гр.Тервел, които все още се обсъждат,

ще бъдат поставени ясно обозначени съдове за събира-
не на кенчета. При напълването им общината ще преда-
ва събрания отпадък на фирми, които го изкупуват. Ма-
кар и минимални, събраните средства ще се влагат в
кауза, която също се обсъжда в момента с млади хора от
общината. Ще бъде предоставена допълнителна инфор-
мация за местата, на които хората могат да изхвърлят
кенчетата и за каузата, която ще имат възможност да
подкрепят с този тип разделно сметосъбиране.

ВАС ПОТВЪРДИ ПРИСЪДА
ЗА УБИЙСТВО НА ЖЕНА,
ИЗВЪРШЕНО ОТ СИНА Й

Варненски апелативен
съд потвърди присъда на
мъж, подсъдим за убийст-
вото на майка си. Настоя-
щата инстанция трябваше
да провери правилността
на съдебния акт, постано-
вен от Окръжен съд - Доб-
рич, с който е призната ви-
ната на Гюрсел Т. Той е
обвинен, че е извършил
деянието по особено мъчи-
телен за жертвата начин.
Според първата инстан-
ция, синът трябва да бъде
лишен от свобода за 18 го-
дини, при първоначален
строг режим. Защитата
обжалва присъдата с ис-
кане за отмяната й или на-
маляване на наказанието.

Варненският апелативен
съд, след като прецени до-
казателства и съображе-
нията на страните, припом-
ни фактите.

Гюрсел Т. живеел заед-
но с майка си в добричко-
то село Орляк, но отноше-
нията им не били добри.
Синът често злоупотребя-
вал с алкохол, след което
се случвало да бие пост-
радалата. На 04 декември
2017 г. отново възникнал
скандал. Вечерта мъжът на-
несъл множество удари с
различни предмети на 75-го-
дишната си майка, след ко-
ето си легнал. Жената по-
чинала. Съдебно-медицинс-
ка експертиза е установи-
ла, че причината за смърт-
та на Фатме Д. е мозъчен

кръвоизлив. Подсъдимият е
направил самопризнания.

Въззивният съд отстрани до-
пуснато процесуално наруше-
ние като изключи част от по-
казанията на двама служите-
ли на МВР, провели беседи с
подсъдимия, без той да е бил
уведомен за правата си.

Изводът, че именно синът
е извършител на престъпле-
нието, се основава на мно-
жество източници. 51-годиш-
ният мъж не отрича, че е на-
несъл побой на майка си, но
твърди, че не е искал да я
умъртви. Макар да е бил пов-
лиян от значително количес-
тво алкохол, Гюрсел е раз-
бирал значението на постъп-
ките си и е могъл да ги ръко-
води. Съдът не сподели те-
зата на защитата, че не е из-
вършено убийство, а смърт-
та е причинена по непредпаз-
ливост, вследствие нанесена
телесна повреда. Въззивна-
та инстанция намира, че по
размер и вид наложеното на-
казание - 18 години лишава-
не от свобода - е правилно.
С тези мотиви Варненският
апелативен съд прие атаку-
вания съдебен акт за обос-
нован и законосъобразен.

Решението, потвърждава-
що присъдата на Добричкия
окръжен съд по отношение
на подсъдимия Гюрсел Т. за
убийството на майка му, из-
вършено по особено мъчите-
лен начин, може да бъде об-
жалвано пред Върховния ка-
сационен съд. НДТ

ПОДСЪДИМА ЗА
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА
НАРКОТИЧНИ
ВЕЩЕСТВА СЕ ПРИЗНА
ЗА ВИНОВНА

Окръжният съд в Добрич одобри споразумение, пос-
тигнато между прокуратурата и 29-годишна жена, с което
последната е осъдена на 1 година лишаване от свобода -
условно, с 3-годишен изпитателен срок.

Подсъдимата се признава за виновна в това, че на 19
март 2019г., в Добрич, при условията на продължавано прес-
тъпление и без надлежно разрешително, държала с цел раз-
пространение високорискови наркотични вещества - 10.83
грама марихуана и 3.968 грама амфетамин, на обща стой-
ност 184.02 лева. На същата дата тя разпространила 1.85
грама марихуана и 0.486 грама амфетамин, на обща стой-
ност 25.68 лв., като продала наркотичните вещества на мъж
от Добрич. Одобреното от Окръжния съд споразумение е
окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.

Осъдената ще плати и направените по делото разноски в
размер на 549.47лева.

Фирма АлексОК ЕООД -
гр.Велико Търново

набира шофьори с категория Е,  за курсове
от България до Европа и обратно.

Високо възнаграждение. Тел.0893068537
www.alexok.com
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ПАРТНЬОРСТВА В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТИ -
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА
РЕГИОНИТЕ ПРЕЗ БЪДЕЩИЯ
ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Екипът на Областен ин-
формационен център - Доб-
рич (ОИЦ-Добрич) проведе
онлайн информационна сре-
ща, посветена на прилага-
нето на новия регионален
подход в България през
програмен период 2021-2027
г. и изпълнението на Интег-
рирани териториални инвес-
тиции (ИТИ).

Геновева Друмева, упра-
вител на ОИЦ-Добрич пред-
стави същността на новия
интегриран подход, структу-
рата на програмата "Разви-
тие на регионите" 2021-2027,
какво представлява инстру-
мента Интегрираните тери-
ториални инвестиции и как
чрез концепции изготвени в
партньорство ще се разгър-
не бъдещия потенциал на
развитие на регионите през
бъдещия програмен период.

По Програма "Развитие на
регионите" (ПРР) 2021-2027
ще се прилага интегриран
териториален подход, на-
сърчаващ партньорството
между различни действащи
лица на местно ниво за
ефективното използване и
развитие на потенциала на
дадения регион. При този
подход ще се подкрепят
инициативите, които са на-
сочени към разрешавани не
общи проблеми и нужди, ко-
ито носят полза общо за
партньорите и за региона,
а не отделни мерки или от-
делни проекти за всяка от
отделните заинтересовани
страни. Партньорствата мо-
гат да бъдат най-разнообраз-
ни: както между местните
власти и други заинтересо-
вани страни - представители
на бизнеса, гражданското
общество, научната общност;
така и между самите публич-
ни институции - общини, об-
ластни администрации.

Чрез два основни приори-
тета ПРР 2021-2027 ще при-
лага интегрирания терито-
риален подход на развитие.
По Приоритет 1 ще се фи-
нансират десетте най-голе-
ми общини в страната, а ос-
таналите 40 - по Приоритет
2, където попада и община
град Добрич, ще се прила-
га инструмента Интегрира-
ните териториални инвести-
ции. Регионите от ниво 2 в
България ще бъдат подпо-
магани чрез прилагане на
концепции на ИТИ с комби-
нираното финансиране на
различни програми, финан-
сови инструменти и други
източници на финансиране.

Чрез концепциите за ИТИ
в област Добрич ще се под-
крепят проекти, включени в
концепции, които отговарят
на целите и приоритетите на
идентифицирани в Интегри-
раната териториална стра-
тегия за развитие на Севе-
роизточен регион за плани-
ране от ниво 2 за периода
2021-2027 г. Всяка концеп-
ция на ИТИ трябва да
включва комбинация от ми-
нимум два взаимосвързани
и допълващи се проекта, на-
сочени към територии с об-
щи характеристики и/или

потенциали за развитие,
включващи най-подходяща-
та комбинация от ресурси и
мерки. Концепцията следва
да бъде разработена и из-
пълнявана в партньорство,
което включва миниум три-
ма и максимум 10 партньо-
ри.

Наличието на обществена
подкрепа за концепциите е
задължително изискване, за
това е от изключителна
важност местната общест-
веност да е активна и анга-
жирана в процеса на раз-
работване и изпълнение на
концепциите за ИТИ.

В края на информацион-
ната среща бяха представе-
ни и конкретни примери на
концепция за ИТИ в широ-
ко партньорство между пуб-
лични институции, частни
предприемачи, неправител-
ствени организации и уни-
верситети.

Екипът на Областен ин-
формационен център - Доб-
рич остава на разположе-
ние за предоставяне на до-
пълнителна информация от-
носно новия регионален
подход. Презентацията от
срещата може да бъде на-
мерена на фейсбук страни-
цата на центъра.

ПРОЗРАЧНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА

Утре /18 декември/, от
15:00 часа, екипът Областен
информационен център - Доб-
рич ще проведе онлайн ин-
формационно събитие за про-
активна работа с медиите.

Събитието ще се излъчва
на фейсбук страницата на
Областен информационен

център - Добрич на следния
линк: www.facebook.com/
oic.dobrch/live/

По време на събитието ще
бъдат представени напредъ-
ка по Оперативните програ-
ми 2014-2020 и Програма за
развитие на селските райо-
ни 2014-2020 г. на национал-

но и областно ниво, както и
постигнатите резултати от
дейността на ОИЦ - Добрич
за 2020 г.

Поканени са да присъстват
представители на местни ме-
дии, на партниращи органи-
зации, общини и Областна
администрация Добрич.

ОБЩО 400 СЛУЧАЯ НА COVID-19
СА РЕГИСТРИРАНИ ПРЕЗ
ИЗМИНАЛАТА СЕДМИЦА В
ДОБРИЧКА ОБЛАСТ

За периода от 07.12.2020
г. до 13.12.2020 г. в област
Добрич са регистрирани и
проучени общо 400 случая
на COVID-19, съобщи дирек-
торът на Регионална здрав-
на инспекция и секретар на
Областен координационен
щаб към Областния съвет по
здравеопазване д-р Светла
Ангелова. Тя уточни, че от
общия брой случаи 17 са
при медицински персонал -

петима лекари, 6 медицин-
ски сестри, 5 друг персонал,
1 акушерка. В сферата на
образованието през отчет-
ния период са установени
11 учители, 1 помощник-въз-
питател, една медицинска
сестра в детска ясла и три-
ма ученици.

Във връзка с продължаво-
ното наблюдение в сферата
на социалните услуги са
разпоредени противоепиде-

мични мерки в Дом за ста-
ри хора в село Полковник
Савово, община Тервел и
Дом за медико-социални
грижи в град Добрич.

През изминалата седми-
ца от потвърдените 400 слу-
чая на заразени с корона-
вирус, 94 лица са хоспита-
лизирани, а 9 от тях са би-
ли настанени в Отделение
по анестезия и интензивно
лечение.

ФРЕД И УИЛМА ФЛИНСТОУН СА НАЙ-
НОВИТЕ ОБИТАТЕЛИ НА ЗООПАРКА В
ДОБРИЧ

Семейство от редките
птици ему са най-новите
обитатели на Центъра за за-
щита на природата и живот-
ните в Добрич. Те пристиг-
наха по т.нар. размножите-
лен заем от Старозагорския
зоопарк, който е в ремонт,
съобщи директорът на зоо-
парка в Добрич Християн
Христов. За да дадат имена
на 7-годишните гигантски пти-
ци, екипът на Центъра обя-
вил своеобразен конкурс в
социалните мрежи. Било
обяснено, че птиците ему са
древни като вид и започна-
ли да събират предложения.

В крайна сметка кръстни-
ца на екзотичната двойка е
Елена Райнова, която пред-
ложила двойката да носи
имената на популярните ге-
рои от анимационния сери-
ал "Семейство Флинтстоун".
"Избрахме Фред и Уилма,
като знак за древния про-
изход на птиците, които, ако
мога да кажа, са ходещи ди-

нозаври. А и тези имена са
по-близо до децата", каза
Християн Христов и от име-
то на екипа на Центъра бла-
годари на всички участни-
ци в конкурса в Инстаграм.

Имало е доста интересни
предложения, разкри още
той. Емо и Ема; Вихрен и
Тодорка - като символ на
липсващата планина; Мор-
ков и Чушка - защото са
тревопасни, и т.н.

Вече подготвяме гнездо-
то за семейството, което се-

га навлиза в размножителен
период, каза Християн Хрис-
тов. Ако Уилма снесе яйца,
те ще са тъмнозелени и мно-
го големи. Директорът на
зоопарка поясни, че яйцата
ще бъдат сложени в инку-
батор, за да не бъдат изгу-
бени в студеното време. И
зоопаркът в Стара Загора
ще получи малки пиленца,
ако успеем да ги излюпим,
обещава директорът на Цен-
търа за защита на природа-
та и животните. НДТ

Действащите противоепи-
демични мерки, въведени на
27 ноември 2020 г., да про-
дължат да действат до 31
януари 2021 г. като изклю-
чения да бъдат направени
за учениците от 1 до 4 клас,
детските градини и местата
за хранене към хотелите,
съобщиха от пресслужбата
на кабинета.

Това са предложили зд-
равният министър Костадин
Ангелов и членовете на На-
ционалния оперативен щаб
/НОЩ/ на работно съвеща-
ние при министър-председа-
теля Бойко Борисов. Още
миналата седмица премие-
рът е изискал от НОЩ да
подготви доклад за ефектив-
ността на противоепидемич-
ните мерки и експертно ста-
новище за тяхното действие
предвид актуалната обста-
новка с COVID-19.

"Обществото очаква от
нас в следващите дни да бъ-
де информирано и то сво-
евременно какво възнаме-
ряваме да правим на база-
та и то единствено и само
на медицинската експерти-
за - според броя на заразе-
ните, на оздравелите и др.",
е заявил в началото на съ-
вещанието министър-пред-
седателят Бойко Борисов.

Здравният министър е
докладвал, че за една сед-
мица броят на излекувани-
те българи от новия вирус е
18 907 души. "Другото поло-
жително като резултат от
въвеждането на мерките е,
че заболеваемостта в стра-
ната спадна и вече е под
600 на 100 000 души населе-
ние. Нямаме области, оцве-
тени в черно, където тя е
над 1000 на 100 000 души", е
изтъкнал министър Ангелов.

Въпреки посочените тен-
денции обаче България за-
пазва мястото си по забо-
леваемост в ЕС, продължа-
ва да държи 10-а и 11-а по-
зиция, а по показателя
смъртност страната ни е на

МОРКОВЧЕТО И ТОЯГАТА
КРАЯТ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ СЕ

МЕСТИ СЕГА ОТ 21.12.2020 НА  31.01.2021 ГОДИНА.
ХОРАТА С НИСКИ ДОХОДИ ИЛИ БЕЗ ДОХОДИ, МАЛКИТЕ
ФИРМИ  БОГ ДА ГИ ПРОСТИ!

първо място, се посочва в
прессъобщението.

В този контекст и след
проведените редица срещи
със съсловните организации
и компетентните структури,
министърът на здравеопаз-
ването е предложил на пре-
миера всички разписани
мерки, които спират да
действат на 21 декември
2020 г., да продължат да се
прилагат до 31 януари 2021
г. с изключение на следни-
те: разрешаване на учени-
ците от 1 до 4 клас да за-
почнат да посещават учили-
ще от 4 януари догодина,
както и отваряне на детски-
те градини и яслите; от 1
януари да се отворят гале-
рии, музеи, кина, както и те-
атрите, които не са затва-
ряни, като работят при ка-
пацитет от 30 на сто и през
седалка; разрешаване мес-
тата за хранене в хотелите
да могат да работят с до 50
на сто заетост само за гос-
ти на хотелите с въведен ве-
черен час до 22 ч.

Здравният министър е
подчертал, че поради про-
дължаващия силен натиск
върху здравната системата
е немислимо да се говори
за още по-голямо разхлаб-
ване на ограниченията у
нас. "Затова всички остана-
ли мерки, които и към мо-
мента действат, предлагаме
да продължат да се прила-
гат до 31 януари 2021 г.

Министър-председателят
Бойко Борисов е бил кате-
горичен, че при взимането
на решения винаги се е об-
лягал на становището на ек-
спертите. Премиерът е из-
тъкнал, че на фона на за-
тегнатите мерки в Европа и
света, България продължа-
ва да прилага най-либерал-
ния режим, който щади пси-
хиката на хората и им дава
възможност за свободно
движение. "При настоящата
ситуация и при тази нато-
вареност на здравната сис-

тема можем да удържим със
сега действащите мерки и
да се надяваме след праз-
ниците новите случаи да
продължат да намаляват", е
подчертал премиерът Бори-
сов.

Министър-председателят
е посочил, че удължаване-
то на мерките до 31 януари
2021 г. изисква държавата
да осигури нови 250 милио-
на лева, с които да се ком-
пенсират временно затворе-
ните бизнеси или тези с ог-
раничена дейност. "Трябва
да преминем през тези дни.
Пандемията е непредсказу-
ема, затова - колкото може
да се пазим с дисциплина,
дистанция, дезинфекция", е
заявил премиерът Борисов.
Той е изискал всекидневно
да се прилага строг контрол
по изпълнението на проти-
воепидемичните мерки, а на
нарушителите - да се нала-
гат санкции.

"Направеното предложе-
ние за удължаването на
мерките е много балансира-
но, така ще укрепим крех-
ката тенденция към намаля-
ване на случаите на COVID-
19, а след празниците ще об-
съдим възможност да смек-
чим допълнително мерките",
е заявил в хода на работно-
то съвещание при премиера
главният държавен здравен
инспектор Ангел Кунчев.

Подробности с финално
уточняване на направените
предложения за мерките и
съответните срокове ще бъ-
дат съобщени днес на ре-
довния брифинг на министъ-
ра на здравеопазването и
представителите на НОЩ,
посочват от пресслужбата
на кабинета.

На практика мерките, ко-
ито заключиха България до
21 декември, се оказаха не-
ефективни. Но продължава-
ме да се давим...  Някой има
интерес от това. Умните хо-
ра сами могат да си отгово-
рят!!!
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На 20 декември Православ-
ната църква отбелязва св. 
Игнатий. Наричат го Игнатий 
Богоносец, защото, когато 
бил малко дете, Исус Христос 
го вдигнал на ръце и казал 

на учениците си: “Истина ви 
казвам, ако се не обърнете 
и не станете като деца, няма 
да влезете в царството небес-
но.” Свети Игнатий служи че-
тиридесет години като епис-
коп на църквата в Антиохия. 
Римският император Траян 
го хвърлил на лъвовете, за-
щото не искал да се моли на 
римските богове. След смър-
тта си, светията се явявал 
на вярващите и им помагал 
при лечението на различни 
тежки болести. На този ден 
започват и родилните мъки на 
Божията майка.

В българските вярвания де-
нят се нарича Игнажден и за 
народа на 20 декември започ-
ва Новата година. Денят се 

смята, че има магическа сила 
и за това предците ни следе-
ли всички символи и знаци 
през този ден, извършвали се 
и много магически ритуали.

В огнището се слагало го-
лямо дърво, на-
речено Бъдник , 
с него се вика-
ло Бъдни вечер. 
Вярвало се, че 
ако надникнеш в 
огъня на Бъдника, 
ще видиш минало-
то и настоящето 
си. Неомъжените 
моми слагали в 
огъня Еньовска 
китка за да видят 
лика на съпруга 
си.

Много харак-
терен  за  този 
ден е ритуалът 
«Полазване». До-
макините били в 
очакване кой ще 
бъде първият гост 
в дома. Какъвто 
е «полазникът“, 
такава ще е годи-

ната, смятали те. Полазни-
кът пристигал рано сутрин, 
носейки дърво в ръката, 
поздравявал стопаните и 
пожелавал: «Да ви е честита 
младата година!». След това 
разравял с пръчка добре 
огнището с Бъдника, за да 
излязат искри и изричал: 
«Колко искрици, толкова 
пиленца, шиленца, теленца, 
дечица, мед и масло, бяла 
пшеница по сираци, сиро-
маси и по цял народ!». След 
това поръсвал с пшеница и 
благославял да порасне жито 
там дето е расло и дето не е 
расло. На стола, където сто-
ял Полазникът, слагали глава 
чесън против магии, след 
това стопаните го гощавали 

богато и дарявали с кърпа 
и риза.

Дните от Игнажден до Бъд-
ни вечер се наричат «Мъчни-
ци“ и се смята, че през тези 
дни нераждалите жени не 
трябва да подхващат дома-
кинска работа, за да раждат 
по-лесно.

На Игнажден всички рабо-
тят усилено. Почиства се ця-
лата къща, а метлата, с която 
е заметено, се изхвърля за-
едно с боклука. На малките 
деца се издърпват ушетата, 
за да растат по- бързо.

Трапезата на Игнажден
На Игнажден стопанката 

меси обредна пита с мая, 
която вечерта се разчупва, 
у когото остане по-голямото 
парче се смята, че в него ще 
е късмета.

Приготвя се жито и царе-
вица за берекет и първо се 
дава на момите в къщата. 
Готвят се и сармички. Дома-
кинята давала по два ореха 
на всеки от семейството а 
на Бъдни вечер се гадаело 
по тях. Месят се колачета за 
здраве, на масата присъства 
също ошав, картофи, ястия 
с праз или булгур, мед. Но 
задължително постни ястия.

На празника не се изнася 
нищо от дома «да не излезе 
берекетът», не се иска и дава 
на заем, а като се върнеш от-
някъде, трябва да се върнеш 
с пълни ръце.

Казват, че, ако на Игнаж-
ден вали сняг, годината ще 
е плодородна. Слънчево ли 
е - ще има суша, облачно ли 
е - реколтата ще е добра.

Имен ден имат: Игнат, Иг-
ната и техните производни: 
Игнатий, Игнатка, Искра, Ис-
крен, както и Пламен, Огнян 
и техните производни: Пламе-
на, Оги, Огнемир, Огнемира.

До 20 декември, Регионална библиотека 
„Дора Габе“ – сайт и фейсбук страница web-
site: www.libdobrich.bg;

facebook: ht tps:/ /www.facebook.com/
libdobrich

Скъпи Дядо Коледа – виртуална творческа 
работилница за изработване на коледни кар-
тички. Организатор: Регионална библиотека 
„Дора Габе“

До 20 декември, Регионална библиотека 
„Дора Габе“ – сайт и фейсбук страница web-
site: www.libdobrich.bg;

facebook: ht tps:/ /www.facebook.com/
libdobrich

Благословена Коледа – видео с четене на 
коледни приказки. Организатор: Регионална 
библиотека „Дора Габе“

До 20 декември, Художествена галерия. 
Изложба - дарение „Непознатият“ на Веселин 
Василев; Изложба „25 години Хартията“ от 
фонда на Художествена галерия – Добрич. 
Организатор: Художествена галерия - Добрич

До 23 декември, Регионална библиотека 
„Дора Габе“. Витрина с библиотечни докумен-
ти по повод 245 г. от рождението на Джейн 
Остин (1775–1817), английска романистка. 
Сектор „Читалня“ и „Книгозаемане“

Музикална витрина с библиотечни докумен-
ти по повод 250 г. от рождението на Лудвиг 
Ван Бетовен (1770–1827), немски класически 
композитор. Сектор „Изкуство“. Организатор: 
Регионална библиотека „Дора Габе“

До 23 декември, 11.30 - 17.30 ч., Младежки 
център – Добрич. Благотворителна инициати-
ва „Коледно вълшебство сътвори“. Организа-
тор: Младежки център – Добрич

До 31 декември, Регионална библиотека 
„Дора Габе“, Централно фоайе. Коледа в 
художествен текст и музика – изложба на 
библиотечни документи. Организатор: Реги-
онална библиотека „Дора Габе“

17 декември, 08.00 ч., Младежки център – 
Добрич – фейсбук страница #Есето. Награде-
ни есета от Областен конкурс за есе на тема: 
“Промени ли ни изолацията към по-добри?“ 
реализиран от  Община град Добрич, Мла-
дежки център – Добрич и Фондация „Лумос“ 
, България

16.00 - 18.00 ч., Младежки център – Добрич – 
фейсбук страница. Музикална среща – онлайн 
дискусия. Участие в срещата се заявява с 
предварителна регистрация: https://forms.gle/
ofEcgLwCFuXwoQWi6

14.00 ч., #ЗаедноСБо „Културен шок“. Орга-

низатор: Младежки център – Добрич
18 декември, 08.00 ч., Младежки център – 

Добрич – фейсбук страница #Есето. Награде-
ни есета от Областен конкурс за есе на тема: 
“Промени ли ни изолацията към по-добри?“ 
реализиран от  Община град Добрич, Мла-
дежки център – Добрич и Фондация „Лумос“ 
, България.

10.00 ч., #ЗаедноСъсСилви Работилница 
„У дома“ 

14.00 ч., #ЗаедноСБениИЮри „Танцувайте 
хорце от сърце“ 

Организатор: Младежки център – Добрич
19 декември, 11.00 ч., Държавен куклен 

театър „Дора Габе“. Детски спектакъл „Въл-
кът и седемте козлета“ от Теодора Попова 
– Лазарова. Режисьор Даниела Христова. 
Сценограф Наталия Гочева. Музика Влади-
мир Джамбазов. Участват: Теодора Желева, 
Росен Радев и Валентин Иванов

Дядо Коледа пристига след представление-
то и раздава подаръци, като моли родителите 
да му помогнат.

Организатор: Държавен куклен театър 
„Дора Габе“. Представленията се провеждат 
при 30 % заетост на местата в залата и спаз-
ване на всички противоепидемични мерки.

20 декември, 11.00 ч., Държавен куклен 
театър „Дора Габе“. Детски спектакъл «Топла 
приказка от сняг» по приказката  „Слънцето 
и снежните човеци“. Драматизация Христина 
Стоилова. Режисура Веселин Анев. Сценогра-
фия Адриана Анева. Музика Стоимен Стоянов. 
Участват Теодора Желева, Мила Боянова и 
Росен  Радев.

Дядо Коледа пристига след представление-
то и раздава подаръци, като моли родителите 
да му помогнат.

Организатор: Държавен куклен театър 
„Дора Габе“. Представленията се провеждат 
при 30 % заетост на местата в залата и спаз-
ване на всички противоепидемични мерки.

20 декември, 18.00 ч., Младежки център – 
Добрич – фейсбук страница #ЗаедноСНики 
„Младите хора на Лихтенщайн“. Организатор: 
Младежки център – Добрич

декември
Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 

г.“, Библиотека, Сектор „Заемна за възраст-
ни“

„Рождество Христово. Коледен калейдос-
коп“ – изложба на библиотечни документи 

Организатор: Народно читалище „Йордан 
Йовков – 1870 г.“                                       НДТ

Новата песен „Обичам 
Коледа“ на Студио за поп-
рок певци „Сарандев“ по-
лeтя в музикалното прос-

транствона 15 декември - за 
да носи радост, светлина и 
надежда в предпразничните 
дни! 

Нейното създаване е 
свързано с инициативата на 
Младежки център – Добрич 
„Напиши песен за Коледа“ 
3, в която се включиха 9 

млади автори. Те компо-
зираха мелодия по текст, 
написан от на Елена Кара-
бельова – вокалният педа-

гог на Студио „Сарандев“. 
След проведена анкета, в 
която взеха участие 60 чо-
века, бе избрана мелодията 
на талантливата Димитри-
на Германова. Така Диди 
Германова стана автор на 
музиката на новата колед-
на песен.

В направата на аранжи-
мента се включиха Петър 
Петров и Елена Карабельо-
ва, а Росен Петров, още 
един от изявените млади 
поп изпълнители на Мла-
дежки център, записа пар-
тията на китарата. 

Звукозаписът на песента 
бе реализиран през изми-
налата седмица. В „Обичам 
Коледа“ има 13 солисти. 
Те разкриват своето лично 
усещане за празника, за 
да покажат уникалността на 
човешките емоции. В припе-
ва са записани 27 гласа на 
деца и младежи то Студио 
„Сарандев“, които се надя-
ват посланието на песента 
да достигне до много хора, 
да докосне, стопли и огрее 
много сърца! 

За радост на всички мла-
ди участници в този проект, 
песента ще има и своя 
видео клип, благодарение 
на подкрепата на Регио-
нална телевизия Добрич и 
безвъзмездната работа на 
видеооператора Стефан 
Стефанов!

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ

Н А У К А Т А  К А Б А Л А

ПРАЗНИЦИТЕ! 
Представяте ли си да жи-

веем без празници и почивни 
дни? Да нямаме какво да 
празнуваме! Ей така, да съ-
ществуваме монотонно от су-
трин до вечер, цяла седмица, 
цял месец,  години, та дори 
и през целия си живот? Ще 

заприличаме на животни, кои-
то инстинктивно изпълняват 
определени действия, за да 
съществуват. Скучна работа!  
Вярващите ще кажат, че дори 
Бог си е починал, след като е 
сътворил всичко!  А ние, както 
е казано в библейските пи-
сания, сме създадени по „по 
негов образ и подобие”.

 Не е възможно да си пред-
ставим нашия живот без  праз-
ници, нали? Все пак сме ми-
слещи, чувствени и разумни 
същества. Празниците някак 
си ни дават друго настроение, 
друго състояние! Възможност 
да сме задно със семействата 
си, с близките си. За празнич-
ните дни обикновено правим 
лични или семейни планове, 
планове с приятели, с родни-
ни. Много често преди това си 
задаваме въпроси „Какво ще 
правим в почивните дни” или 
„Какво ще правим на Коледа, 
на Нова година”. Или пък „Къде 
ще празнуваме“…?

Сега сме именно пред таки-
ва празници и въпреки сложна-
та епидемиологична обстанов-
ка всеки си е направил план с 
кого, къде и как да отпразнува. 
Все пак „ животът си тече”!

Празниците и особените 
дни  не са само дати от оби-
чайния календар, а опреде-
лено лично и колективно със-
тояние, стремеж, желание, 
култура, при което  човек, съз-
нателно или не, прави прин-
ципна вътрешна равносметка 

за случващото се и за самия 
себе си, с надеждата за по-
добро бъдеще. Иначе, какъв 
е смисълът от съществува-
нето ни,  ако не се стремим 
утрешният ден да  е по-добър 
от днешния? 

Според науката Кабала,  

всеки празник може да се на-
рече равносметка на постиг-
натото, защото няма нищо 
друго, освен “поправянето на 
желанията” ни. А какви са те 
днес - да сме здрави, да сме 
щастливи, да няма страдания, 
войни и всякакви бедствия… 
Има ли други? Светът да спре 
да живее в този страх от 
възникналата пандемия, да 
живеем свободно и задружно, 
в  любов  и отдаване.  В света 
има множество мнения, мно-
жество хора, които влияят на 
човека и му внушават своите 
мисли, дърпайки го в различ-
ни посоки. Но истинското 
осъзнаване на смисъла на съ-
щесвуването ни е, независимо 
от своето его, да се отнасяме 
към другите с любов, защото 

това е цялата висша същност 
на Мирозданието.

 Новата година трябва да 
се започне с усещането, че 
имаме възможност да станем 
по-добри, дори подобни на 
Природата/Твореца, което 
означава да се отнасяме с нея 
така, както тя се отнася към 
нас.  Трябва да открием, че 
Висшата природа е абсолют-
на любов и отдаване, и всеки 
един от нас  трябва да развие 
тези качества в себе си.

Книгата «Зоар» говори за 
състоянията – делници, праз-
ници, съботи, начало на месе-
ца, началото на годината. 

Според програмата на сът-
ворението, целият ни живот 
представлява процес на поп-
равяне на създадения ни его-
изъм, за да бъде използван за 
любов и отдаване към хората. 
Няма друга цел, смисъл или 
напълване в живота. 

В началото на всяка година 
си пожелаваме тя да е добра, 
всички да се чувстват добре, 
но не знаем как да го постиг-
нем. Все още  не разбираме, 
че до степента, в която се 

сближаваме помежду си, ние 
се доближаваме до висшата 
сила - до Природата. Форму-
лата е много проста: колкото 
по-близо се чувстваме, по-
между си, толкова по-близо 
сме до Природата. Изглежда, 
сякаш няма по-проста форму-
ла от тази. Затова методиката 
на Кабала  ни помага да го 
направим.  Висшата сила ни 
подтиква и ни подсказва, че 
това е единствената посока. 

Ако осъзнаем това, то със 
сигурност през Новата година 
и пандемията, и страданията 
ще намалеят до степента на 
положителното ни отношение 
към цялото човечество!

Георги ГРАДИНАРОВ - пре-
подавател към Международ-

ната академия по Кабала

ПРАВОСЛАВЕН/НАРОДЕН КАЛЕНДАР: 
20 ДЕКЕМВРИ - ИГНАЖДЕН

ПЕВЦИТЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР НИ 
ПОДАРЯВАТ НОВА КОЛЕДНА ПЕСЕН
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ФК ЦСКА 1948 явно ще
бъде един от най-активни-
те отбори на зимния пазар
у нас. Дебютантите в ели-
та вече спазариха двама
играчи на Кариана, но се
очаква да продължат с
трансферите. Една от най-
сериозните цели на новаци-
те е звезда на Ботев (Плов-
див), съобщава "Мач Телег-
раф". От ръководството са
хвърлили око на добричли-
ята Атанас Илиев. Той ще
бъде гласен за партньор и
заместник на Мартин Кам-
буров в атаката на тима.

Както е известно, вете-
ранът е категоричен, че е
далеч от отказване. Мно-
зина обаче смятат, че ще
настъпи обрат в това ре-
шение, след като изравни

ЦСКА 1948 СЛЕДИ
АТАНАС ИЛИЕВ

Волейболистите на Доб-
руджа 07 записаха втора
победа в първата осмица
на Суперлигата на Бълга-
рия, след като се наложиха
категорично у дома над
шампиона Нефтохимик 2010
(Бургас) с 3:0 - 25:20, 25:22,
25:21. Срещата бе от 7-ия
кръг и се проведе в зала
"Добротица". След този ус-
пех добричкият тим е на 3-
о място във временното
класиране с 2 победи от 2
мача и 6 точки. Добруджа
има още един мач до края
на календарната година -
срещу лидера в първенст-
вото Хебър (Пазарджик).
Двубоят е в събота (19 де-
кември) от 18,30 часа. Неф-
тохимик пък завършва годи-
ната на четвърта позиция в
таблицата с 2 победи, 1 за-
губа и 5 точки.

Първата част на срещата
започна равностойно, като
постепенно домакините от
Добруджа взеха контрола
върху играта. Бургазлии ус-
пяха да се доближат на ня-
колко пъти в резултата, но
въпреки това момчетата на
Мирослав Живков остана-

ДОБРУДЖА 07 С КАТЕГОРИЧНА ПОБЕДА
НАД ШАМПИОНА НЕФТОХИМИК

ха стабилни и взеха гей-
ма с 25:20.

Втората част също про-
тече под доминацията на
добричлии, но в ключови-
те моменти позволиха на
шампионите да скъсят
максимално дистанцията.
Обрат обаче не последва
и Добруджа увеличи аван-
са си след 25:22.

Микаела Шифрин записа
своята първа победа за се-
зона в Световната купа по
ски алпийски дисциплини,
след като триумфира в ги-
гантския слалом в Курше-
вел, Франция. Американка-
та записа най-доброто вре-
ме в първия манш, като по
този начин си осигури пред-
нина от 0.07 пред победи-
телката от първите два
старта за сезона в дисцип-
лината Марта Басино (Ита-
лия) и 0.14 пред носителка-
та на големия кристален
глобус за миналия сезон
Федерика Бриньоне (Ита-
лия). Двете представителки
на Скуадрата обаче допус-
наха грешки при второто
минаване на трасето, като
по този начин позволиха на
Шифрин да направи спо-
койно второ спускане и да
триумфира с 0.82 пред
Бриньоне.

Самата Бриньоне едва
не отпадна 10-ина врати
преди края на втория
манш, но все пак се спаси
и финишира. За разлика от
нея Басино не можа да се
спаси две врати по-късно
и напусна състезанието.
Така трета на финала се
класира представителката
на домакините Теса Уорли,
която бе пета след първия
манш, но се възползва от
грешката на Басино и сла-

бото спускане на Щефа-
ни Брунер (Австрия) и се
поздрави с подиума, за-
вършвайки на 1.09 от
Шифрин.

Лидерката в генерално-
то класиране за Светов-
ната купа Петра Влъхова
(Словакия) записа своя-
та първа нула за сезона,
след като отпадна още в
първия манш, което не
позволи да се възползва
от потенциалното пре-
димство, което щеше да
имам във втория, тъй ка-
то той бе реден от един
от нейните треньори. Все
пак словачката запази
водачеството си в надп-
реварата за големия
кристален глобус, където
тя води с актив от 420
точки, втора е Шифрин с
275, а трета е Басино в
258. В класирането в дис-
циплината лидер вече е
Бриньоне с 205 пункта,
следвана от Басино с 200
и Шифрин със 150.

За Шифрин тази побе-
да бе една от най-емоци-
оналните в нейната кари-
ера, тъй като е нейната
първа след кончината на
нейния баща през месец
февруари.

Програмата за Светов-
ната купа по ски алпийс-

ки дисциплини продължа-
ва с първите за сезона
състезания в скоростните
дисциплини във Вал
д'Изер, Франция. Във
френския зимен център ще

или подобри рекорда на
Петър Жеков за голмайс-
тор №1 на елита.

В момента конкуренти
на Камбуров са Андон Гу-
щеров и Ангел Бастунов.
Първият обаче не може да
намери все още себе си в
efbet Лига, а Бастунов е по-
скоро капитал, който ще се
развива в бъдещето.

Така Красимир Балъков
и адашът му Краси Петров
имат нужда от още един
футболист, който да беле-
жи с лекота. Атанас Илиев,
който дойде в Коматево от
Монтана, се вписвал иде-
ално в този профил. До то-
зи момент той има зад гър-
ба си 13 мача с екипа на
Ботев през този сезон, в
които е отбелязал 8 гола.

Българката Юлияна Яне-
ва спечели златния медал
на Световната купа по бор-
ба в Белград. На финала в
категория до 65 кг светов-
ната и европейска вице-
шампионка за девойки по-
беди туркинята Бусе Тусун
с 5:2. Това е второ отличие
за България, след като по-
рано Миглена Селишка се
пребори за бронза в кате-

ЮЛИЯНА ЯНЕВА
СПЕЧЕЛИ ЗЛАТЕН
МЕДАЛ НА СВЕТОВНАТА
КУПА В БЕЛГРАД

гория до 50 кг.
Днес бронзовите отли-

чия ще преследват Мими
Христова (65 кг) и София Ге-
оргиева (68 кг). И двете ще
имат за съпернички руски-
ни - съответно Мария Куз-
нецова и Ханъм Велиева.

Днес започва надпревара-
та при мъжете в свободния
стил, където България ще
има трима представители.

Авторитетната медия
"Франс Футбол" обяви
своя Идеален отбор, със-
тавен от най-добрите фут-
болисти в историята на иг-
рата. Изданието, което е
избрало схема 3-4-3, раз-
кри имената на три бло-
ка. Първо бяха обявени
вратарят - легендарният
Лев Яшин, и тримата бра-
нители пред него - Кафу,
Франц Бекенбауер и Пао-
ло Малдини. След това бя-

"ФРАНС ФУТБОЛ" ОБЯВИ ИДЕАЛНИЯ
ОТБОР ЗА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА

ха публикувани имената
на двамата дефанзивни
полузащитници - Шави и
Лотар Матеус, и на два-
мата офанзивни халфа -
легендите Пеле и Диего
Марадона. Час по-късно
бяха разкрити и тримата
нападатели - Лионел Ме-
си (десен краен напада-
тел), Кристиано Роналдо
(ляв краен нападател) и
Роналдо (централен на-
падател).

В третия гейм Нефтохи-
мик започна добре и пове-
де. Добричлии изравниха,
но последва нова серия на
Нефтохимик. Интригата в
гейма остана жива, като ре-
зултатът бе изравнен. След
равенството при 14:14 до-
макините дръпнаха в резул-
тата и направиха стабилна
разлика. Тя се запази и

Добруджа записа чиста
победа след 25:21 и 3:0.

Над всички за Добруджа
бе Жулиен Георгиев с 18
точки и беше обявен за
MVP на мача. Мартин Меч-
каров и Венцислав Рагин
(7 блока!) добавиха съот-
ветно 11 и 10 точки. За ти-
ма на Нефтохимик най-ре-
зултатен бе добричлията
Мирослав Градинаров - с
14 точки. Другият добру-
джанец в състава на Неф-
тохимик - Илия Петков, съ-
що бе в титулярния състав
и се отчете с 2 точки.

Съставът на Добруджа
07: Георги Манчев 4, Жу-
лиен Георгиев 18, Мартин
Мечкаров 11, Димитър Ма-
ринков 9, Венцислав Рагин
10, Денис Чавдаров 8 - Ни-
колай Тодоров-либеро
(Любослав Телкийски, Ме-
тоди Ананиев).

Съставът на Нефтохимик
2010: Георги Братоев 3, Ми-
рослав Градинаров 14, Де-
нис Карягин 7, Златко Кьо-
сев 2, Илия Петков 2, Ни-
колай Николов 9 - Теодор
Салпаров-либеро (Стефан
Георгиев, Мартин Пенев 2).

МИКАЕЛА ШИФРИН С ПЪРВА ПОБЕДА ЗА СЕЗОНА

През миналия месец
"Франс Футбол" номинира
общо 110 играчи, разпре-
делени по постове. Бъл-
гарското футболно вели-
чие Христо Стоичков бе
избран сред десетимата
най-добри леви крила, но
в крайна сметка позиция-
та бе заета от CR7, инфор-
мира sportal.bg. Отборът е
избран след гласуване на
140 журналисти от целия
свят.

се проведат две спуска-
ния и един супер гигантс-
ки слалом от петък до не-
деля, като първото спус-
кане е в петък от 11:30
часа българско време.

20-годишният нападател
на Борусия (Дортмунд) Ер-
линг Холанд получи награ-
дата Golden Boy, която се
връчва на най-добрия футбо-
лист в Европа до 21 години,
който играе в елитните ди-
визии. "Горд съм с тази наг-
рада. Това ме мотивира да
търся още големи успехи и

ЕРЛИНГ ХОЛАНД ПОЛУЧИ
НАГРАДАТА GOLDEN BOY

да се движа напред", казва
Холанд пред "Тутоспорт",
изданието, което организи-
ра анкетата за приза.

Така младият норвежец
наследи на трона напада-
теля на Атлетико (Мад-
рид) Жоао Феликс, кой-
то стана победител през
2019 година.

Християна Гутева получи
наряд от елеминационната
фаза на дамската Шампи-
онска лига. Тя ще свири
реванша между казахстан-
ския шампион БИИК (Ка-
зилгурт) и ЖФК-2 (Харков)
от 1/32-финалите на турни-
ра. Първият двубой завър-
ши 2:1 в полза на украин-
ките.

Асистенти на Гутева ще
са Екатерина Маринова и
Павлета Рашкова, а чет-
върти рефер е Димитрина
Милкова. Съдийски наблю-

ХРИСТИЯНА ГУТЕВА ЩЕ СВИРИ МАЧ
ОТ ШАМПИОНСКАТА ЛИГА

дател е Олга Танщи от Мол-
дова, а дежурен делегат на

двубоя е Орхан Хюсейнад-
зе от Азербайджан.
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ДФЗ НАПОМНЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ, ЧЕ ЕК 
ОПРЕДЕЛИ СТАВКА ОТ 2,9% ПО МЕХАНИЗМА ЗА 
ФИНАНСОВА ДИСЦИПЛИНА ЗА КАМПАНИЯ 2020

Работно време и видове плащания на Дирекция „Местни данъци и такси“
Община град Добрич уведомява гражданите, че: 

1. На 29.12.2020г., 30.12.2020г. и 31.12.2020г. ще бъдат спрени касите на 
посредниците Easy Pay, Fast Pay, “Български пощи” ЕАД. Разплащанията 
ще се осъществяват на касата на Дирекция “Местни данъци и такси” към 
Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с 
работно време 8.00 до 16.30 часа /на 29.12.2020г. и 30.12.2020г./  
или 

•	 безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна 
бележка/ чрез банка по: 

      IBAN сметка : BG 06 SOMB 9130 84 10000644
             “ Общинска банка ” АД – Добрич, банков код   -  SOMBBGSF 
            код за вид плащане – патентен данък                                          -  44 14 00
            код за вид плащане – в  такса за притежаване на куче     -  44 80 13
 код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти          -  44 21 00
 код за вид плащане – такса за битови отпадъци             -  44 24 00
 код за вид плащане – данък върху превозните средства          -  44 23 00
 код за вид плащане – данък при придобиване на имущество -  44 25 00
 код за вид плащане – туристически данък       -  44 28 00

•	 по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg
2. На 31.12.2020г. касата на Дирекция “Местни данъци и такси” към Община град 

Добрич на адрес: ул. “Независимост” № 7, етаж 3, стая 313 ще е с работно 
време  от 8.00 до 11.00 часа;

3. На 30.12.2020г. и 31.12.2020г. внедрените ПОС – терминални устройства в 
касата на Дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич на адрес: 
ул. “Независимост” № 7, етаж 3, стая 313 няма да работят. Разплащанията ще 
се осъществяват само чрез плащане в брой.

ОБЩИНА КАВАРНА
със Заповеди №1134/15.12.2020г., №1136/15.12.2020г., №1137/15.12.2020г. 

и №1140/15.12.2020г. обявява ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 
на 12.01.2021год.  в заседателната зала на Община Каварна на първи етаж, 
ул.Добротица“№26, за продажба на следния общински имот, намиращи се в гр. 
Каварна, с ТПТ: урбанизирана, НТП: ниско жилищно застрояване ( до 10м ):

ИМОТ С ИДЕНТ. ПО 
КККР НА ГР. КАВАРНА 

И ПО ПУП

ПЛОЩ 
НА 

ИМОТА

НАЧ. 
ТРЪЖНА 

ЦЕНА

ДЕПОЗИТ- 
10% ОТ НАЧ. 

ТРЪЖНА ЦЕНА

ЧАС НА 
ПРОВЕЖ-

ДАНЕ
35064.501.4288, УПИ VIII, 
КВ.61 540кв.м. 9420,00 лв 942,00 лв 14:00

35064.501.4185, УПИ XV, 
КВ.171 468кв.м. 8165,00 лв 816,50 лв 14:15

35064.501.4231, УПИ XII-
3058,КВ.219 373кв.м. 6507,00 лв 650,70 лв 14:30

35064.501.4237, УПИ XII-
3086,КВ.219 601 кв.м. 10808,00лв. 1080,80 лв 14:45

Тръжните документи са на стойност 50лв. и се закупуват от касата на общината 
до 17.00ч. на 23.12.2020год. Депозитната вноска да се плати по сметка на община 
Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 
066400 СЕСВВGSF до 17.00ч. на 05.01.2021 год.Срокът за подаване на заявленията 
с приложените документи е до 17.00 ч. на 07.01.2021г. в деловодството на общината. 
Оглед в работни дни от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч. от датата на 
обявяването до крайния срок за подаване на документите. Справки на тел.: 0570/8-
18-19.

ЕК определи ставка от 
2,9% по механизма за фи-
нансова дисциплина за 
Кампания 2020 (съгласно 
Регламент (ЕС) 2020/1801 
от 30.11.2020 г. за адапти-
ране на Регламент (ЕС) 
№1306/2013). По силата на 
Регламента, от 01.12.2020 
г. - преди оторизиране на 
финансовата подкрепа по 
схемите на директните пла-
щания, се налага опреде-
леното от ЕК намаление. 
Първите плащания, върху 
които беше наложена ко-
рекцията на субсидиите, 
обхвана осемте схеми за 
обвързано подпомагане в 
сектор Животновъдство“. 

В страните-членки на ЕС, 
съгласно Регламент (ЕС) 
№1307/2013, от 1 януари 
2016 г. е въведен механизъм 
за финансова дисципли-
на. При него всички суми 
по схемите на директни 
плащания се намаляват с 
определен процент, ако 
субсидията надвишава ле-
вовата равностойност от 2 
000 евро за конкретна кам-

пания. Удържаните сред-
ства са предназначени за 
попълване на резерв за 
кризи в селскостопанския 
сектор. Механизмът на фи-
нансовата дисциплина е 
въведен с цел годишният 
бюджет да е в съответ-
ствие с многогодишната 
финансова рамка (МФР). 
Съгласно друг Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2019/1953 
на Комисията, при неиз-
ползване на натрупания 
кризисен резерв, от 2018 
г. насам, за всяка държава 
членка се определя сума за 
възстановяване. 

Припомняме още, че през 
септември тази година ДФ 
„Земеделие“ - РА възстано-
ви над 18,967 млн. лева на 
36 хил. земеделски стопани, 
кандидати по схемите за ди-
ректни плащания за Кампа-
ния 2019. При тях беше на-
ложена ставка на корекция 
от 1,432635% по механизма 
за финансова дисциплина 
(съгласно чл. 8 от Регламент 
(ЕС) 1307/2013).

   ДФ „Земеделие“-РА

От общо одобрените за 
финансиране 147 проекта 
за услуги, 23 са за соци-
ални грижи, насочени към 
възрастни лица, хора с фи-
зически увреждания, както 
и за дневни грижи за деца. 
Те са с обща стойност на 
субсидията от близо 8 млн. 
лв. и са с не по-малко от 78 
точки ранкинг. Финансира-
не получават още 108 про-
екта за услуги на микроп-

редприятия за близо 21 
млн. лв. При оценяването 
те са получили не по малко 
от 58 точки. Останалите 16 
проекта, с обща стойност 
на субсидията от над 4 
млн. лв., са на земеделски 
стопани и са оценени с не 
по малко от 40 точки.  

Минималният размер на 
инвестицията за един про-
ект по подмярка 6.4.1. е 
левовата равностойност 

до 10 000 евро, а макси-
малният  размер „ до  600 
000 евро. Допустими за 
подпомагане са земедел-
ски стопани или микроп-
редприятия. 

ДФЗ „ РА започва из-
пращането на писма за 
подписване на договори с 
одобрените за финансира-
не кандидати.

Държавен фонд „Земеде-
лие“ - РА

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 04.01.2021г. от 14.00 часа в заседателната зала на първи 

етаж на Община Каварна
 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на, недвижим имот – публична общинска собственост, предста-
вляващ сграда с идентификатор № 35064.501.1504.3 по КККР на гр. Каварна, с площ 
240 кв. м., находяща се на адрес: гр. Каварна, ул. „Стефан Караджа“ № 35, за търговия 
и изработка на хлебни и сладкарски  изделия, съгласно заповед № 1133/ 15.12.2020г. на 
Кмета на община Каварна. Срок на договора е 5г. Начална тръжна наемна месечна цена 
е 480,00лв. без ДДС. Тръжните документи се заплащат на касата в Общината на  ул. 
”Добротица” № 26, до 17.00 часа на 23.12.2020г., като цената е 10.00 лв. и се получават 
в стая № 206. Депозитна вноска в размер на 576,00лв. и се внася на касата на Община 
Каварна до 17.00 часа на 29.12.2020г. Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа 
на 30.12.2020г. в деловодството на Община Каварна, ул. ”Добротица” № 26. Оглед – всеки 
работен ден от 09.00ч. до 16.00ч.                  

    Необходими документи за участие:
 1.Квитанция за закупени тръжни книжа и вносна бележка за внесен депозит.
 2.Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед 

на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с 
клаузите на договора и Декларация, че участникът няма не погасени задължения 
към отдел „МДТ” при община Каварна и общината.

 3.Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения 
към държавата.  

4.Нотариално заверено пълномощно,в случай че кандидатът се представлява от 
пълномощник.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.

ДФ „Земеделие“ одобри 
147 проекта за услуги по 
процедура чрез подбор № 
BG06RDNP001-6.003 „Раз-
витие на услуги във всички 
сектори и други неземе-
делски дейности“ по под-
мярка 6.4.1. „Инвестиции в 
подкрепа на неземеделски 
дейности“ от ПРСР 2014 
„ 2020 г. Те са с обща стой-
ност на одобрената субси-
дия от близо 33 млн. лв. 

В рамките на процеду-
рата чрез ИСУН бяха по-
дадени общо 471 проектни 
предложения. Заявената 
субсидия за тях надхвър-
ляше 123 млн. лв., при 
разпределен бюджет за 
приема от 68,453 млн. лв.

От оценените за админи-
стративно съответствие и 
допустимост 258 проекта, 
с общ размер на заявената 
финансова помощ от над 70 
млн. лв., до последния етап 
на разглеждане „ техниче-
ска и финансова оценка, 
достигнаха 157 проекта. От 
тях отпаднаха 10 инвести-
ционни предложения, които 
не получават необходимия 
брой точки за съответната 
дейност. 
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ВиК УСЛУГИ - ГАРАНЦИЯ. Тел.: 0885/187 183.  
СЧЕ ТО ВОД НА КЪ ЩА "ПА МИР": фир ме но ре гис-

т ри ра не, пъл но ад ми нис т ра тив но и сче то вод но 
об с луж ва не. Ана лиз и ек с пер ти зи, обос нов ки по 
кре ди ти. Го диш ни да нъч ни дек ла ра ции, ДДС, НОИ. 
Тел.: 0888/699 441, 058/824856. 

ПРЕВОД от и на китайски език, 0887/377887 Преводи от и 
на английски език, 0899/116291

  УСЛУГИ

ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

ПРЕВОДИ

МЦ "ВИВА ФЕНИКС". Тел. 058 580 111; 058 
580 222. 
Д-р ПЛАМЕН КИРИЛОВ – УРОЛОГ
преглежда пациенти само в кабинета си на 

ул. „Захари Стоянов“ 14
в понеделник, вторник, четвъртък от 15.30 

до 18.30 ч. - с направление;- свободен прием. 
Тел.: 0889 736101

До цент д-р Та шев, спе ци а лист вът реш ни и бъб-
реч ни бо лес ти, от ра вя ния, алер гии - тел. 62-53-41, 
0889/040 584, ком п лекс "Ле бед" вх. "В" /зад пар-
кин га на Бан ка "Би о хим" 

СТО МА ТО ЛОГ - д-р Мег ле на ПО ПО ВА, - ул. "Хр. 
Смир нен с ки" № 4,  тел. 84-17-03, все ки ден от 14 
до 19 ча са. 

НЕВ РО ЛОГ: д-р Н. Бе кя ров, тел. 0886/236951, 
прег ле ди и по до мо ве те. Неврологично отделение 
МБАЛ - Добрич и Медицински център "Вива 
Феникс"

ПРОФ. ЕН ЧО КАЛ ЧЕВ - ХИ РУРГ - по не дел ник 
14-17,30 ч.; Очен ка би нет - д-р М. Кал че ва - GSM 
0888502176; Д-р Ана ни е ва - GSM 0888380756; по-
не дел ник 9-17, чет вър тък 14-17, пе тък 9-16 ч.; гр. 
Доб рич, ул. "Л. Ка ра ве лов" N 8, вх. Б, ет. 1, тел. 
058/4-76-34

АВТОСЕРВИЗ "ДОКТОР МОТОРС" ще 
намерите на ул. "ПОП БОГОМИЛ" 14 

 /старата Бирена фабрика/

Тук се лекуват всички "болежки" на вашия автомобил! 

Ако имате проблеми с 
колата, решението им е 

в АВТОСЕРВИЗ
"ДОКТОР МОТОРС"! 

 Тук се извършва ремонт на двигатели, ходова 
част, скоростни кутии; смяна на масла, филтри, 

ремъци.  

При нужда или спешен случай - 
0899/62 92 76 или 0899/75 93 63. 

 Тук се извършва също монтаж и ремонт на 
газови уредби и монтаж на метан-уредби на  

лизинг - 0898421941 

"ВалиДанс" - извършва всички видове бо-
яджийски услуги /пръскана мазилка "Вален-
тино", шпакловка, латекс, фасаген, блажна 
боя/, мострена къща - ул. "Отец Паисий" 3, 

0888/917986, тел. 058/603 876

С П Е Ш Е Н 
ТЕЛЕФОН

ЛАЗЕРНА ДЕНТАЛНА КЛИНИКА
ул. "Райко Цончев" №7

раб. вр. 8.30-12.00 ч., 14.30-18.00 ч.
събота   9.00-15.00 ч.

тел. 058 60 56 60, 0897 62 94 93
www.laserdent.bg

д-р Галина БОДИЧЕВА  

* СЕМЕЕН ЛЕКАР 
* СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
* СЕМЕЙНА ОБЩА МЕДИЦИНА
*  ХОМЕОПАТИЯ

КАБИНЕТ: ул. "България" 8, тел.: 0889/95 19 91,
сл. тел.: 590 320

МАЛКИ ОБЯВИ

такт:  0882449879 ск

ПРОДАВА апартамент 
на Дружба 4, 120 кв. 
м,газифициран, с камина, 
подово отопление, сме-
нена дограма, обзаведен. 
Тел. 0886 979 709  мб 

ПРОДАВАМ място - 1200 
кв. м в село Рогачево - 
местността "Крушака"; 
тел. 0899/192 666. дд

0889 569 326 ПРОДА-
ВА обзаведена къща, 120 
кв.м, 200 кв.м дворно мяс-
то, широк център. Без по-
средник! дс

ПРОДАВАМ масивна 
къща 100 кв.м в с. Дъбрава 
с дворно място 1300 кв.м, 
в центъра. Цена по догова-
ряне. Тел. 885 103 772. 

*** ПРОДАВА СПЕШНО 
ГАРСОНИЕРА в кв. "Балик"  
блок 13. Цена 13000. Тел. 
0887 710 934.

ПРОДАВАМ триста-
ен апартамент на сре-
ден етаж в квартал 
"Югоизток",  без по-
средник, тел. 823892  
/след 18 ч./

КУПУВА

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛ-
СКА земя в Ловешка 
и Плевенска области. 
Купува части от нераз-
делени, неуредени и 
спорни имоти. Тел. 0886 
733 429

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВАМ къща в село 
Малка Смолница с двор 
1500 кв.м. Цена 1500 лева. 
Тел. 0886 402379. 2-3

В ЦЕНТЪРА НА ДОБРИЧ 
- давам квартира на уче-
ничка. Тел. 0886 848 454.

ПРОДАВАМ къща по ул. 
"Струма" /до градски парк/. 
Тел. 0888 38 5559. 6-10

ДАВАМ ПОД НАЕМ дву-
стаен,  полуобзаведен 
апартамент. Идеален цен-
тър, дългосрочно. тел.: 
0899991848 2-5

ПРОДАВАМ дворно мяс-
то 1200 кв.м. в Гаази баба. 
Цена по договаряне. Тел.: 
0886 762 469. 8-20

ПРОДАВАМ 4 дка дворно 
място в село Одринци, с 
500 кв.м. лозе, кладенец, 
овощни дървета, заграде-
но. Тел. 0899 887438. 16-20

ПРОДАВАМ дворно мяс-
то в с. Дропла, 1500 кв.м. 
Тел. 0885 103772. 2-5

ПРОДАВАМ къща с двор 
2650 кв.м в с. Ломница. 
Тел. 0897 029040.

ПРОДАВАМ къща с двор 
5810 кв.м в с. Богдан. Тел. 
0897 029040.

ПРОДАВА/ОТДАВА ПОД 
НАЕМ тристаен, тухла, 90 
кв. м, среден етаж. За кон-

КУПУВАМ земя без 
посредник. Тел. 0888 38 
55 59.

КУПУВАМ ГАРСОНИ-
ЕРА "Дружба" 2, "Дуна-
вите" или Градски парк. 

КУПУВАМ зем. земя 
без посредник в с. Ляс-
ково или района. Тел. 
0888 385 559. в

ЗАМЕНЯМ

ЗАМЕНЯМ нова двуе-
тажна вила за земедел-
ска земя в с. Прилеп. 
Тел. 0888 479 584. дс

ПОД НАЕМ

ДАВАМ ПОД НАЕМ 
О Б З А В Е Д Е Н  А П А Р -
Т А М Е Н Т  Д О  К А Т . 
Т е л . :  0 8 9 9 7 3 2 0 0 1 0 . 
 3-5 

ДАВАМ ПОД НАЕМ ДВУ-
СТАЕН, обзаведен апарта-
мент, етж 2. Тел. 0899 732 
010. 4-10

ДАВАМ ГАРАЖ ПОД 
НАЕМ, ул. „Св.Св. Кирил и 
Методий“ N 38, за търгов-
ска цел. Тел.: 0898731112.

ДАВАМ под наем обза-
веден и функциониращ ма-
газин за хранителни стоки 
в центъра на с. Царевец. 
Тел. 0888 283 588

ДАВАМ ОБЗАВЕДЕНА 
квартира в центъра на 
Добрич за момиче - уче-
ничка. Тел. 0886 848454.

ДВАМ ПОД НАЕМ ма-
газин 86 кв.м. в гр. Бал-
чик - пракинг "Двореца". 
Тел. 0898 946 976. вд

ТЪРСЯ ПОД НАЕМ га-
раж в център или широк 
център, подходящ за 
репетиции на рок гру-
па. Тел. 0899868151 или 
0899 115945.

УСЛУГИ

ВиК УСЛУГИ, ГАРАН-
ЦИЯ. Тел. 0885187183.

ПОСТАВЯНЕ на газов 
инжекцион с монтаж 
- 800 лева. Тел. 0898 
421941.

РАБОТА

ТЪРСЯ почасова рабо-
та. Тел. 0885 886115.   в

РАЗНИ

Продавам нови гумени 
ботушки, червени, без под-
плата, номер 30-31.Мога да 
предам лично за Добрич, 
Балчик, Варна,  за спес-
тяване на транспортни 
разходи. 0889 436312, По-
пова. 3-5

Продавам луковици на 
български лалета, предим-
но червени.Цъфтят всяка 
година. 0889 436312, По-
пова.3-5

Котел за парно, Ви-
адрус, Чехия, 37.50квт, 
използвано.Намира се в 
Балчик. 0888 705717, По-
пов. 3-5

ПРОДАВАМ пчелни от-
водки, 4 рамки, многокор-
пусни. Тел. 0888 867 206. 
10-10

ПРОДАВАМ професио-
нални плетачни машини. 
Тел. 0888 38 55 59. в

Продукти за плънката:
3 ч.ч. сварени кубчета тиква, 1 ч.ч. орехи, 1/2 ч.ч. 

захар, 1/4 ч.ч. олио, 2 с.л. ром, 1 пакет кори за баница 
(400г)

Продукти за сиропа:
1 и 1/2 ч.ч. захар, 1/2 ч.ч. вода, 1 ванилия на прах
Начин на приготвяне:
Захарта и водата за сиропа се сипват в тенджера и 

се вари докато захарта се разтопи и сиропа се сгъсти, 
след което се маха от котлона и се оставя да изстине.

Орехите се счукват в хаванче и се смесват с намач-
каната тиква, захарта, олиото и рома.

На всеки две кори за баница се разпределя 1/8 от 
сместа и се завива на руло, което се слага в намазнена 
тава. Получават се 8 броя.

Баничките се пекат в предварително загрята на 200 
градуса фурна до зачервяване.

Горещите банички се заливат със студения сироп и 
се оставят да престоят няколко часа.

Сиропирана баница с тиква и орехи

НАЙ-ДОБРИТЕ ПОДАРЪЦИ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ
Тази Коледа е по-различ-

на, затова ви предлагаме и 
6 нетрадиционни подаръци, 
подходящи както за мъже, 
така и за жени.

Най-добрите подаръци в 
условия на пандемия

Бъф или маска
Във време на пандемия 

маската или шала тип бъф 
се превърнаха в един от 
най-популярните и търсени 
модни аксесоари. Така че 
това ще бъде един страхо-
тен коледен подарък. Избе-
рете забавен десен според 
зависи на кого подарявате 
бъфа или маската. Вече 

има всякакви варианти - с 
мечки, рози, бири, снеж-
ковци, лъскави или пухени.

DIY дезинфектант
Направете оригинален 

подарък като 
н а п р а в и т е 
собствен де-
зинфектант с 
желан от вас 
аромат и в 
п е р с о н а л и -
зирано шиш-
енце, съвсем 
различно от 
типичните де-

зинфектанти. 
Вземете прозрачно или 

бяло малко пластмасово 
шише без никакви надписи 
и етикети. Сложете заба-
вен водоустойчив етикет, 
който да предизвиква ус-
мивка всеки път при упо-
треба на дезинфектанта. 

Крем за ръце
След толкова редовно 

миене на ръцете и използ-
ване на дезинфектант кре-

мът за ръце е повече от 
необходим. Така че няма 
да сбъркате, ако подари-
те на любимите си хора 
крем с алое, глицерин или 
други съставки, 
които действат 
хидратиращо и 
регенериращо 
за кожата.

Пухено одеа-
ло

Какъв по-под-
ходящ подарък 
от пухено и то-
пло одеало във 
време, в което повечето 
хора работят от вкъщи и въ-
обще през повечето време 
са си у дома. Може да го 
комбинирате също с пухени 
пантофи или халат.

Дълго палто
Ако работите от вкъщи и 

единственото ви излизане 
е да изхвърлите боклука 
или да отидете до магази-
на, то навярно едно дълго 
палто, под което може да 

си позволите лукса да сте 
по домашни дрехи или 
дори пижама, ще бъде най-
удачния коледен подарък. 

Удобна и закачлива пи-
жама

Признайте, че през го-
ляма част от деня се раз-
хождате по пижама у дома, 
дори когато всъщност сте 
на работа онлайн. Така 
че няколко допълнител-
ни чифта пижами ще са 
ви добре дошли. А какво 
по-хубаво от забавни и 
закачливи пижами с инте-
ресни принтове и пухени 
материи.
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ОВЕН – Доброто ви настроение се пре-
дава на хората около вас, и това ви за-
дължава. Двуличието не ви е присъщо, но 
приемете, че и самоцелното ви поведение 
също натоварва близките ви.

ТЕЛЕЦ – Включвайки се в общи занима-
ния, ще постигнете напредък и ще подобри-
те настроението си. Очаквани събития, ще 
ви направят много щастливи и защото има 
с кого да ги споделите.

БЛИЗНАЦИ – Следвайте плановете си и 
ще си осигурите спокойствие за утрешния 
ден. Ако някой ви дължи нещо, то сега е мо-
мента да си го получите обратно. Любовта 
ще ви помогне да забравите.

РАК – Случайна или нарочна среща ще 
събуди у вас позабравени чувства. Инте-
ресни неща ще изплуват в съзнанието ви 
и ще говорите за бизнес, любов и бъдеще. 
Възползвайте се от контакта.

ЛЪВ – Онези, които търсят поле за изя-
ва, ще открият нови възможности точно в 
днешния ден. Работен проект ще ангажира 
времето на други и ще ги провокира да по-
търсят нечие съдействие.

ДЕВА – Проблемите на близките ви ще 
се превърнат във ваши, щом с готовност 
откликнете на нуждите им. Това няма да ви 
притесни и ще работите по решаването им, 
за да се чувствате спокойни.

ВЕЗНИ – Служебните задачи в съчетание 
с битовите ще повишат ангажираността ви, 
а настроението понижено. Отговорностите 
ще ви тежат, затова не отхвърляйте предло-
жения за помощ от близки приятели.

СКОРПИОН – Приятелите ще ви бъдат 
емоционална подкрепа и това ще стопли 
душата ви. Намерете време за малко отдих. 
Силни сте и внушавате усещане за сигур-
ност, нещо от което всеки се нуждае.

СТРЕЛЕЦ – Любовта ви изпълва с енер-
гия и добри мисли. Днес сте проводници 
на позитивни послания и нищо чудно, че на 
човек му е приятно в компанията ви. Разда-
вайте се и не се щадете излишно.

КОЗИРОГ – Ставащото е показателно 
и ако сте проникновени, ще разчетете 
знаците на съдбата. Взели сте присърце 
служебните проблеми и решаването им е 
от първостепенна важност за вас.

ВОДОЛЕЙ – Възможна среща с роднини 
ще ви натовари, но ще побързате да се 
освободите от тази компания. Ако ви се 
наложи да изпълвате ангажимент, който не 
сте предвидили, не се отегчавайте.

РИБИ – Упоритостта ви ще ви изведе до 
пълен успех. Някои ще пътуват по работа 
или за развлечение. Въпреки умората, ще 
има какво да ви зарадва и на какво да се 
насладите след динамичния си ден.

ХОРОСКОП НА НДТ

-  Аз имам достатъчно дрехи и обувки и пазаруването не ме интересува! - не е 
казала нито една жена на света!- Сия от Сноп, но не тази, за която си мислите.

ЧЕСТИТА РОЖБА каз-
ваме с искрено вълнение 
на Анита и Бисер Ма-
нолови. Техният мечтан 
Владислав се роди на 15 
декември, под вещото 
ръководство на екипа на 
д-р Петев и акушерката 
Марияна Драгнева, на 
които семейството изказ-
ва огромна благодарност. 
С мерки на истинско юна-
че – 3.800 кг и 52 см пое 
първа глътка въздух мъ-
ничето. Да расте здрав, 
умен, палав и усмихнат 
малкият Влади желаем 
всички ние от НДТ, а на 
мама Ани и татко Бисер 
да носи цялото щастие на 
света, което изстрадаха, 
за да го има!  

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
казваме днес на колеж-
ката Валя Янева – с по-
желания за здраве, много 
щастие и безброй журна-
листически находки!

РОЖДЕНИЧКА днес е 
Калина Станева. На стил-
ната бизнесдама желаем 
да е здрава и да има 
много поводи за радост и 
усмивка!

ПРАЗНИК има днес 
главният диригент на хор 
„Добруджански звуци“ 
Елвира Пастърмаджиева, 
която е рожденичка. Нека 
да е здрава, нека животът 
й да е красива песен, а 
хорът, който ръководи, 
продължи да бъде ембле-
ма на Добруджа!

ИМЕН ДЕН празнуват 
днес всички с името име-
ната Данaил, Данaилa, 
Даниeл, Даниeлa, Дани, 
Дана. Нека са здрави и 
нека всичките им добри 
начинания се увенчават 
с успех!

ИМЕН ДЕН утре праз-
нуват всички с имената 
Модест, Модю, Модеус. 
Здраве и успехи им жела-
ем ние от НДТ!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
казваме в аванс на Иван-
ка Шопова, която празну-
ва на 19 декември. Нека 
е здрава и нека всичките 
й мечти се сбъднат, же-
лаем ние от По-добрия 
вестник!

ИМЕН ДЕН на 20 де-
кември – Игнажден, праз-
нуват всички с имената 
Пламен, Пламена, Огнян, 
Огняна, Игнат, Игната, 
Иго. Нека са здрави и 
нека свети Игнатий им 
помага във всичко добро, 
с което се заемат!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

КРАЛИЦА ЕЛИЗАБЕТ НЕ СЕ СПИРА, 
ВОДИ РАЗГОВОРИ ОНЛАЙН

Британската кралица Ели-
забет Втора обсъди накратко 
темата за движението "Жи-

вотът на чернокожите има 
значение" във видеоконферен-
тен разговор със счетоводна 
фирма, отбелязваща 150-тата 
си годишнина, предадоха БТА 
и ДПА.

Кралицата проведе разго-
вор с четирима служители на 
Кей Пи Ем Джи (KPMG), които 
се включиха от различни час-
ти на Великобритания, за да 
обсъди с тях по какъв начин 
оформят те бъдещето на ком-
панията.

От Лондон се включи Джон 
Маккала-Лийси, партньор на 
Кей Пи Ем Джи, който наскоро 
стана първият чернокож член 

на борда на директорите на 
компанията във Великобри-
тания и в работата си си е 

поставил за цел да подобри 
приобщаването и многообра-
зието във фирмата.

По време на разговора той 
обсъди с кралицата ангажи-
раността на компанията с 
инициативи в подкрепа на 
многообразието и спомена по-
литическото движение, полу-
чило глобална подкрепа след 
смъртта на Джордж Флойд, 
чернокожия американец, кой-
то почина при полицейско 
задържане, след като полицай 
притискаше с коляно врата му 
в продължение на близо девет 
минути.

"Тази година наистина беше 

невероятно трудна за нас в 
компанията, защото трябваше 
да се адаптираме не само към 
многото предизвикателства, 
които предложи пандемията", 
каза той, цитиран от агенция 
Прес асосиейшън. "Станахме 
и свидетели, подобно на всич-
ки по света, на тази изключи-
телно обезкопоителна сцена 
и на събитията, които послед-
ваха и разпалиха кампанията 
"Животът на чернокожите 
има значение" по целия свят, 
а също и тук в Обединеното 
кралство".

В края на виртуалното посе-
щение в компанията кралица-
та заяви: "Много е хубаво да 
чуем, че Кей Пи Ем Джи става 
на 150 години, звучи сякаш 
всичко върви много добре 
въпреки многото трудности".

"Трудно е, когато хората 
са свикнали да бъдат толкова 
близо едни до други, а сега, 
знаете, всички сме толкова 
отделени."

РЕКОРД НА ГИНЕС ЗА ПИЦА С 254 ВИДА СИРЕНА

След няколкомесечна ад-
министративна процедура, 
Книгата на рекордите на 

Гинес призна 
титлата за пица 
с „най-много ви-
дове сирена“ на 
френския май-
стор на пица 
Бено Брюел от 
Лион.

След месеци 
административ-
на работа, за да 
докаже, че е из-
ползвал всички 

посочени от него съставки, 
майсторът на пица Бено 
Брюел, най-накрая получи 

потвърждение, че е счупил 
рекорда на Гинес, като е 
използвал 254 различни вида 
сирена върху пица с диаме-
тър 30 сантиметра.

Цената на тази пица с 254 
вида сирене е 1000 долара. 
Това не я превръща в обик-
новен елемент от менюто на 
ресторанта, в който работи 
Брюел, но някои късмет-
лии имаха възможността да 
опитат неговия кулинарен 
шедьовър и да изядат парче-
тата, за които са заплатили 
по 50 евро. 


