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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

След обяд над крайните 
югозападни райони об-
лачността за кратко ще 
се разкъса и намалее. Ще 
духа до умерен, в югоиз-
точните райони и по Чер-
номорието временно си-
лен североизточен вятър. 
Минималните температури 
ще са предимно между 1 и 
6, а максималните – между 
6° и 11, малко по-високи 
по Черноморието.

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

СТАРТИРА ПРОЕКТ 
ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА 
ОГЛЕДАЛНА ЗАЛА 
«НЕЛИ БОЖКОВА»

СЛАМКАТА...

ВАЛЕНТИН АЮИ - 
БАЩА И УЧИТЕЛ 
НА НЕЗРЯЩИТЕ

ТРЕТОКЛАСНИЦИ 
ИЗДАДОХА ТОМ С 
ИЗБРАНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ОТ ДЯДО СЛАВЕЙКОВ

ЗАПОЧНАХА 
КОЛЕДНИТЕ ПОСТИ

ХРИСТО ИВАНОВ 
ПОДАДЕ ОСТАВКА

На стр.  6

На стр. 2

На стр. 6

На стр. 4

На стр.  4

На стр.  2

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 

ВРЕМЕТО

КРАСОТА, ПОСВЕТЕНА 
НА ТАЛАНТА И ДОБРОТО

На стр. 4

НИСКА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ. Р. РАДЕВ 
И А. ГЕРДЖИКОВ ОТИВАТ НА БАЛОТАЖ НА 
21 НОЕМВРИ. ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА 
СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ ЗА 47-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ

На стр. 7

Художничката Велина Христова откри в Художествeна галерия 
Добрич самостоятелна изложба, наречена "25-ият бал"

СВЕТОВЕН ДЕН НА СЛЕПИТЕ ХОРА
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Êîëîíêàòà íà Äèìèòúð ÄÓÊÎÂ

НОВИ СОРТОВЕ 
КРАСТАВИЦИ ПО ВРЕМЕ 
НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19
Димитър ДУКОВ

Áúëãàðèòå èìàìå åäíà 
ïîãîâîðêà. Óäàâíèêúò ñå 
õâàùà è çà ñëàìêà. Â ñòè-
õîòâîðåíèå ñúñ ñúùîòî 
çàãëàâèå, ïîåòåñàòà Ïåòÿ 
Áîæèëîâà ïèøå: „Ïîòúâàõ. 
Ñëàìêà çúðíàõ è ÿ ñòèñíàõ, 
äàíî èçïëóâàì!“

Ïîòúâàìå ëè è îòêîãà 
ïîòúâàìå íèå – áúëãàðèòå? 
È â êîé îêåàí, ìîðå, ðåêà, 
åçåðî èëè áëàòî? 

Íå ïèòàì ìíîãî áîãàòèòå. Òå æèâåÿò â äðóã ñâÿò. Èìàò 
äðóãè âúçìîæíîñòè è õîðèçîíòè. Ìàêàð ÷å è òå ñà â íà-
øàòà ëîäêà. Äà êàæåì ÿõòà. Çàùîòî è ÿõòè ïîòúâàò. È 
ïî-ãîëåìè êîðàáè. Äîðè êðóèçíè…

Äíåñ ñìå â áëàòîòî íà èíôëàöèÿòà. 
È â áëàòîòî íà êîâèä ïàíäåìèÿòà. 
È â áëàòîòî íà äåìîãðàôñêàòà êðèçà. 
È â áëàòîòî íà èêîíîìè÷åñêàòà êðèçà. 
È â áëàòîòî íà ïîëèòè÷åñêàòà êðèçà.
Ïî-òî÷íî êàçàíî, â åäíî ãîëÿìî áëàòî ñà ìèëèîíè 

áúëãàðè, áëàòî, â êîåòî êðúñòîñâàò ðàçëè÷íè òå÷åíèÿ è 
äåáíàò ïîäîçèðàíè è íåïîäîçèðàíè îïàñíîñòè. Äàëè óòðå 
ùå ñå ñúáóäèø çäðàâ è àêî íå, ùå ìîæå ëè äà ñè ïëàòèø 
ëå÷åíèåòî. Ùå ìîæåø ëèäà ñè ïëàòèø ñìåòêèòå çà òîê, 
âîäà, õðàíà, äàíúöèòå, çàåìèòå, òàêñèòå çà äåòñêà ãðàäè-
íà… Âñå îùå ùå áúäåø ëè íà ðàáîòà… Äàëè å ôàëèðàëà 
ñåìåéíàòà ôèðìà… 

Òàêúâ å æèâîòúò!
32 ãîäèíè ïîñëåäîâàòåëíî ñå õâàùàìå çà ñëàìêàòà.
Ìèñëåõìå, ÷å Âåëèêîòî íàðîäíî ñúáðàíèå ùå ïîêàæå 

ïðàâèëíèÿ ïúò êúì ùàñòèåòî, êîåòî ùå çàìåíè õèìåðàòà 
íà ò. íàð. ðàçâèò ñîöèàëèçúì…

Ïîñëå ñå õâàíàõìå çà ñëàìêàòà íà ïðàâèòåëñòâîòî íà 
Àíäðåé Ëóêàíîâ…

Ñúñ ñëàìêàòà ÁÑÏ – Æàí Âèäåíîâ, äîñòà ñå íàãúëòàõìå 
ñ òèíÿ…

È ñúñ ñëàìêàòà íà ÑÄÑ íå èçïëóâàõìå îò áëàòîòî…
È ñëàìêàòà íà Öàðÿ ñå îêàçà ïðàçíà íàäåæäà…
Äîéäå ðåä è íà ñëàìêàòà íà Áîéêî Áîðèñîâ – ÃÅÐÁ…
Îêàçà ñå, ÷å áúëãàðèòå ñìå åäèí ñëàìåí íàðîä ñúñ ñëà-

ìåíè íàäåæäè!... Àêî íè âèäÿò î÷èòå íà âåëèêèòå Êóáðàò, 
Àñïàðóõ, Òåðâåë, Êàðäàì, Ñèìåîí, Êàëîÿí… È òåçè íà 
Áîòåâ, Ëåâñêè, Ðàêîâñêè, Ñòàìáîëîâ…  Êàêâè ëè ñëàìåíè 
êóêëè ùå áúäåì ïðåä òÿõ. Ìîæå áè íÿìà äà ïîçâîëÿò äîðè 
íà êó÷åòàòà ñè äà íè ïðåïèêàâàò…

Òàêúâ å æèâîòúò!
Ïîðåäíàòà ñëàìêà ëè ñà ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ è 

íîâàòà çâåçäà íà áúëãàðñêèÿ íåáîñâîä - ïàðòèÿòà „Ïðî-
äúëæàâàìå ïðîìÿíàòà“, èëè íàé-ïîñëå ïðåä íàñ èìà 
õâúðëåí ñïàñèòåëåí ïîÿñ?

Ùå ïîæèâååì, ùå âèäèì! – áè îòãîâîðèëî ÷óê÷åòî îò 
äàëå÷íèÿ Ñåâåð, êîåòî å ïðåæèâÿëî è öàðèçìà, è ãðàæ-
äàíñêàòà âîéíà â ÑÑÑÐ, è ðàçâèòèÿ ñîöèàëèçúì, è âñå 
ïàê íàé-ìíîãî âÿðâà íà ñåáå ñè, ñâîåòî ñåìåéñòâî, óìå-
íèåòî äà ëîâóâà, íàäåæäàòà çà çäðàâå è çèìà ïîä 20 ãðà-
äóñà ñòóä. Íà Ñåâåð íÿìà ñëàìêè. Íÿìà êúäå äà çàëåïèø 
ïëàêàòè. Î÷è â î÷è ñè ñúñ ñóðîâàòà è æåñòîêà ïðèðîäà. 

Òàêúâ å æèâîòúò!
Ïî-ñòàðîòî ïîêîëåíèå ïîìíè åäíè êàðòèíè, êîèòî ñå ïðà-

âåõà ñúñ çàëåïåíè ñëàìêè âúðõó, íàé-÷åñòî, ÷åðåí è ëàêèðàí 
ôîí. Âíàñÿõà ãè îò Ñúâåòñêèÿ ñúþç. Ðàäâàõìå èì ñå. Ïîñëå 
è â Áúëãàðèÿ âçåõà äà ãè ïðàâÿò. Íî èìàõà äðóãà äóøåâíîñò 
– öåëòà íà õóäîæíèöèòå áå òâúðäî êîìåðñèàëíà. Ïî-ñêîðî 
áÿõà áåçäóøåâíè. Íî è òå íå ñå óäúðæàõà íà ñëàìêàòà íà 
ìîäåðíèçìà. Âå÷å íå ãè ïðàâÿò. Íÿìà êîé äà ãè êóïóâà.

Òàêúâ å æèâîòúò!
Ïî-ïîëåçíî å äà ïðîäàäåø èëè äà êóïèø ãëàñ, îòêîë-

êîòî êàðòèíà îò ëåïåíè ñëàìêè, êîÿòî ùå ñúáèðà ïðàõ ó 
äîìà òè è åäèí äåí ùå ÿ èçõâúðëèø â êîôàòà çà áîêëóê 
èëè ùå ÿ íàòèêàø â êàìèíàòà èëè ïå÷êàòà çà äúðâà… Òî-
ïëèíàòà å ïî-ïðèÿòíà îò áåçäóøåâíàòà êàðòèíà…

Åäíè ñå õâàíàõà çà íîâàòà ñëàìêà. Äðóãè íå ñå õâàíàõà 
è ïëóâàò â î÷àêâàíå íà íîâà ñëàìêà íà âúðõà íà âúëíàòà. 
Äàëè òàçè ñëàìêà ùå ñå ïðåâúðíå â ñïàñèòåëåí ñàë èëè 
ëîäêà, ùå ñå ðàçáåðå ñêîðî, çàùîòî äèíàìèêàòà íà æè-
âîòà å äàëå÷ ïî-ãîëÿìà îò âðåìåòî, êîãàòî íè óáåæäàâàõà, 
÷å ñêîðî ùå âëåçåì â åðàòà íà êîìóíèçìà, êîãàòî âñåêè 
ùå äàâà ñïîðåä ñïîñîáíîñòèòå ñè è âñåêè ùå ïîëó÷àâà 
ñïîðåä íóæäèòå ñè… Êîãàòî áàâíî-áàâíî ñå îêàçà, ÷å 
íà íÿêîè íóæäèòå íå ñàìî ñà áèëè ìíîãî ïî-ãîëåìè, íî è 
íèùî íå ñà äàâàëè íà îáùåñòâîòî îò ñïîñîáíîñòèòå ñè, à 
ñà áèëè ñïîñîáíè äà ãðàáÿò è äà ñè èãðàÿò ñúñ ñúäáàòà íà 
ìèëèîíè, ñêðèòè çàä áþðà, ïðîãðàìè, çíàìåíà è êîíãðåñè…

Òàêúâ å æèâîòúò!
Âñå ïàê Ãîñïîä íå õâúðëÿ áàëè ñúñ ñëàìà ïðåä äàâå-

ùèòå ñå. Ïóñêà èì ñëàìêà, ïîñëå äðóãà, ïîñëå òðåòà è 
ò.í. Ñëàìêè èìà çà âñè÷êè. Ñïàñèòåëíèòå ëîäêè ñà çà 
ìàëöèíà. ßõòèòå ñà çà èçáðàíè. Ìîæåø ëè äà êàæåø êîÿ 
ñëàìêà ùå ñå ïðåâúðíå â ëîäêà èëè â ÿõòà?

Íÿêîè ãî ìîãàò, ìíîçèíà – íå!
Òàêúâ å æèâîòúò!
Ùå ïîæèâååì, ùå âèäèì! Íàäåæäàòà êðåïè ÷îâåêà… Îò 

èçáîðè äî èçáîðè!                                 Òàêúâ å æèâîòúò!

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА 
ОКРЪЖНИЯ И РАЙОННИЯ ОКРЪЖНИЯ И РАЙОННИЯ 
СЪД В ДОБРИЧ СЪД В ДОБРИЧ 
УЧАСТВАХА В ОНЛАЙН УЧАСТВАХА В ОНЛАЙН 
ФОРУМ, ПОСВЕТЕН НА ФОРУМ, ПОСВЕТЕН НА 
МЕДИАЦИЯТАМЕДИАЦИЯТА

Ïðåäñåäàòåëèòå íà Îê-
ðúæíèÿ è Ðàéîííèÿ ñúä â  
Äîáðè÷  - Ãàëàòåÿ Õàíäæè-
åâà è Àííà Âåëèêîâà, âçåõà 
ó÷àñòèå â îíëàéí ôîðóì, 
ïîñâåòåí íà ìåäèàöèÿòà. 
Ñúáèòèåòî áå îðãàíèçèðàíî 
îò Êàìàðàòà íà ìåäèàòîðèòå 
âúâ Âàðíà, Îêðúæåí ñúä – 
Âàðíà è Èíñòèòóò „Èòåðà“ 
ïî ïîâîä íàâúðøâàíåòî íà 
6 ãîäèíè îò îòêðèâàíåòî íà 
Öåíòúðà çà ìåäèàöèÿ êúì 
ñúäåáíèÿ ðàéîí íà Âàðíåí-
ñêèÿ îêðúæåí ñúä. Ó÷àñòèå 
âçåõà îùå ïðåäñòàâèòåëè íà 
Èêîíîìè÷åñêè óíèâåðñèòåò 
- Âàðíà, ïðåäñòàâèòåëè îò 
îñíîâíîòî è ñðåäíîòî îáðà-
çîâàíèå, íåïðàâèòåëñòâåíè è 
áèçíåñ îðãàíèçàöèè, ìåäèà-
òîðè, åêñïåðòè ïî ïðåãîâîðè 

Над 3,6 млрд. лева са получили 
онлайн търговци от наложен платеж

è óïðàâëåíèå íà êîíôëèêòè.
Àäìèíèñòðàòèâíèÿò ðú-

êîâîäèòåë íà Îêðúæåí ñúä 
– Âàðíà Ìàðèí Ìàðèíîâ 
ñúîáùè, ÷å äðóãàòà ñåä-
ìèöà ïðåäñòîè äà çàïî÷íå 
äåéíîñòòà ñè ðàáîòíà ãðóïà 
êúì Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò. 
Îñíîâíèÿò ôîêóñ â ðàáîòàòà 
è� ùå áúäå èçãðàæäàíåòî íà 
öåíòðîâå çà ìåäèàöèÿ êúì 
âñè÷êè îáëàñòíè ãðàäîâå íà 
ñòðàíàòà.

Â Ñúäåáíàòà ïàëàòà â Äî-
áðè÷ âå÷å å ðàçêðèò òàêúâ 
öåíòúð. Îò 2018ã. å ïîäïè-
ñàíî è ñïîðàçóìåíèå çà ñú-
òðóäíè÷åñòâî çà íàñî÷âàíå 
êúì ìåäèàöèÿ ìåæäó ìåäè-
àòîðè îò ñúäåáíèÿ ðàéîí, 
Îêðúæåí è Ðàéîíåí ñúä – 
Äîáðè÷. 

42 МИЛИОНА 
ПРАТКИ СЛЕДИ НАП

Áëèçî 42 ìèëèîíà ïðàòêè 
ñëåäè Íàöèîíàëíà àãåíöèÿ 
çà ïðèõîäèòå, êàòîñóìàòà 
îò íàëîæåí ïëàòåæ å íàä 
3,6 ìëðä. ëâ. Òîâà ïîêàçâàò 
äàííèòåçà ëèöàòà, èçâúðø-
âàùè ïðîäàæáè â èíòåðíåò, 
ïîäàäåíè â ÍÀÏ îò ïîùåí-
ñêèòå îïåðàòîðè (êóðèåðñêè-
òå ôèðìè). 

Íàä 11 ìèëèîíà îò ïðàò-
êèòå ñà íà ôèçè÷åñêè ëèöà, 
êàòî ïîâå÷å îò 34 õèëÿäè ñà 
äåêëàðèðàëè äîõîäèòå ñè îò 
ïðîäàæáè â èíòåðíåò çà 2020 
ãîäèíà, äîïúëâàò îò ïðèõîä-
íàòà àãåíöèÿ. 

Ïîëó÷åíèòå ñóìè îò íà-
ëîæåí ïëàòåæ, ïîäàäåíè 
îò êóðèåðñêèòå ôèðìè, ñå 
îòðàçÿâàò â ïðåäâàðèòåëíî 
ïîïúëíåíèòå äàíú÷íè äåêëà-
ðàöèè, îò êîèòî ôèçè÷åñêèòå 
ëèöà ìîãàò äà ñå âúçïîëçâàò 
ïðè îáÿâÿâàíåòî íà äîõî-
äèòå ñè, ïðèäîáèòè ïðåç 
ãîäèíàòà. 

Ïðè ïðîäàæáà íà âåùè 
çà ëè÷íî ïîëçâàíå è òàêèâà, 
êîèòî íå ñà êóïåíè ñ öåë 
ñëåä òîâà äà áúäàò ïðå-
ïðîäàäåíè, ãðàæäàíèòå íå 
äúëæàò äàíúê è íÿìà íóæäà 
äà äåêëàðèðàò ïîëó÷åíèòå 
ñóìè, óòî÷íÿâàò îùå îò ÍÀÏ.

Ôèçè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî 
èçâúðøâàò òúðãîâñêà äåé-
íîñò â èíòåðíåò ñ öåë ïå-
÷àëáà, íåçàâèñèìî, ÷å íå ñà 
ðåãèñòðèðàíè êàòî òúðãîâöè 
ïî ñìèñúëà íà Òúðãîâñêèÿ 
çàêîí, ñà äëúæíè äà äåêëàðè-
ðàò äîõîäèòå ñè îò ïðîäàæáè 
â  Ïðèëîæåíèå � 2 îò ãîäèø-
íàòà äàíú÷íà äåêëàðàöèÿ ïî 
÷ë.50 îò ÇÄÄÔË, íàïîìíÿò 
îò ÍÀÏ. Â ñëó÷àèòå, â êîèòî 
ôèçè÷åñêîòî ëèöå ïîëó÷àâà 
äîõîäè îò äðóãà ñòîïàíñêà 
äåéíîñò â êà÷åñòâîòî ñè 

íà çåìåäåëñêè ñòîïàíèí, 
ñâîáîäíà ïðîôåñèÿ èëè çà-
íàÿò÷èéñêà äåéíîñò ÷ðåç 
ïðîäàæáè â èíòåðíåò ñ íà-
ëîæåí ïëàòåæ, ïîëó÷åíèòå 
ñóìè ñå äåêëàðèðàò â Ïðèëî-
æåíèå � 3. Ïðè ïðîäàæáà íà 
ïðîèçâåäåíèÿ íà èçêóñòâîòî, 
ïðåäìåòè çà êîëåêöèè è àí-
òèêâàðíè ïðåäìåòè, êîÿòî íå 
å ñâúðçàíà ñ èçâúðøâàíà îò 
ôèçè÷åñêîòî ëèöå ñòîïàíñêà 
äåéíîñò, äîõîäèòå ñå äåêëà-
ðèðàò â Ïðèëîæåíèå � 5.

Ïðîäàæáèòå â èíòåðíåò, 
êîèòî ñà ñ öåë ïå÷àëáà, ñå 
îáëàãàò ñ äàíúê îò 10% èëè 
15% â çàâèñèìîñò îò òîâà 
êàêâà äåéíîñò èçâúðøâàò 
òúðãîâöèòå.

Ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ çà 
òîâà êîè äîõîäè îò òúðãîâèÿ 
â Èíòåðíåò ñå îáëàãàò ìîæå 
äà ðàçáåðåòå îò âèäåîòî â 
êàíàëà íà ÍÀÏ â YouTube 
è â ñàéòà íà ïðèõîäíàòà 
àãåíöèÿ

ÍÀÏ ñòàðòèðà è èíôîð-
ìàöèîííà êàìïàíèÿ, íà-
ñî÷åíà  êàêòî êúì òúðãî-
âöèòå îíëàéí, òàêà è êúì 
ïîòðåáèòåëèòå. Öåëòà íà 
èíèöèàòèâàòà å äà ðàçÿñíè 
â êîè ñëó÷àè ïðîäàæáèòå íà 
ñòîêè â èíòåðíåò ïîäëåæàò 
íà îáëàãàíå, äà íàñúð÷è 
äîáðîâîëíîòî äåêëàðèðàíå 
íà ïðèõîäè è  ïàçàðóâàíåòî 
îò íàäåæäíè òúðãîâöè. ×ðåç 
ñòðàíèöèòå íà ïðèõîäíàòà 
àãåíöèÿ âúâ Ôåéñáóê - „Âëåç 
â ÷àñ ñ äàíúöèòå“ è „Âçåìè 
ñè êàñîâàòà áåëåæêà“ ùå 
áúäàò ðàçÿñíÿâàíè  ïðà-
âàòà è çàäúëæåíèÿòà íà 
òúðãóâàùèòå â èíòåðíåò è 
òåõíèòå êëèåíòè, êàêòî è 
âúçìîæíîñòèòå èì äà ïîäà-
äàò ñèãíàë, àêî ïîïàäíàò íà 
íåêîðåêòåí òúðãîâåö.

ÊÐÀÆÁÈÒÅ
Íà 12 íîåìâðè, îêîëî 14:30 ÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùå-

íèå çà èçâúðøåíà êðàæáà íà 4 áðîÿ àêóìóëàòîðíè áà-
òåðèè îò áàçîâà ñòàíöèÿ â çåìëèùåòî íà ñ. Îáðî÷èùå.

Íà 14 íîåìâðè, îêîëî 16:55 ÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîá-
ùåíèå çà èçâúðøåíà êðàæáà îò ÷àñòåí èìîò íà òåðè-
òîðèÿòà íà ãðàä Ãåíåðàë Òîøåâî. Óñòàíîâåíî å, ÷å çà 
âðåìåòî îò 7 íîåìâðè äî 14 íîåìâðè ò.ã., ÷ðåç âçëîì 
íà âõîäíà âðàòà, íåèçâåñòåí èçâúðøèòåë å ïðîíèêíàë 
â èìîòà. Ïî äàííè íà òúæèòåëÿ å èçâúðøåíà êðàæáà íà 
ìîòîðåí òðèîí. ÍÄÒ

18-ãîäèøåí ìëàäåæ îò Êà-
âàðíà ñå æàëâàë â ìåñòíîòî 
Ðàéîííî óïðàâëåíèå íà 13 
íîåìâðè, îêîëî 14:00 ÷àñà. 
Ïðåä ïîëèöàèòå òîé ñúîá-
ùèë, ÷å äâà äíè ïî-ðàíî, 
íà 11 íîåìâðè, â äâîð íà 
ó÷èëèùå â ãðàä Êàâàðíà, 

òðèìà íåïîçíàòè ìúæå ìó 
íàíåñëè ïîáîé. Âñëåäñòâèå 
íà èíöèäåíòà, ïîñòðàäàëè-
ÿò å ñ ôðàêòóðà íà äîëåí 
êðàéíèê è îõëóçâàíèÿ ïî 
ëèöåòî. Ïî ñëó÷àÿ å îáðà-
çóâàíî äîñúäåáíî ïðîèç-
âîäñòâî.                      ÍÄÒ

ТРИМА ПРЕБИХА 
МЛАДЕЖ В КАВАРНА

„Áúëãàðñêè ïîùè“ ÅÀÄ 
íàïîìíÿ, ÷å ñå ðàçïðàùàò 
ôàëøèâè åëåêòðîííè ñú-
îáùåíèÿ îò èìåòî è/èëè 
ñ ëîãîòî íà äðóæåñòâîòî. 
Ïîíÿêîãà òå ñà ïîä ôîðìàòà 
íà àíêåòè èëè èãðè, â êîèòî 
ñå îáÿâÿâà, ÷å ïîëó÷àòåëÿò 
ùå ïîëó÷è „íàãðàäà“ – ìîáè-
ëåí òåëåôîí, êàòî çà öåëòà 
òðÿáâà äà ïîòâúðäè ó÷àñòèå, 
ïðåäîñòàâÿéêè ëè÷íè äàííè 
(åëåêòðîíåí àäðåñ, äàííè îò 
äåáèòíà èëè êðåäèòíà êàðòè 
è äð.) è äà çàïëàòè òàêñà.

Â äðóãè ñúîáùåíèÿòà ñå 
óâåäîìÿâà, ÷å êëèåíòúò èìà 
ïðàòêà  êàòî ïîíÿêîãà ñå 
ïîñî÷âà ïðîèçâîëåí íîìåð 
è ïîëó÷àòåëÿò òðÿáâà äà 
çàïëàòè îïðåäåëåíà ñóìà 
çà íåéíàòà äîñòàâêà, îñâî-
áîæäàâàíå îò ìèòíèöà èëè 
êîðèãèðàíå íà àäðåñ, êàòî å 
íåîáõîäèìî äà ïðåäîñòàâè 

äàííè îò áàíêîâà êàðòà è äð.
Ñ íàñòúïâàíåòî íà êî-

ëåäíèòå è íîâîãîäèøíèòå 
ïðàçíèöè ñå óâåëè÷àâà îáå-
ìà íà ïðàòêèòå è î÷àêâàìå 
ôèùèíã èìåéëèòå äà ñå àê-
òèâèðàò îùå ïîâå÷å.

„Áúëãàðñêè ïîùè“ ÅÀÄ 
îáðúùà âíèìàíèå, ÷å íå èç-
ïðàùà òåçè ñúîáùåíèÿ, íå 
ïðîâåæäà àíêåòè èëè èãðè, 
íå ðàçäàâà íàãðàäè, íå èç-
èñêâà ïî èìåéë çàïëàùàíå 
on-line íà òàêñè çà äîñòàâêà 
èëè îñâîáîæäàâàíå îò ìèò-
íèöà è ïðè íèêàêâè ïîâîäè 
íå èçèñêâà ëè÷íè äàííè îò 
äåáèòíà èëè êðåäèòíà êàðòà, 
êàêòî è òàêñà çà äîñòàâêà. 
Äúëæèìè öåíè êúì „Áúëãàð-
ñêè ïîùè“ ÅÀÄ è äúðæàâíè 
âçåìàíèÿ ñå çàïëàùàò â 
ïîùåíñêàòà ñòàíöèÿ ïðè 
äîñòàâêàòà íà ïðàòêàòà. 

           Äîðà ÖÂÅÒÊÎÂÀ

ФАЛШИВИ СЪОБЩЕНИЯ 
ОТ ИМЕТО НА 
"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД

Äúðæàâåí ôîíä „Çåìåäå-
ëèå“ ïðåâåäå ïúðâè òðàíø 
â ðàçìåð íà áëèçî 89 ìëí. 
ëâ. (88 989 507,98 ëâ.) íà 
12 131  çåìåäåëñêè ñòîïà-
íè ïî ñõåìàòà„Ïîìîù ïîä 
ôîðìàòà íà îòñòúïêà îò 
ñòîéíîñòòà íà àêöèçà âúðõó 
ãàçüîëà, èçïîëçâàí â ïúð-
âè÷íîòî ñåëñêîñòîïàíñêî 
ïðîèçâîäñòâî“ ïðè ñòàâêà 
îò 0,43 ëâ. çà ëèòúð.

Èçïëàòåíèòå ñðåäñòâà 
ïðåäñòàâëÿâàò 90,24 % îò 
îäîáðåíèÿ ðàçìåð íà äúð-
æàâíàòà ïîìîù çà âñè÷êè 
êàíäèäàòè. Îñòàíàëàòà ÷àñò 
ùå áúäå èçïëàòåíà íà âñè÷-
êè 12 131 çåìåäåëñêè ñòîïà-
íè ñ âòîðè òðàíø â íà÷àëîòî 
íà 2022 ã.

Íà ïîäïîìàãàíå ïîäëåæàò 
çåìåäåëñêè ñòîïàíè, êîèòî 
èìàò âàëèäíî çàÿâëåíèå çà 

ïîäïîìàãàíå ïî Ñõåìàòà 
çà åäèííî ïëàùàíå íà ïëîù 
(ÑÅÏÏ) è ñõåìèòå çà îáâúð-
çàíî ïîäïîìàãàíå çà æèâîò-
íè çà ãîäèíàòà, ïðåäõîæäà-
ùà òàçè íà êàíäèäàòñòâàíå 
çà äúðæàâíàòà ïîìîù. Ôåð-
ìåðèòå, êîèòî íå ïîïàäàò 
â îáõâàòà íà ñõåìèòå çà 
îáâúðçàíî ïîäïîìàãàíå, 
òðÿáâà äà èìàò ðåãèñòðè-
ðàí æèâîòíîâúäåí îáåêò ïî 
Çàêîíà çà âåòåðèíàðíîìåäè-
öèíñêàòà äåéíîñò.

Ïîìîùòà ñå ïðåäîñòàâÿ 
ïîä ôîðìàòà íà íàìàëå-
íèå íà àêöèçíàòà ñòàâêà 
íà ãàçüîëà, èçïîëçâàí çà 
ìåõàíèçèðàíè äåéíîñòè â 
ïúðâè÷íîòî ñåëñêîñòîïàí-
ñêî ïðîèçâîäñòâî â ñåêòî-
ðèòå „Ðàñòåíèåâúäñòâî“ è 
„Æèâîòíîâúäñòâî“.

   ÄÔ „Çåìåäåëèå” – ÐÀ

ДФЗ ПРЕВЕДЕ 89 МЛН. 
ЛЕВА НА ФЕРМЕРИТЕ 
ЗА НАМАЛЕН АКЦИЗ 
ВЪРХУ ГАЗЬОЛА

Ïðåäñåäàòåëÿò íà "Äà, 
Áúëãàðèÿ", ÷àñò îò êîàëèöè-
ÿòà "Äåìîêðàòè÷íà Áúëãà-
ðèÿ", è öåëèÿò Èçïúëíèòåëåí 
ñúâåò ïîäàäîõà îñòàâêè. 
Òîâà îáÿâè âúâ âèäåî âúâ 
ôåéñáóê ëèäåðúò íà ïàðòèÿ-
òà Õðèñòî Èâàíîâ.

Äíåñ ïðîâåäîõìå Èçïúë-
íèòåëíèÿ ñúâåò íà "Äà, Áúë-
ãàðèÿ", íà êîéòî ñå îáå-
äèíèõìå îêîëî ìíåíèåòî, 
÷å ðåçóëòàòúò îò âîòà å 
èçêëþ÷èòåëíî ëîø, çàÿâè 
òîé. Ïðè÷èíèòå ñà ìíîãî è 

ðàçëè÷íè, íî òðÿáâà äà ñå 
íîñè îòãîâîðíîñò, óáåäåí 
å òîé.

ХРИСТО ИВАНОВ ПОДАДЕ 
ОСТАВКА
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Â íà÷àëîòî íà òàçè ãîäè-
íà, Ñäðóæåíèå „Ìåæäóíà-
ðîäåí èíñòèòóò ïî ìåíèäæ-
ìúíò“ ñòàðòèðà ñâîÿ ïðîåêò 
RoBulUs: „Èíñòðóìåíòè çà 
íàñúð÷àâàíå íà ìëàäåæêàòà 
àíãàæèðàíîñò â òðàíñãðàíè÷-
íîòî ñúòðóäíè÷åñòâî Ðóìúíèÿ 
– Áúëãàðèÿ,ôèíàíñèðàí ïî ïî-
êàíà 2020CE16BAT012 íà ÃÄ 
„Ðåãèîíàëíà è ñåëèùíà ïîëèòè-
êà“ íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ.
Òîé å íàñî÷åí êúì ñòèìóëèðàíå 
ó÷àñòèåòî íà ìëàäèòå õîðà â 
ïëàíèðàíåòî è èçïúëíåíèåòî 
íà Ïîëèòèêàòà íà ñáëèæàâàíå 
(Êîõåçèîííàòà ïîëèòèêà) íà 
Åâðîïåéñêèÿ ñúþç â ïåðèîäà 
2021 – 2027, ñ ôîêóñ âúðõó 
Ïðîãðàìàòà çà òðàíñãðàíè÷íî 
ñúòðóäíè÷åñòâî Ðóìúíèÿ – Áúë-
ãàðèÿ. 

Ñôîðìèðàíèÿò åêèï ïðîó÷è 
áúëãàðñêîòî è ðóìúíñêîòî çà-
êîíîäàòåëñòâî, çà äà èäåíòèôè-
öèðà ñúùåñòâóâàùèòå ïðîöå-
äóðè çà ó÷àñòèå íà ãðàæäàíèòå 
ïðè ïëàíèðàíåòî è èçïúëíåíèå-
òî íà îïåðàòèâíèòå ïðîãðàìè. 
Íà òàçè îñíîâà áå ðàçðàáîòåíî 
Ïðàêòè÷åñêî ïîìàãàëî(https://
bit.ly/3097Qjs), ïðåäñòàâÿùî 
â ñèíòåçèðàí è äîñòúïåí âèä 
ðåãóëàòîðíèòå ìåõàíèçìè íà 
ðàçïîëîæåíèå íà õîðàòà çà 
âêëþ÷âàíå ïðè ôîðìèðàíå  áú-
äåùåòî íà ìåñòíàòà îáùíîñò. 

Ç à ñ í å ò è  ñ à 6  â è ä å î 
èñòîðèè(https://bit.ly/3knr0cZ) 

íà ãðàæäàíè, óñïåøíî âêëþ-
÷èëè ñå â èçïúëíåíèåòî íà 
Ïðîãðàìàòà çà òðàíñãðàíè÷-
íî ñúòðóäíè÷åñòâî Ðóìúíèÿ 
– Áúëãàðèÿ â ïåðèîäà 2014 
– 2020ã.,êîèòî äåìîíñòðèðàò 
âàæíîñòòà îò äåéíî ó÷àñòèå 
íà õîðàòà â ðàçðåøàâàíåòî íà 
ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà è ðàçâè-
òèåòî íà òÿõíàòà îáùíîñò. 

Â äâå ïîñëåäîâàòåëíè äèñ-
êóñèîííè ñúáèòèÿ ñ ôîêóñ 
ãðóïè(https://bit.ly/3Harq03) áå 
îöåíåíî êà÷åñòâîòî è ðàçáè-
ðàåìîñòòà íà ðàçðàáîòåíèòå 
ïðîåêòíè ïðîäóêòè. Eêèïúò 
íà ïðîåêòà ïðåäñòàâÿ ïðåä 
çàèíòåðåñîâàíèòå ñòðàíè è 
äâàòàðàçðàáîòåíè ïèëîòíè 
èíñòðóìåíòà:èíòåðàêòèâåí íà-
ðú÷íèê „Âèçèÿ çà ñáëèæàâàíå“è 
ì î á è ë í î ò î  ï ð è ë î æ å í è å 
RoBulUs.

Èíòåðàêòèâíèÿò íàðú÷íèê 
„Âèçèÿ çà ñáëèæàâàíå“(https://
robulus.eu/bg/guide/)èçÿñíÿâà 
âàæíè êîíöåïöèè çà ãðàæäàí-
ñêîòî ó÷àñòèå, Ïîëèòèêàòà íà 
ñáëèæàâàíå íà ÅÑ è ïîäõîäúò 
ïî ïðèëàãàíåòî é, íî íàé-âå÷å 
îïèñâà ïúòåêèòå çà âêëþ÷âàíå 
íà õîðàòà â ïëàíèðàíåòî è 
èçïúëíåíèåòî íà îïåðàòèâíèòå 
è òðàíñãðàíè÷íèòå ïðîãðàìè. 
Ïðàêòè÷åñêèòå ñúâåòè îòíîñíî 
èçïîëçâàíåòî íà òåçè âúçìîæ-
íîñòè ïðåâðúùàò ïîìàãàëîòî 
â öåíåí ïîìîùíèê çà âñåêè 
çàèíòåðåñîâàí ãðàæäàíèí. 

Ì î á è ë í î ò î 
ïðèëîæåíèåRoBulUs(https://bit.
ly/30bxMej) ïúêïðåäëàãà ñèí-
òåçèðàíà èíôîðìàöèÿ ïî çà-
ñòúïåíèòå òåìè (Êîõåçèîííà 
ïîëèòèêà, Îïåðàòèâíè è Òðàí-
ñãðàíè÷íè ïðîãðàìè íà Áúëãà-
ðèÿ è Ðóìúíèÿ). Àïëèêàöèÿòà 
âúâåæäà êàíàë çà èçðàçÿâàíå 
ìíåíèåòî íà ìëàäèòå õîðà 
ïîñðåäñòâîì êîìóíèêàöèÿ ñ 
ìåñòíàòà âëàñò, îòãîâîðíèòå 
èíñòèòóöèè èëè ÷ðåç ó÷àñòèå â 
àêòèâíè ïóáëè÷íè îáñúæäàíèÿ 
íà ñòðàòåãè÷åñêè äîêóìåíòè. 
Òî ïðåäëàãà è áúðç äîñòúï äî 
àêòóàëíèòå âúçìîæíîñòè çà 
ðåàëèçàöèÿ íà ñîáñòâåíè èäåè 
ñ ôèíàíñèðàíå îò ÅÑ.  

Ðàçðàáîòåíèòå äèãèòàëíè 
ïðîäóêòè ñà ïðåäíàçíà÷åíè äà 
íàñúð÷àò àêòèâíîòî âêëþ÷âàíå 
íà ìëàäèòå õîðà, äà ñïîìî-
ãíàò çà çàÿâÿâàíå íà òåõíèòå 
ïîçèöèè îòíîñíî ìåñòíîòî 
è ðåãèîíàëíî ðàçâèòèå è äà 
îñèãóðÿò óñëîâèÿ çà èçïúëíå-
íèåòî íà ðåàëíè, êîíêðåòíè 
äåéñòâèÿ. Ðàçðàáîòêèòå ñà íà 
ðàçïîëîæåíèå íà âñè÷êè çà-
èíòåðåñîâàíè ñòðàíè, íàïúëíî 
áåçïëàòíî è áåç íóæäà îò ðå-
ãèñòðàöèÿ.Ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ 
çà ïðîåêòà ìîæå äà áúäå ïðî-
÷åòåíà íà ñàéòàwww.robulus.
eu è âúâFacebookñòðàíèöàòà 
íà ïðîåêòà.

Îáëàñòåí èíôîðìàöèîíåí 
öåíòúð – Äîáðè÷

Çà ïîðåäíà ãîäèíà Îáùèíà 
Äîáðè÷ îðãàíèçèðà êîíêóðñ 
çà êîëåäíà êàðòè÷êà, â êîéòî 
ìîãàò äà ó÷àñòâàò ó÷åíèöè 
îò ïúðâè äî ÷åòâúðòè êëàñ îò 
ó÷èëèùàòà íà òåðèòîðèÿòà 
íà ãðàä Äîáðè÷. Âñåêè, êîéòî 
æåëàå äà ó÷àñòâà ùå èìà 
âúçìîæíîñòòà äà òâîðè íà 
êîëåäíà òåìàòèêà. Êàðòè÷-
êèòå òðÿáâà äà áúäàò äâîéíè, 
ôîðìàò – áèçíåñ êëàñ, ðàç-
ìåð – 210 õ 105 ìì, ðèñóâàíè 
èëè èçðàáîòåíè ñ ìàòåðèàëè 
è òåõíèêè ïî èçáîð. Íà ãúðáà 
(íå âúòðå) íà âñÿêà òðÿáâà 
äà ñå èçïèøàò: òðèòå èìåíà, 
âúçðàñò, êëàñ, ó÷èëèùå íà 
ó÷àñòíèêà. Ïðåäñòàâåíèòå çà 
êîíêóðñà êàðòè÷êè ùå áúäàò 
îöåíåíè îò Êîìèñèÿ ïî êðèòå-
ðèèòå: Ñúîòâåòñòâèå ñ ðàçìå-
ðèòå è ôîðìàòà íà çàÿâåíèòå 
îò îðãàíèçàòîðèòå óñëîâèÿ; 

КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА 
КАРТИЧКА 2021 ОБЯВЯВА 
ОТНОВО ОБЩИНА ДОБРИЧ

Åñòåòèêà, ñòèë, îðèãèíàëíîñò 
è Ñàìîñòîÿòåëíî èçïúëíåíèå 
(áåç ïîìîù îò ðîäèòåë/ó÷è-
òåë). Êðàéíèÿò ñðîê çà ïðåäà-
âàíå å 6 äåêåìâðè 2021 ã. Çà 
íàé- äîáðå ïðåäñòàâèëèòå ñå 
òâîðöè ñà îñèãóðåíè àòðàê-
òèâíè íàãðàäè. Ðåçóëòàòèòå 
ùå îáÿâèì íà 10 äåêåìâðè 
2021 ã. Êàðòè÷êèòå ùå áúäàò 
èçïðàùàíè äî ïàðòíüîðñêè 
ãðàäîâå, ÷óæäåñòðàíåí äè-
ïëîìàòè÷åñêè êîðïóñ â Áúë-
ãàðèÿ, ôèðìè è îðãàíèçàöèè â 
Äîáðè÷, ñòðàíàòà è ÷óæáèíà.

Êàðòè÷êèòå òðÿáâà äà ñå 
èçïðàòÿò íà àäðåñ:

Ìàðèÿíà Ñèìåîíîâà – Äè-
ðåêöèÿ „Õóìàíèòàðíè äåé-
íîñòè“

Óëèöà „Íåçàâèñèìîñò“ 7 åò. 
8, ñòàÿ 812

Ãðàä Äîáðè÷ – 9300
Òåë.: 0882 560 208

16 íîåìâðè, 09.00 ÷., Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷. https://
www.facebook.com/YouthCenterDobrich

„Â çàáúðçàíîòî åæåäíåâèå … òîëåðàíòíè ëè ñìå?“ – âèäå-
îêëèï, ïîñâåòåí íà Ìåæäóíàðîäíèÿ äåí íà òîëåðàíòíîñòòà. 
Îðãàíèçàòîð: Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷.

16 íîåìâðè, 11.00 ÷., Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷. https://
www.facebook.com/YouthCenterDobrich

„Çà òîëåðàíòíîñòòà è ñìèñúëà äà ïðàâèì äîáðî!“ – âè-
äåîïîñëàíèå îò Ìèõàèë Ïàí÷åâ, ïîñâåòåíî íà Ìåæäóíà-
ðîäíèÿ äåí íà òîëåðàíòíîñòòà. Îðãàíèçàòîð: Ìëàäåæêè 
öåíòúð – Äîáðè÷.

17 íîåìâðè, 19.00 ÷., Äðàìàòè÷åí òåàòúð „Éîðäàí Éîâ-
êîâ“, Êàìåðíà çàëà. Ñïåêòàêúë „Çà ñíàõèòå è ñâåêúðâèòå“ 
íà Äðàìàòè÷åí òåàòúð „Éîðäàí Éîâêîâ“. Äðàìàòèçàöèÿ 
è ðåæèñóðà Êðàñèìèð Äåìèðîâ. Ñöåíîãðàôèÿ Äèìèòúð 
Ìèòåâ. Ó÷àñòâàò: Ëþáîâ Íèêîëîâà, Òàòÿíà Õðèñòîâà, Ôè-
ëèï ßíåâ, Ñòåôàí Ñúð÷àäæèåâ, Âàëåíòèí Àíäðååâ – Ðàôå, 
Âåëèçàðà Ïåòêîâà, Êðàñèìèð Äåìèðîâ, Âàñèë Âàñèëåâ. 
Îðãàíèçàòîð: Äðàìàòè÷åí òåàòúð „Éîðäàí Éîâêîâ“.

17 íîåìâðè, 19.00 ÷., Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷. Ñïåê-
òàêúë „Òúðíîâñêàòà öàðèöà“ ïî Åìèëèÿí Ñòàíåâ. Äðàìàòè-
çàöèÿ è ðåæèñóðà Áîéêî Èëèåâ. Ó÷àñòâàò: Åëåíà Ïåòðîâà, 
ßöåê ßíêîâ, Òàíÿ Êàðáîâà, Ìàðèåëà Òîïàëîâà, Ìàðèÿíà 
Áðàíêîâàíîâà/Öâåòàíà Áëàãîåâà, Íèêîëàé Ñÿðîâ è Âåñåëèí 
Áîðèñîâ. Îðãàíèçàòîð: ×ÈÀ

ïðîäúëæàâà
Õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ – Äîáðè÷. Áëàãîòâîðèòåëíà èç-

ëîæáà æèâîïèñ è ðèñóíêè „25-èÿ Áàë“ íà Âåëèíà Õðèñòîâà. 
Îðãàíèçàòîð: Õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ – Äîáðè÷.

ïðîäúëæàâà
Õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ – Äîáðè÷. Èçëîæáà êåðàìèêà è 

äèçàéí íà ïîðöåëàí è ñòúêëî íà ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòè 
îò Íàöèîíàëíàòà õóäîæåñòâåíà àêàäåìèÿ. Îðãàíèçàòîðè: 
Õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ – Äîáðè÷, ÍÕÀ.

ïðîäúëæàâà
ôåéñáóê íà Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà „Äîðà Ãàáå“, https://

www.facebook.com/libdobrich
Îíëàéí èãðà  ñ  öèòàòè  „Ïîçíàé àâòîðà èëè 

ïðîèçâåäåíèåòî!“Îðãàíèçàòîð: Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà 
„Äîðà Ãàáå“. ÍÄÒ

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ

„Ïðàçíèöèòå â ìîåòî ðîäíî 
ìÿñòî“ å òåìàòà íà êîíêóðñà 
çà ó÷åíè÷åñêî åñå, îðãàíèçè-
ðàí îò Ìåñòíàòà êîìèñèÿ çà 
áîðáà ñ ïðîòèâîîáùåñòâåíèòå 
ïðîÿâè íà ìàëîëåòíè è íåïúë-
íîëåòíè â îáùèíà Äîáðè÷êà. 
Â íàäïðåâàðàòà ìîãàò äà ñå 
âêëþ÷àò ó÷åíèöè îò ñåäìè äî 
äâàíàäåñåòè êëàñ.Îöåíÿâàíå-
òî è êëàñèðàíåòî íà åñåòàòà 
ùå ñå èçâúðøè îò êîìèñèÿ, 
íàçíà÷åíà ñúñ çàïîâåä íà êìå-
òà íà Îáùèíà Äîáðè÷êà Ñîíÿ 
Ãåîðãèåâà.

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО 
ЕСЕ ОРГАНИЗИРАТ В 
ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Ó÷åíè÷åñêèòå òâîðáè ùå 
ñå ïðèåìàò äî 3 äåêåìâðè íà 
àäðåñ:

Ãð. Äîáðè÷, óë. „Íåçàâèñè-
ìîñò“ 20.

Èíôîðìàöèÿ çà ðåãëàìåíòà 
íà êîíêóðñà „Ïðàçíèöèòå â 
ìîåòî ðîäíî ìÿñòî“å ïóáëè-
êóâàíà íà ñàéòà íà Îáùè-
íà Äîáðè÷êà www.dobrichka.
bg, ñåêöèÿ „Îáðàçîâàíèå“ 
– „Ìåñòíà êîìèñèÿ çà áîðáà ñ 
ïðîòèâîîáùåñòâåíèòå ïðîÿâè 
íà ìàëîëåòíè è íåïúëíîëåòíè“.

   Êðàñèìèðà ÍÈÊÎËÎÂÀ

Íà 17 íîåìâðè ÑÓ „Ïåòêî 
Ðà÷îâ Ñëàâåéêîâ“ – ãðàä 
Äîáðè÷, ÷åñòâà ñâîÿ ïàòðî-
íåí ïðàçíèê – 111 ãîäèíè îò 
ñúçäàâàíåòî íà ó÷èëèùåòî.

Ó÷èëèùå ñ áîãàòà òðàäè-
öèÿ, ñ äúëãà èñòîðèÿ, ó÷è-
ëèùå íà 111 ãîäèíè! Ó÷èëè-
ùå ñúñ ñúâðåìåíåí îáëèê, 
äèíàìè÷íî ðàçâèâàùî ñå, 
ïðåäëàãàùî âúçìîæíîñòè 
çà ìîäåðíî îáðàçîâàíèå íà 
ó÷åíèöèòå. Òîâà å äíåñ ÑÓ 
„Ïåòêî Ðà÷îâ Ñëàâåéêîâ“.

Èñòèíñêîòî áîãàòñòâî íå å 
â òîâà, êîåòî èìàø, à â òîâà, 
êîåòî äàâàø. 111 ãîäèíè ÑÓ 
„Ï. Ð. Ñëàâåéêîâ“ äàâà íàé-
öåííîòî íà ñâîèòå ó÷åíèöè 
– çíàíèåòî. Ïîêîëåíèå ñëåä 
ïîêîëåíèå, âñÿêî ñúñ ñâîèòå 
óñïåõè, òðåâîãè è âúðõîâå 
ïèøå èñòîðèÿòà ìó ñ ëþáîâ, 
âäúõíîâåíèå è âÿðà.

111 ãîäèíè ñà ìíîãî âðå-
ìå â ñðàâíåíèå ñ ÷îâåøêèÿ 
æèâîò, íî ó÷èëèùåòî, êàòî 
õðàì íà çíàíèåòî, íèêîãà 
íå îñòàðÿâà, çàùîòî â íåãî 
æèâåå ìëàäîñòòà, ÷ðåç ìíî-
ãîáðîéíèòå ìó ó÷åíèöè. Íå-
îáèêíîâåí è íåïîâòàðÿù ñå 
å âñåêè ìèã â ó÷èëèùå, âñåêè 
äåí å åäíî íîâî ïðåäèçâèêà-
òåëñòâî è åäíî íîâî íà÷àëî! 

СУ "ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ" 
ЧЕСТВА ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

Çà ïîðåäíà ãîäèíà íåòðà-
äèöèîííî, âèðòóàëíî, íî 
íå ïî-ìàëêî òúðæåñòâåíî 
ùå ïðåìèíå ïðàçíèêúò íà 
Ñëàâåéêîâöè. Â ñåäìèöàòà 
íà Ñëàâåéêîâ,  ïîä íàñëîâ 
„Ïðåïðî÷èòàìå Ñëàâåéêîâ“, 
íàñòîÿùè è áèâøè ó÷åíè-
öè ñ ìíîãî åíòóñèàçúì è 
òàëàíò ïðèïîìíèõà íÿêîè 
îò íàé-åìáëåìàòè÷íèòå è 
âå÷íè òâîðáè íà Äÿäî Ñëà-
âåéêîâ. Ó÷åíèöèòå îò ïúðâè 
è ÷åòâúðòè êëàñ ïîäîáàâàùî 
ñå âêëþ÷èõà â ïîåòè÷íèÿ 
ìàðàòîí è ñ âúëíåíèå ðåöè-
òèðàõà ñòèõîâåòå íà íàðîä-

íèÿ ïîåò. Òåõíèÿò ïîçäðàâ 
áå íà ôîíà íà ïðåêðàñíè 
øåâèöè, èçðàáîòåíè ñ ìíî-
ãî ëþáîâ è âäúõíîâåíèå îò 
âòîðîêëàñíèöèòå. Òðåòî-
êëàñíèöèòå ïúê èçäàäîõà 
êíèãà ñ êðàñèâî ïðåïèñàíè 
èçáðàíè ïðîèçâåäåíèÿ íà Ï. 
Ð. Ñëàâåéêîâ.

Âñåêè ïðàçíèê å æåëàí 
è íóæåí, êàòî ðàâíîñìåò-
êà è íàäåæäà çà ïî-äîáðî 
áúäåùå.×åñòèò ïðàçíèê 
íà âñè÷êè, êîèòî íîñÿò 
ëþáîâòà êúì ðîäíîòî ó÷è-
ëèùå â äóøèòå ñè!×åñòèò 
ïðàçíèê,Ñëàâåéêîâöè!

Êîìåäèÿòà „Çà ñíàõèòå è 
ñâåêúðâèòå“ ìîãàò äà ãëåäàò 
äîáðóäæàíöè óòðå /17 íîåì-
âðè/ îò 19.00 ÷àñà  â êàìåðíàòà 
çàëà íà ÄÒ „Éîðäàí Éîâêîâ“. 
Äðàìàòèçàöèÿ: Êðàñèìèð Äå-
ìèðîâ 

Ïèåñà? Íå ! Ïðîñòî ñèòó-
àöèÿ îò æèâîòà íà ñíàõà è 
ñâåêúðâà. Ëåãåíäè ñå ðàçêàç-
âàò çà êîíôëèêòèòå è ïðîïà-
ñòèòå ìåæäó òÿõ! È â îñíîâàòà 
íà âñè÷êî å Òîé-ñèí÷åòî íà 
ìàìà,íî âå÷å æåíåí çà æåíà 
ñè! Áîæå-Áîæå!!!! Íÿìà ëè êîé 

"ЗА СНАХИТЕ И СВЕКЪРВИТЕ" 

äà ãè ïîìèëè òèÿ äâåòå..."Çà 
ñíàõèòå è ñâåêúðâèòå" å ÷àñò 
îò íàðîäíèòå èñòîðèè, ñúáðàíè 
è ðåæèñèðàíè îò Êðàñèìèð Äå-
ìèðîâ, ñ ó÷àñòèåòî íà àêòüîð-
èòå Ëþáîâ Íèêîëîâà,Òàòÿíà 
Õðèñòîâà, Ôèëèï ßíåâ, Âëà-
äèìèð Òðåíäàôèëîâ, Ãåîðãè 
Ãåîðãèåâ, Âàëåíòèí Àíäðååâ-
Ðàôå, Âàñèë Âàñèëåâ 

Çà èíôîðìàöèÿ è áèëåòè: 
Áèëåòåí öåíòúð íà ÄÒ"Éîðäàí 
Éîâêîâ" - ãð. Äîáðè÷ /îò 9.00 äî 
18.00 ÷àñà/ è íà òåë: 058/ 605 
573, 0885190247 



ndt@dobrich.net
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След Коледни заговезни от 
15 ноември (до 24 декември 
включително) започват Рож-
дественски пости или така 
наречените Коледни пости. 
Те са последните многодневни 
пости за годината. 

Личните причини за постене 
на хората са различни. Едни 
искат да спазят християнския 
смисъл на постите, за други 
пък те са удобна причина да 

се пречистят от натрупаните 
токсини. Така или иначе, осо-
бено от днешна гледна точка, 
усилието за физическо и ду-
ховно пречистване е истинско 
изпитание на духа, което ако 
преминеш, със сигурност ще 
изпиташ хармония със себе 
си.

По време на Коледните пос-
ти има дни със строги пости, 
когато е позволено само рас-
тителна храна и олио (за пред-
почитане зехтин). Млечните 
продукти не са разрешени, а 

рибата и морските продукти 
се консумират в някои от 
дните.

Какво да хапваме по време 
на постите?

Организмът ни има нужда 
от белтъчини, така че из-
ключвайки месото и млечни-
те продукти, е нужно да ги 
заместим с такива от друг 
произход. Това са ястия с: 
боб, леща, ориз (особено 

кафяв), булгур (пшеница), 
нахут, киноа, гъби, авокадо, 
всякакъв вид кълнове, соеви 
продукти – тофу, мляко, соева 
кайма и шницели, растителен 
кашкавал и сирене, сушени 
плодове, кълнове и пълно-
зърнести продукти. Добавете 
също ядки и семена в менюто 
си – фъстъци, орехи, лешни-
ци, бадеми, сусам, тиквено и 
слънчогледово семе и други

По време на постите е нуж-
но да хапваме и повече пло-
дове и зеленчуци, които да 

донесат на организма ценни 
витамини и минерали – не 
забравяйте да включите в ме-
нюто ябълки, портокали, киви.

По време на коледните пос-
ти е сезонът на картофите, 
зелето, цвеклото, карфиола, 
броколите, морковите, спа-
нака, праза, тиквата, все още 
има патладжани. Освен това 
можете да хапвате и грах, 
бамя, брюкселско зеле, царе-
вица, боб, които могат да се 
намерят замразени в повечето 
магазини.

Почти всички видове мака-
ронени изделия са подходящи 
за пости. Все пак обърнете 
внимание на етикета, дали не 
е отбелязано наличието на 
яйца или други животински 
продукти.

Зехтинът има свойствата да 
изчиства организма от натру-
паните мазнини.

Както стана ясно има дни, 
в които да се яде риба е поз-
волено (на Никулден даже за-
дължително). Това важи само 
за миряните – служителите на 
манастири и църкви, спазват 
строг пост. Ето и някои от 
рибите, които са с най-високо 
съдържание на белтъчни: риба 
тон, херинга, лефер, паламуд, 
скумрия, сардина, хек, сафрид, 
бяла риба, пъстърва. Не за-
бравяйте и разнообразието от 
безгръбначни мекотели, който 
в дните, когато не се спазва 
строг пост са разрешени: окто-
поди, калмари, рапани и миди.

Важно: От постите са осво-
бодени малки деца, бременни, 
болни и стари хора. Венчавки-
те са забранени до Въведение 
Богородично и от Игнажден до 
Богоявление.

Читалищният секретар 
на читалище „Възраждане–
1941г.“ в село Одринци Елиса-

вета Маринова, съобщи добра 
вест за дарение. То е напра-
вено от Валери Иванов Колев 
от Добрич, който в момента 
живее в Пловдив. Дарението 
е пиано, а 28-годишният му-
зикант е решил, че то е необ-
ходимост за културния живот, 
който развива читалището в с. 
Одринци, община Добричка.

Валери е свирил 11 години в 
музикалната школа „Доминан-
та“ в класа на Мария Ганева и 
началния музикален педагог 
Валентина Кателиева.

Пианото вече е в читалище-
то и след планирания ремот за 
тази зима ще бъде поставено 
на сцената в услуга на местни 
културни дейци.

Читалищното настоятелство 
изказва своята благодарност 
на Валери Иванов Колев с 
пожелания за успехи в музи-
калната му кариера.    НДТ

„ И з б р а н и 
произведения 
от стихосбир-
ката на Петко 
Рачов Славей-
ков“ – том 2, 
издание на уче-
ниците от тре-
тите класове – 
това е втората 
поредна книга, 
която малките 
С л а в е й к о в ц и 
подаряват на 
училището в 

навечерието на па-
тронния празник – 17 
ноември. Припомня-
ме, че миналата го-
дина, когато децата 
бяха второкласници, 
издадоха том 1, в 
който бяха преписа-
ли готварски рецепти 
на Дядо Славейков.

Том 2 съдържа 60 
стихотворения на Пе-
тко Рачов Славейков, 
преписани красиво от 
третокласниците. Го-
ляма част от тях имат 
и илюстрации, нарису-

вани от малките 
автори. Книгата 
ще се съхраня-
ва в училищната 
библиотека.

За следващия 
патронен праз-
ник през 2022 го-
дина, бъдещите 
четвъртокласни-
ци обещават, че 
ще издадат том 
3. Какво ще съ-
държа той обаче, 
децата пазят в 
тайна.         НДТ

Художничката Велина Хри-
стова откри в Художествeна 
галерия Добрич самостоятел-
на изложба, наречена „25-ият 
бал“

Дъга от цветове и духовни 
проникновения предлага на 
всички почитатели на интели-
гентното изкуство художнич-
ката Велина Христова. Ней-
ната самостоятелна изложба 
беше открита в добричката 
художествена галерия на 11 
ноември. Живопис, акварел, 
смесена техника, рисунки… 

сътворени от Велина Христова 
през последните години, ни 
„потапят в цветовете на сезо-
на и ни карат да усетим танца 
в душите си“, както казва са-
мата авторка. А вълшебството 
е още по-осезателно от факта, 

че Велина Христова дарява 
своето творчество, част от 
своята душа, на каузата на 
дамски клуб „Майчина грижа“. 
„Тъй като пандемията отново 
ни попречи да съберем добри-
те хора на Добрич и да отпраз-
нуваме 25-ия благотворителен 
бал на нашия уникален клуб, 
аз реших да нарека изложбата 
„25-ият бал“. А приходите от 
продажбата на картините да 
даря за благородната кауза на 
клуба“ – споделя развълнувана 
авторката на прекрасните 

творби. Идеята й предизви-
ка огромната благодарност 
на съдобротворките от клуб 
„Майчина грижа“, които отно-
во търсят начин да подпомагат 
своето семейство от деца-сти-
пендианти. Деца, към които 

съдбата не е била благосклон-
на, които имат лошия шанс да 

растат без един и без двамата 
си родители, но които въпре-
ки всичко творят и постигат 
своите върхове в областта на 
науката, изкуствата и спорта. 
Именно на тези деца е посве-
тена дейността на дамите от 

клуба вече 25 години. Именно 
за учредяването на техните 
стипендии, които им дават 
глътка въздух във все по-труд-
ното време, в което живеем, 
работят всички добротворки. 
И именно за това жестът на 
Велина Христова е повече от 

значим и трогателен. 
Прекрасните картини ще 

бъдат на разположение на 
всички ценители на изкуство-
то още две седмици. Време, 
през което можете да посети-
те галерията, да се потопите 

във вълшебния свят на Вели-
на Христова и да отнесете у 
дома късче вечност. При това 
– със съзнанието, че правите 
огромно добро, като помагате 
на талантливо добричко дете 
в нужда!

ТРЕТОКЛАСНИЦИ ИЗДАДОХА ТОМ 
С ИЗБРАНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ 
ДЯДО СЛАВЕЙКОВ

ЧИТАЛИЩЕТО 
В ОДРИНЦИ 
БЕ ДАРЕНО С 
ПИАНОЗАПОЧНАХА КОЛЕДНИТЕ ПОСТИ

КРАСОТА, ПОСВЕТЕНА НА ТАЛАНТА И ДОБРОТО
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НЕФТОХИМИК НЕ ПОЖАЛИ 
ДОБРУДЖА В БУРГАС

"ЛЪВЧЕТАТА" НИ ЗАГУБИХА ШАНСОВЕ ЗА 
ЕВРО 2022 СЛЕД НОВ НЕУСПЕХ В АЛБЕНА

Волейболистите на Нефто-
химик 2010 (Бургас) победи-
ха Добруджа 07 с 3:0 (

25:17, 25:21, 25:15) в мач 
от 5-ия кръг на Efbet Супер 
Волей, който се игра в зала 

„Младост“ в Бургас. С това 
вицешампионите записаха 
4-а победа в шампионата, 
като с една загуба и 11 точ-
ки се намират на 4-о място 
във временното класиране. 
Добруджа 07 допусна трета 
загуба, като с два успеха и 
6 точки заема 10-а позиция, 
информира sportal.bg.

Вицешампионите от Неф-
тохимик 2010 поведоха бър-
зо с 5:1 в началото на дву-
боя. Остра атака в центъра 
на Венцислав Рагин, който 
през миналия сезон бе част 
от отбора от Добрич, на-
прави резултата 6:2. Отлич-
на комбинация Александер 
Туш – Николай Колев и 8:4. 
Единична блокада на Кало-

ян Балабанов срещу атака 
на Георги Михалев – 14:8. 
Георги Михалев атакува в 
аут и Нефтохимик поведе с 
16:10. Бургазлии стигнаха 
до геймбол при 24:16 и спе-

челиха първата част с 25:17.
Домакините поведоха с 

6:3 в началото на втората 
част след блокада на Калоян 
Балабанов. Ас на Николай 
Учиков и 7:3. Лазар Лазаров 
взе прекъсване за гостите 
от Добрич. Последваха 5 
поредни точки за Добруджа 
след отлична игра на Георги 
Михалев и гостите поведоха 
с 8:7. Николай Желязков взе 
прекъсване за Нефтохимик. 
Бургазлии изравниха при 
12:12. В следващите мину-
ти играта бе равностойна. 
Николай Колев игра умно 
с блокадата и Нефтохимик 
поведе с 18:17. Разминава-
не между Александер Туш 
и Николай Колев доведе 

до равенство – 18:18. Кало-
ян Балабанов отново даде 
преднина на Нефтохимик 
при 19:18. Светослав Арна-
удов хвана на блок атака 
на Николай Колев за 19:19. 

Венцислав Рагин спря с 
блокада атака на Явор Генов 
за 21:19. Блокаут на Николай 
Учиков изведе Нефтохимик 
напред с 23:20. Нова успеш-
на атака на Николай Учиков 
и отборът от Бургас стигна 
до геймбол при 24:21. Ас на 
Юлиус Фиркал и Нефтохи-
мик спечели втората част 
с 25:21.

Мощна атака на Николай 
Учиков даде аванс на Неф-
тохимик с 4:0 в началото 
на третата част. Страхотна 
блокада на Николай Ко-
лев срещу атака на Златко 
Кьосев и 10:4. Перфектна 
комбинация Александер Туш 
– Николай Колев – 11:5. Ни-
колай Учиков атакува мощно 
за 16:9. Вицешампионите 
спечелиха лесно и третата 
част с 25:15.

Юлиус Фиркал и Николай 
Учиков забиха по 15 точки 
за успеха на Нефтохимик. 
Николай Колев добави 11 
точки, а Калоян Балаба-
нов се отличи с 10 точки. 
Александър Кордев бе най-
резултатен за Добруджа с 
8 точки.

Съставът на Добруджа: 
Николай Манчев 2, Георги 
Михалев 7, Явор Генов 6, 
Златко Кьосев 5, Светослав 
Арнаудов 6, Александър 
Кордев 8 – Николай Тодо-
ров-либеро (Калоян Канев, 
Христо Енков, Самуил Васи-
лев-либеро, Житодар Ива-
нов, Георги Чалъков).

Юношеският ни национален 
отбор по футбол до 19 години 
записа второ поражение в 
евроквалификациите в Ал-
бена. След като в първия си 
мач загуби с 0:2 от Босна и 
Херцеговина, тимът на Ангел 
Стойков отстъпи с 0:1 на 
Черна гора във втория си 
двубой на стадион “Албена 
1”. Българите започнаха сре-
щата офанзивно, но въпреки 
няколкото си опасни атаки, 
не достигнаха до попадение 
и първото полувреме завърши 
при нулево равенство.

През втората част от мача 
Черна гора пое инициатива-
та и в 62-ата минута откри 
резултата от статично по-
ложение. Четвърт час преди 
края на срещата България 
остана с човек повече, след 
като футболист на Черна гора 
получи червен картон за гру-
бо нарушение. Численото 
предимство мотивира допъл-
нително българите, които до 
последния съдийски сигнал 
атакуваха противниковата 

врата, но усилилията им да 
променят резултата останаха 
без успех.

Срещата между другите 
два отбора в Група 6 - Ре-
публика Ирландия и Босна 
и Херцеговина завърши при 
резултат 1:1.

Последните двубои от ква-

лификациите ще се изиграят 
във вторинк, 16 ноември, от-
ново от 14:30 ч., като Бълга-

рия ще приеме Република 
Ирландия на стадион “Албена 
1”, а Черна гора ще бъде 
домакин на Босна и Херце-
говина на стадион “Дружба” 
в Добрич.

Отборът на Аржентина 
нанесе звучен шамар по 
амбициите на Уругвай да се 
приближи до класиране на 
Мондиал 2022, след като спе-
чели като гост с 1:0 в двубой 
от 13-ия кръг на квалифика-

циите в зона Южна Америка. 
С успеха “гаучосите” събра-
ха 28 точки и вървят втори 
след Бразилия (34). Уругвай 
е шести с 16, но толкова 
имат също Чили и Колумбия, 
които са съответно четвърти 
и пети. 

В следващия си мач Уруг-
вай гостува на Боливия на 16 
ноември и може да се върне в 
местата, даващи право на ди-
ректно участие. Уругвайците 
влязоха в мача с амбицията 
да прекъснат серията си от 
три поредни мача без победа 
в квалификациите. Звездата 
на гостите Лионел Меси за-
почна като резерва и влезе в 
игра в 76-ата.

Още в петата минута вра-
тарят на Аржентина Емилиа-
но Мартинес беше принуден 

да се намесва решително. 
Последва възможност пред 
гостите чрез Анхел Ди Мария, 
който се възползва от подава-
не на Пауло Дибала и откри в 
седмата минута с техничен 
удар от границата на нака-

зателното поле. Резултатът 
се запази до почивката, като 
най-добрата възможност за 
Уругвай се откри пред Луис 
Суарес, но топката срещна 
гредата. В края пък Марти-
нес направи ново блестящо 
спасяване и така вече в 14 
поредни мача Аржентина не 
допусна гол през първото 
полувреме. 

След паузата гостите за-
играха по-предпазливо, но 
имаха своята възможност да 
удвоят чрез Хоакин Кореа, 
но Фернандо Муслера спаси. 
В крайна сметка резултатът 
се запази и така Аржентина 
вече не познава загубата в 
квалификациите в 16 мача, 
докато Уругвай остана без 
успех над “албиселесте” вече 
цели осем години.

Световният шампион Фран-
ция се класира по повече 
от убедителен начин за пър-
венството на планетата в 
Катар догодина. В мач от 
квалификационна Група „D“ 
„петлите“ пометоха с 8:0 като 
домакини Казахстан. По този 
начин воденият от Дидие Де-
шан отбор зае първо място 
в класирането в групата с 15 
точки. Вторият Финландия е 
с 11 и няма как да измести 
Франция. В последните два 

мача в групата Франция гос-
тува тъкмо на Финландия, а 
Босна и Херцеговина на Ивай-
ло Петев приема Украйна. 
Финландия и Украйна все още 
са в битка за второто място, 
даващо право на участие в 
баражите за класиране на 
Мондиал 2022. Украинците 
са трети към момента, все 
още без поражение, но с 
цели 6 равенства и общо 9 
точки. Казахстан пък е на 
последното пето място с 3 

точки. Героите за Франция 
на „Парк де Пренс“ бяха Ки-
лиан Мбапе и Карим Бензема. 
Първият се отличи с четири 
гола (‚6,‘12,‘32,‘87), а Бензе-
ма реализира две попадения 
(‚55,‘59). Адриен Рабио в 76-
ата минута и Антоан Гризман 
в 84-ата от дузпа допринесоха 
за разгромната победа на 
французите. Мбапе стана пър-
вият играч, реализирал хетт-
рик за Франция в официален 
мач от 36 години. За последно 
това прави Доминик Рощо на 
30 октомври 1985 година сре-
щу Люксембург (6:0).

Още в 6-ата минута све-
товните шампиони излязоха 
напред в резултата. Тео Ер-
нандес намери с пас отляво 
Килиан Мбапе в наказател-
ното поле на Казахстан и 
суперзвездата на Пари Сен 
Жермен с хубав удар от въз-
духа без никакво забавяне 
насочи топката във вратата, 
като тя се отклони леко и от 
страничния стълб. Второто 
попадение за „петлите“ не 
закъсня. В 12-ата минута ата-
ка на Франция започна от 
вратаря Юго Лорис. Последва 
дълго подаване към Кингсли 
Коман, който изпревари из-
лезлия неразчетено напред 
страж на Казахстан Стас 
Покатилов. Коман центрира 
отдясно и Мбапе, на практи-

ка оставен на празна врата, 
с лекота направи резултата 
2:0. В 32-ата минута Коман 
записа втората си асистенция 
в мача, а Мбапе оформи своя 
хеттрик. Коман отново цен-
трира отдясно, а Мбапе този 
път порази целта с техничен 
удар с глава.

Второто полувреме се ока-
за още по-кошмарно за ка-
захстанския тим. В 55-ата ми-
нута Карим Бензема направи 
резултата 4:0. Тео Ернандес 
се пребори за топката на 
левия фланг и почти от аутли-
нията подаде на намиращия 
се пред противниковата врата 
Бензема, а нападателят на 
Реал (Мадрид) с технично 
отиграване отклони кълбото 
в мрежата. Четири минути 
по-късно Бензема и Мбапе 
„матираха“ казахстанската 
отбрана с блестящо двой-
но подаване. То позволи на 
Мбапе да подаде на отлично 
пласирания Бензема, който 
не сгреши на празна врата 
- 5:0. За Бензема това бе по-
падение №35 за националния 
тим на Франция и така той 
излезе еднолично на пето 
място в ранглистата на топре-
ализаторите на „петлите“, 
изпреварвайки Давид Трезе-
ге. Рекордьор е Тиери Анри с 
51, следван от Оливие Жиру 
(46) и Антоан Гризман (вече 
41), който пък се изравни с 
Мишел Платини. Домакините 
имаха и още възможности 
за гол в следващите минути, 
като в една ситуация топка-
та с милиметри не премина 
голлинията на вратата на 
гостите. Шестият гол стана 
факт в 76-ата минута, когато 
Адриен Рабио заби топката 
във вратата на Покатилов с 
глава. И това не бе всичко, 
тъй като в 84-ата минута бе 
ред и на Антоан Гризман да 
запише името си сред гол-
майсторите. Нападателят на 
Атлетико (Мадрид) бе точен 
с безпощадно изпълнение 
от дузпа, която бе отсъдена 
след разглеждане на ситуа-
цията от ВАР за нарушение 
на футболист в жълто именно 
срещу Гризман. Три минути 
преди края дойде време и за 
последния гол в мача, а негов 
автор бе Мбапе. 22-годишният 
нападател получи извеждащ 
пас от Муса Диаби и с хладно-
кръвен удар по земя изпрати 
за четвърти път топката в про-
тивниковата врата. Секунди 
след това Мбапе бе сменен и 
аплодиран от публиката във 
френската столица.

ФРАНЦИЯ СЕ КЛАСИРА С ГРЪМ 
И ТРЯСЪК, МБАПЕ ЗАБИ 4 ГОЛА 

АРЖЕНТИНА ОТДАЛЕЧИ 
УРУГВАЙ ОТ СВЕТОВНОТО

Волейболният ни нацио-
нал Цветан Соколов и шам-
пионът на Русия Динамо 

(Москва) постигнаха 4-а 
поредна и общо 6-а победа 
от началото на сезона в 
местната Суперлига. Соко-
лов и компания се наложи-
ха у дома над Факел (Новий 
Уренгой) с 3:0 (29:27, 25:17, 
25:15) в един от най-инте-

ресните мачове от 7-ия кръг 
на шампионата. По този 
начин Динамо остана на 

3-о място във времен-
ното класиране с 6 
победи, 1 загуба и 16 
точки. В следващия 
8-и кръг шампионите 
са гости на закъсали-
ят тим на Урал (Уфа). 
Срещата е в петък 
(19 ноември).

Цецо Соколов изи-
гра поредния си отли-
чен мач за Динамо и 
стана най-полезен с 
15 точки (1 блок, 1 ас 
и 72% ефективност в 
атака) за победата. А 
Вадим Лихошерстов 

добави още 13 точки (5 
блока!, 2 аса и 67% ефек-
тивност в атака). За гостите 
от Факел Владислав Баб-
кевич беше единственият с 
двуцифров актив - 12 точки 
(2 блока, 1 ас и 39% ефек-
тивност в атака).

ЦЕЦО СОКОЛОВ С 15 ТОЧКИ, ДИНАМО 
С 4-А ПОРЕДНА ПОБЕДА В РУСИЯ



ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК
ndt@dobrich.net

Брой 88 (6522)
http://www.ndt1.com/

16 ноември 2021 г. 6
"ЗЕЛЕНА ДРУЖБА" - ПРОЕКТ, РЕАЛИЗИРАН "ЗЕЛЕНА ДРУЖБА" - ПРОЕКТ, РЕАЛИЗИРАН 
С ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ДОБРОВОЛЦИС ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ДОБРОВОЛЦИ

Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ ðå-
àëèçèðà ïðîåêò “Çåëåíà 
Äðóæáà“, êîéòî âêëþ÷è ïî-
÷èñòâàíå è çàëåñÿâàíå íà 
îáùåñòâåíîòî ïðîñòðàíñòâî 
ïðåäÖåíòúða çà çàùèòà íà 
ïðèðîäàòà è æèâîòíèòå â 
ãðàä Äîáðè÷, êàêòî îáëàãî-
ðîäè òåðåíà è èçãðàäè íîâà 
äåòñêà ïëîùàäêà è ðåíîâèðà 
âå÷å ñúùåñòâóâàùàòà. Ôè-
íàíñèðàíåòî ñå îñèãóðè îò 
Ìèíèñòåðñòâî íà îêîëíàòà 
ñðåäà è âîäèòå ÷ðåç Ïðåä-
ïðèÿòèåòî çà óïðàâëåíèå íà 
äåéíîñòèòå ïî îïàçâàíå íà 
îêîëíàòà ñðåäà â ðàìêèòå íà 
Íàöèîíàëíà êàìïàíèÿ „×èñ-
òà îêîëíà ñðåäà - 2021 ã.” íà 
òåìà „Îáè÷àì ïðèðîäàòà – è 
àç ó÷àñòâàì”.

Ïîñòèãíàòè öåëè ïî ïðî-
åêòà:

• Áëàãîóñòðîÿâàíå íà òå-
ðåíà  ÷ðåç  ïî÷èñòâàíå è 
çàëåñÿâàíå ñ íà 80 áðîÿ 
õðàñòè è äðúâ÷åòà.;

• Îáîñîáÿâàíå íà çîíè 
çà îòäèõ è èãðè, êàòî ñå 
ðåíîâèðà ñúùåñòâóâàùàòà 
äåòñêà ïëîùàäêà è èçãðàäè 
íîâà òàêàâà ;

• Ïîñòàâÿíå íà ïîäõîäÿùè 
ïàðêîâî- àðõèòåêòóðíè åëå-
ìåíòè – ïîñòàâåíè êîø÷åòà 
çà ñìåò è  ïåéêè çà îòäèõ â 
íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò äî 
ïëîùàäêèòå;

Èçáðàíèÿò òåðåí çà ïî-
÷èñòâàíå å 3380 êâ. ì, à 
äåòñêèòå ïëîùàäêè ñà ðàç-

ïîëîæåíè íà ïëîù îò  200   
êâ. ì. - ìàëêà ÷àñò  îò  163 
-òå  äêà  íà Öåíòúðà,  èçâúí  
ðåàëíèòå ìó ãðàíèöè è îãðà-
äåíè ïëîùè, êîåòî ãî ïðàâè 
äîñòúïåí ïî âñÿêî âðåìå, 
íå ñàìî ïðè ïîñåùåíèå. 
Òåðåíúò ñå ïî÷èñòè è îáëà-
ãîðîäè. Èìîòúò å îñîáåíî 
ïîäõîäÿù çà ñúçäàâàíå íà 
ìÿñòî, ñ âúçìîæíîñòè çà 
îòäèõ,  îáåçîïàñåíî  çà 
ìàéêè ñ äåöà. Ïðîåêòúò å ðå-
àëèçèðàí ñ ïðÿêîòî ó÷àñòèå 
íà äîáðîâîëöè,  çà ñúçäàâà-
íå íà êðàñèâî, ïðèâåòëèâî, 
÷èñòî è ïîäõîäÿùî ìÿñòî çà 
îòäèõ è èãðè.

Ïðîåêòíîòî ïðåäëîæåíèå 
„Çåëåíà Äðóæáà“ ïðåäñòàâÿ 

Óäúëæàâàò ñðîêà çà  êàíäè-
äàòñòâàíå çà åäíîêðàòíà ïî-
ìîù çà îòîïëåíèå â Áàë÷èê. 
Õîðàòà, êîèòî íå ñà ïîäàëè 
çàÿâëåíèå-äåêëàðàöèÿ çà 
îòïóñêàíå íà ïîìîùòà, ìîãàò 
äà ãî íàïðàâÿò äî 23 íîåìâðè 
âêëþ÷èòåëíî, ñúîáùàâàò îò 
Äèðåêöèÿ "Ñîöèàëíî ïîä-
ïîìàãàíå", ñúîáùè êîðåñ-
ïîíäåíòúò íà Ðàäèî Âàðíà 
Àëáåíà Èâàíîâà.

Çàÿâëåíèåòî ñå ïîäàâà â 
Äèðåêöèÿ „Ñîöèàëíî ïîäïî-
ìàãàíå“ â óêàçàíèÿ ñðîê ïî 
åäèí îò ñëåäíèòå íà÷èíè:

1. Ëè÷íî â Ïðèåìíàòà â ãð. 
Áàë÷èê, óë. „×åðíî ìîðå“ � 
18, åòàæ 1, êàòî êúì çàÿâëå-
íèå-äåêëàðàöèÿòà ñå ïðèëàãà 
ëè÷íà êàðòà (çà ñïðàâêà). Â 
çàÿâëåíèåòî-äåêëàðàöèÿ ñå 
äåêëàðèðàò äîõîäèòå íà ñå-
ìåéñòâîòî çà ïåðèîäà îò ì. 
àïðèë 2021 ã. äî ì. ñåïòåìâðè 
2021 ã.;

2. ×ðåç ëèöåíçèðàí ïîùåí-
ñêè îïåðàòîð, êàòî çàÿâëå-
íèå-äåêëàðàöèÿòà ñëåäâà äà 
å â îðèãèíàë íà àäðåñ â ãð. 
Áàë÷èê, óë. „×åðíî ìîðå“ � 
18 Äèðåêöèÿ „Ñîöèàëíî ïîä-
ïîìàãàíå“;

3. ×ðåç åëåêòðîííà ïîùà 
íà Äèðåêöèÿ „Ñîöèàëíî 
ïîäïîìàãàíå“ ïî íàñòî-
ÿù àäðåñdsp-balchik@asp.
government.bg.

Ôèíàíñîâàòà ïîäêðåïà çà 
îòîïëåíèå ùå áúäå èçïëàòå-
íà åäíîêðàòíî ïðåç äåêåìâðè 

УДЪЛЖАВАТ КРАЙНИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
ЗА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ В БАЛЧИК 

2021 ã., ïîðàäè êîåòî å ïðå-
ïîðú÷èòåëíî â çàÿâëåíèåòî-
äåêëàðàöèÿ äà áúäå ïîñî÷å-
íà áàíêîâà ñìåòêà, ïî êîÿòî 
äà áúäå ïðåâåäåíà.

Êúì çàÿâëåíèåòî-äåêëà-
ðàöèÿ ñå ïðèëàãà ñëåäíèòå 
äîêóìåíòè:

Äîêóìåíòè çà äîõîäè çà 
ïåðèîäà îò ì. àïðèë 2021 ã. 
äî ì. ñåïòåìâðè 2021 ã.:

- òðóäîâè ïðàâîîòíîøåíèÿ 
è/èëè ïðèðàâíåíè íà òÿõ ïðà-
âîîòíîøåíèÿ;

- èçâúðøâàíå íà óñëóãè ñ 
ëè÷åí òðóä;

- äåéíîñòè â îáëàñòòà íà 
ñåëñêîòî, ãîðñêîòî è âîäíî-
òî ñòîïàíñòâî;

- ñòèïåíäèè;
- äðóãè äîõîäè.
Ïðè íåîáõîäèìîñò äèðåê-

öèèòå "Ñîöèàëíî ïîäïîìà-
ãàíå" ìîãàò äà èçèñêâàò è 
äðóãè äîêóìåíòè.

Ëèöàòà, êîèòî ñà ïîäàëè 
çàÿâëåíèå-äåêëàðàöèÿ è ñà 
ïîëó÷èëè çàïîâåä çà îòêàç 
çà îòïóñêàíå íà öåëåâà 
ïîìîù çà îòîïëåíèå, íå 
å íåîáõîäèìî äà ïîäàâàò 
íîâî çàÿâëåíèå-äåêëàðà-
öèÿ. Àêî ñðåäíîìåñå÷íèÿò 
èì äîõîä å íàäâèøàâàë ñúñ 
ñóìà ïîä èëè ðàâíà íà 30 
ëâ., èëè àêî îòêàçúò å ïî-
ñòàíîâåí ïîðàäè íåïúëíà 
6-ìåñå÷íà ðåãèñòðàöèÿ â 
äèðåêöèÿ „Áþðî ïî òðóäà“ 
è êúì 01.11.2021 ã. ïðîäúë-
æàâàò äà ñà ðåãèñòðèðàíè, 

Íà òîçè äåí âñè÷êè ñëåïè è 
ñëàáî âèæäàùè õîðà â ñâåòà 
ñå ïðåêëàíÿò ïðåä ïîäâèãà íà 
åäèí ôðåíñêè áëàãîðîäíèê 
- Âàëåíòèí Àþè,êîéòî - âèæ-
äàéêè òåæêàòà ñúäáà íà òàçè 
ãðóïà õîðà, ñå çàåìà äà âúð-
íå äîñòîéíñòâîòî è ïîäîáðè 
ñúäáàòà èì. Òîãàâà ñëåïèòå 
õîðà ñà áèëè èçïîëçâàíè â 
êðú÷ìèòå, êúäåòî áîãàòèòå 
êëèåíòè ñå çàáàâëÿâàëè, êàòî 
õâúðëÿëè êúì íèùî íåïîäî-
çèðàùèòå ñëåïè õðàíèòåëíè 
îòïàäúöè, èçãíèëè ïëîäîâå, 
ïàñòè, ÿéöà…, êîåòî ïðå-
äèçâèêàëî ìíîãî ñìÿõ ñðåä 
êëèåíòèòå íà çàâåäåíèåòî. 
Âèæäàéêè òàçè ÷îâåøêà íå-
ñïðàâåäëèâîñò êúì îñëåïåëè-
òå ðèöàðè îò ñòðåëè, êîïèÿ è 
øïàãè, Âàëåíòèí Àþè ñå çà-
ìèñëÿ êàê ìîæå äà ïîìîãíå 
íà íåùàñòíèòå õîðà.

Òîé å ðîäåí íà 13 íîåìâðè 

1745ã. è â çíàê íà ïî÷èò è 
áëàãîäàðíîñò íåãîâèÿò ðîæ-
äåí äåí ñòàâà ñèìâîë çà 
ïðàçíóâàíå ñðåä íåçðÿùî-
òî ñúñëîâèå â ñâåòà. Ïðåç 
1946ãîäèíà,ïîñëó÷àé 200-ãî-
äèøíèíàòà îò ðîæäåíèåòî 
ìó, ñâåòîâíàòà îáùåñòâå-
íîñò, ñúñ ñúäåéñòâèåòî íà 
ÎÎÍ, îïðåäåëÿ 13 íîåìâðè 
çà ÑÂÅÒÎÂÅÍ ÄÅÍ ÍÀ ÑËÅ-
ÏÈÒÅ. Ïðåëîìíèÿò ìîìåíò 
â æèâîòà íà Âàëåíòèí Àþè â 
îòíîøåíèåòî ìó êúì ñëåïèòå 
õîðà íàñòúïâà, êîãàòî â åäèí 
äåí òîé ïîäàâà ìîíåòà íà 
åäèí ñëÿï ìëàäåæ, ïðîñåù 
ïðåä åäíà öúðêâà .

Îñòàíàë ìíîãî óäèâåí, êî-
ãàòî ìëàäèÿò ñëåïåö ìó âðú-
ùà ìîíåòàòà ñúñ ñëåäíèòå 

СВЕТОВЕН ДЕН НА СЛЕПИТЕ ХОРА
ВАЛЕНТИН АЮИ - БАЩА И УЧИТЕЛ НА НЕЗРЯЩИТЕ

äóìè.
- Âèå ñòå ìè äàëè ñðåáúðíî 

åêþ, ãîñïîäèíå,ìèñëåéêè ñè 
âåðîÿòíî,÷å òîâà å åäíî ñó.

Àþè, òðîãíàò îò ÷åñòíîñò-
òà íà ñëåïèÿ ìëàäåæ, ñå 
âãëåæäà âíèìàòåëíî, íàáëþ-
äàâàéêè òúíêèòå ÷óâñòâè-
òåëíè ïðúñòè è íà÷èíà, ïî 
êîéòî òîé îïèïâà ìîíåòàòà, 
ñëåä êîåòî ÿ ðàçïîçíàâà 
áåçïîãðåøíî.È ñå çàìèñëÿ 
ïî êàêúâ íà÷èí òîÿ íà ïðúâ 
ïîãëåä èçãëåæäàù áåçïî-
ìîùåí, ñëÿï ìëàä ÷îâåê å 
óñïÿë äà îáó÷è ïðúñòèòå 
ñè íà òàêàâà ÷óâñòâèòåëíà 
îñåçàåìîñò, çà äà ïîñòèãíå 
òàêîâà ñúâúðøåíñòâî ïðè 
âúçïðèåìàíå íà ðåëåôíèòå 
ôîðìè. Òîãàâà ó÷åíèÿò ïî-
êàíâà ïðîñÿêà â ñîáñòâåíèÿ 
ñè äîì, êúäåòî ãî îáó÷àâà â 
ïðîäúëæåíèå íà åäíà ãîäè-
íà… Â ìîìåíòà òîé å ñìóòåí 

îò äîãàäêàòà , êàê òúé âåêîâå 
íàðåä íèêîé íå ñå å ñåùàë, 
÷å ëèïñàòà íà çðåíèå ìîæå 
äà áúäå êîìïåíñèðàíà äî ãî-
ëÿìà ñòåïåí ÷ðåç îáó÷åíèåòî 
è óñúâúðøåíñòâàíåòî íà äðó-
ãèòå ÷îâåøêè ñåòèâà- ïðúñòè, 
ñëóõ, îñåçàíèå, íþõ.

Ñëåïèÿò ìëàäåæ ñå íàðè÷à 
Ôðàíñîà.Èçáîðúò íà Àþè ñå 
îêàçâà ñïîëó÷ëèâ . Íåçðÿùè-
ÿò Ôðàíñîà å óìåí è áóäåí 
ìëàäåæ.Èíòåëèãåíòíîñòòà 
ìó ïîìàãà äîïúëíèòåëíî è 
òîé áúðçî óñâîÿâà âñè÷êî, 
êîåòî Àþè ìó ïðåïîäàâà.
Çà êðàòêî âðåìå íàó÷àâà 
÷åòåíå,ïèñàíå, ñìÿòàíå è 
ãåîãðàôèÿ, ìàêàð ÷å ñå èç-
ïîëçâà òåæúê êàëèãðàôè÷åí 
ìåòîä çà èçîáðàçÿâàíå íà 
áóêâèòå è öèôðèòå, è îïèï-
âàíå ñ ïðúñòèòå èçïúêíàëà-
òà ÷àñò íà òåêñòà.Ãëàâíèÿò 

ïðèíöèï íà òîçè ìåòîä å 
ñëåäíèÿò: çàìåñòâàíå íà çðå-
íèåòî ñ îñåçàíèåòî.

Çà äà ïîêàæå äîáðèòå ðå-
çóëòàòè îò ñâîÿòà ðàáîòà, 
Àþè ðåøàâà äà ïðåäñòà-
âè ñâîÿ ó÷åíèê ïðåä êðàë-
ñêà êîìèñèÿ.Îòïóñêàò ìó è 
ñðåäñòâà,ñ êîèòî òîé ðàç-
êðèâà ó÷èëèùå çà ñëåïè. 
Âïîñëåäñòâèå ó÷åíèöèòå íà 
Âàëåíòèí Àþè ïîêàçâàò îò-
ëè÷íè ðåçóëòàòè .

Ïðåäè îêîëî 200ã. åäèí îò 
ó÷åíèöèòå - Ëóè Áðàéë ïðàâè 
ãåíèàëíî îòêðèòèå äà èçïîëç-
âà êîìáèíàöèÿòà íà øåñò èç-
ïúêíàëè òî÷êè.Ñ âúçìîæíèòå 
63 êîìáèíàöèè ïðåç 1825ã. ñå 
ñúçäàâà èçâåñòíèÿò â öåëèÿ 
ñâÿò ðåëåôíî-òî÷êîâ øðèôò 
íà Ëóè Áðàéë.

Êàòî îáîáùåíèå öèòèðàìå 
äóìèòå íà åäèí ñúùî òúé çà-
ñëóæèë äåÿòåë â îáëàñòòà íà 

òèôëîïåäàãîãèêàòà, àâñòðè-
åöúò Êàðë Áðþêëåí,êîéòî 
ïèøå ñëåäíîòî: ”1784 ãîäè-
íà ìîæå äà ñå ñìÿòà êàòî 
ãîäèíà, â êîÿòî å çàïî÷íà-
ëî ñèñòåìíîòî îáó÷åíèå íà 
ñëåïèòå.È ïî-ðàíî ñå å ïèñà-
ëî è îáñúæäàëî ïî âúïðîñèòå 
çà îáó÷åíèå íà ñëåïèòå,íî 
ïðúâ îïèò äà ðåàëèçèðà òîâà 
å èçâúðøèë åäèí ÏËÎÄÎÍÎ-
ÑÅÍ ÃÅÍÈÉ È ÍÅÓÌÎÐÈÌ 
ÏÈÎÍÅÐ.”

Òîâà å Âàëåíòèí Àþè.
×ÅÑÒÈÒ ÏÐÀÇÍÈÊ ÍÀ 

ÂÑÈ×ÊÈ ÑËÅÏÈ, ÑËÀÁÎ-
ÂÈÆÄÀÙÈ È ÑÚÏÐÈ×ÀÑÒ-
ÍÈÒÅ Ñ ÒßÕÍÀÒÀ ÑÚÄÁÀ!

Èâàí ÒÎÄÎÐÎÂ - ÕîáèÑ-
êëóá ãðàä Äîáðè÷

Ïîëçâàíè ñà ìàòåðèàëè îò 
êíèãàòà íà Òîäîð Àíäîíîâ

„Áàùà è ó÷èòåë íà ñëå-
ïèòå”

ñòðåìåæà íà Îáùèíà ãðàä 
Äîáðè÷ äà ñúçäàâà íîâè 
ïàðêîâè ïðîñòðàíñòâà è äà 
ïðåâðúùà âñå îùå íåîáëà-
ãîðîäåíè ìåñòà â êðàñèâè 
è ïîäõîäÿùè êúò÷åòà çà 
èãðè, ïî÷èâêà è îòäèõ. ×ðåç 
ïî÷èñòâàíå è çàëåñÿâàíå íà 
ïðîñòðàíñòâî ïðåä Öåíòúðúò 
çà çàùèòà íà ïðèðîäàòà è 
æèâîòíèòå, ÷ðåç îáëàãîðî-
äÿâàíå  è èçãðàæäàíå íà 
äåòñêè ïëîùàäêè, îáùèí-
ñêîòî ðúêîâîäñòâî ñå íàäÿâà 
äà çàïàçè îáëèêà è äóõà 
íà òàçè ãðàäñêà çàáåëåæè-
òåëíîñò è äà íàïðàâè îùå 
åäíà êðà÷êà êúì ïîâèøàâàíå 
åêîëîãè÷íàòà êóëòóðà íà 
ãðàæäàíèòå.

åäíîêðàòíàòà ôèíàíñîâà 
ïîäêðåïà ùå áúäå ïðåäîñ-
òàâåíî ñëóæåáíî. Òÿ ùå 
áúäå èçïëàòåíà ñúîáðàçíî 
ïîñî÷åíèÿ îò òÿõ íà÷èí â 
çàÿâëåíèåòî-äåêëàðàöèÿ çà 
îòïóñêàíå íà öåëåâà ïîìîù 
çà îòîïëåíèå.

Çà èíôîðìàöèÿ ìîæå äà 
ñå îáðúùàòå íà òåë. 0579 7 
20 49 – Äèðåêòîð; 0579 75674.

Ïðàâîòî ñè íà ãëàñ çà ïðåçèäåíò è âèöåïðåçèäåíò óïðàæíè-
õà 30,76% îò ãëàñîïîäàâàòåëèòå. Çà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè 
ãëàñóâàõà 30,35% 

Ðàéîííà èçáèðàòåëíà êîìèñèÿ Äîáðè÷ îáÿâè êðàÿ íà èç-
áîðíèÿ äåí â îáëàñò Äîáðè÷. Ñëåä ïðèêëþ÷âàíå íà èçáîðíèÿ 
ïðîöåñ èçáèðàòåëíàòà àêòèâíîñò â èçáîðà çà ïðåçèäåíò è 
âèöåïðåçèäåíò íà ðåïóáëèêàòà â îáëàñòòà å 30,76 %, êàòî 
ïðàâîòî ñè íà ãëàñ ñà óïðàæíèëè 53 893 ãëàñîïîäàâàòåëè. 
Âîòúò ñè â èçáîðà çà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè ñà óïðàæíèëè 
53 173 èçáèðàòåëè è èçáèðàòåëíàòà àêòèâíîñò â òîçè âèä 
èçáîð å 30,35 %.

Àêòèâíîñòòà ïî îáùèíè è âèäîâå èçáîðè – ïðåçèäåíò è 
âèöåïðåçèäåíò/íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè å êàêòî ñëåäâà:

• Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ – ãëàñóâàëè çà ïðåçèäåíò è âèöåïðå-
çèäåíò 27 547 – 33,56 %; çà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè – 27094 
– 33,01 %;

• Îáùèíà Äîáðè÷êà – ãëàñóâàëè çà ïðåçèäåíò è âèöåïðå-
çèäåíò 6278 – 29,99 %; çà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè – 6223 
– 29,72 %;

• Îáùèíà Ãåíåðàë Òîøåâî – ãëàñóâàëè çà ïðåçèäåíò è 
âèöåïðåçèäåíò 3815 – 29,79 %; çà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè – 
3775 – 29,47 %.

• Îáùèíà Áàë÷èê – ãëàñóâàëè çà ïðåçèäåíò è âèöåïðåçèäåíò 
5240 – 29,91 %; çà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè – 5093 – 29,07 %;

• Îáùèíà Êàâàðíà – ãëàñóâàëè çà ïðåçèäåíò è âèöåïðåçèäåíò 
3775 – 29,86 %; çà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè – 3668 – 29,01 %;

• Îáùèíà Òåðâåë – ãëàñóâàëè çà ïðåçèäåíò è âèöåïðåçèäåíò 
4312 – 21,31 %; çà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè – 4436 – 21,93 %;

• Îáùèíà Øàáëà – ãëàñóâàëè çà ïðåçèäåíò è âèöåïðåçèäåíò 
1448 – 37,05 %; çà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè – 1433 – 36,67 %;

• Îáùèíà Êðóøàðè ãëàñóâàëè çà ïðåçèäåíò è âèöåïðåçèäåíò 
1478 – 29,16 %; çà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè – 1451 – 28,63 %.

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ НА 
ИЗБОРИТЕ НА 14 НОЕМВРИ В 
ДОБРИЧКА ОБЛАСТÍà 10 íîåìâðè 2021 ã. ìåæ-

äó Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ è 
Óïðàâëÿâàùèÿ îðãàí íà Îïå-
ðàòèâíà ïðîãðàìà „Ðåãèîíè 
â ðàñòåæ“ 2014–2020 ã. å 
ñêëþ÷åí àäìèíèñòðàòèâåí 
äîãîâîð � BG16RFOP001-
1.011-0010-C01 çà èçïúëíåíèå 
íà ïðîåêò „Îáíîâÿâàíå íà 
êóëòóðíà èíôðàñòðóêòóðà 
– îãëåäàëíà çàëà „Íåëè Áîæ-
êîâà“.

Ïðîåêòúò å ñ ïðîäúëæèòåë-
íîñò 18 ìåñåöà è âúçëèçà íà 
îáùà ñòîéíîñò 1 631 950,91 
ëâ., îò êîèòî 498 709,31 ëâ. 
– åâðîïåéñêî ôèíàíñèðàíå 
÷ðåç Åâðîïåéñêè ôîíä çà ðå-
ãèîíàëíî ðàçâèòèå, 88 007,53 
ëâ. – íàöèîíàëíî ñúôèíàíñè-
ðàíå, 56 477,94 ëâ. – ñîáñòâåí 
ïðèíîñ îò áþäæåòà íà Îáùè-
íàòà è 988 756,13 ëâ. – êîìáè-
íèðàíà ïîäêðåïà ñ ôèíàíñîâ 
èíñòðóìåíò ñ ôèíàíñîâ ìå-
íèäæúð „Ðåãèîíàëåí ôîíä çà 
ãðàäñêî ðàçâèòèå“ ÀÄ.

Ïðîåêòúò å ÷àñò îò Èí-
òåãðèðàíèÿ ïëàí çà ãðàäñêî 
âúçñòàíîâÿâàíå è ðàçâèòèå 
íà Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ è 
å â ñïèñúêà ñ èíäèêàòèâíè 
îñíîâíè îáåêòè êúì Ñïîðàçó-
ìåíèåòî çà ðåàëèçàöèÿ íà èí-
âåñòèöèîííàòà ïðîãðàìà ïî 

СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА 
ОБНОВЯВАНЕ НА ОГЛЕДАЛНА 
ЗАЛА "НЕЛИ БОЖКОВА"

Ñïîðåä èíôîðìàöèÿ îò Îá-
ëàñòíà äèðåêöèÿ „Çåìåäå-
ëèå“, îò ïëîùèòå ñ öàðåâèöà 
çà çúðíî – îáùî 939 280 äêà, 
êúì 11 íîåìâðè ñà ðåêîëòè-
ðàíè930960 äêà, ïðè ñðåäåí 
äîáèâ îò îêîëî 747 êã/ äêà.
Äîáèòîòî êîëè÷åñòâî çúðíî 

TЕЧЕ УСИЛЕНА СЕИТБА НА 
ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК И РАПИЦА

ïðîöåäóðà çà ïðåäîñòàâÿíå 
íà áåçâúçìåçäíà ôèíàíñîâà 
ïîìîù, ÷àñò îò ïðîöåäóðà 
„Èçïúëíåíèå íà Èíòåãðèðàíè 
ïëàíîâå çà ãðàäñêî âúçñòà-
íîâÿâàíå è ðàçâèòèå 2014-
2020“ ïî ÎÏÐÐ 2014-2020. 
Ïðåäâèæäà ñå îáíîâÿâàíå 
íà çàëà „Íåëè Áîæêîâà“ è 
ñúîòâåòíèòå ïðèëåæàùè ôî-
àéåòà, ãðèìüîðíè, ðàáîòíè è 
îáñëóæâàùè ïîìåùåíèÿ, çà 
äà ñå íàñúð÷è ó÷àñòèåòî â 
êóëòóðíèÿ æèâîò íà ãðàæäà-
íèòå êàòî ôàêòîð çà ñîöèàë-
íî ñáëèæàâàíå è èíòåãðàöèÿ 
íà îíåçè ÷ëåíîâå íà îáùå-
ñòâîòî, êîèòî ñà â óÿçâèìî 
è íåðàâíîñòîéíî ïîëîæåíèå.

Ïðè èçïúëíåíèåòî íà ïðî-
åêòà ùå ñå îñúùåñòâÿò ñòðî-
èòåëíî-ðåìîíòíè ðàáîòè çà 
ðåìîíò è îáíîâÿâàíå íà çà-
ëàòà, âíåäðÿâàíå íà ìåðêè çà 
åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò, ïîäî-
áðÿâàíå íà äîñòúïà çà õîðà 
ñ óâðåæäàíèÿ. Çà òî÷íîòî 
èçïúëíåíèå íà èíâåñòèöèîí-
íèÿ ïðîåêò ùå áúäå óïðàæ-
íåí àâòîðñêè è ñòðîèòåëåí 
íàäçîð. Ùå áúäå çàêóïåíî 
îáçàâåæäàíå, íåîáõîäèìè çà 
ïðîâåæäàíå íà êóëòóðíèòå 
ñúáèòèÿ, ñúîáùàâà íà ñàéòà 
ñè Îáùèíà Äîáðè÷.

å îêîëî 696026 òîíà.Íå ñà ðå-
êîëòèðàíèâñå îùå 8320 äêà. â 
îáùèíèòåÒåðâåë, Êðóøàðè è 
Äîáðè÷êà. 

Ñòîïàíèòå âå÷å ñåÿò ñ ðàç-
ìàõ, èìà çàñåòè 916890 äêà ñ 
ïøåíèöà, 46170 äêà ñ å÷åìèê 
è 69700 äêà ñ ðàïèöà.



1
ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК 7ndt@dobrich.net

Брой 88 (6522) http://www.ndt1.com/

16 ноември 2021 г.

ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

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 

Общият брой на дейст-
вителните гласове за пре-
зидент и вицепрезидент е 
53 577, а общият брой на 
действителните гласове 
за народни представители 
е 52 673 

Районна избирателна 
комисия Добрич приключи 
приемането и обработка-
та на всички протоколи 
от секционни избирател-
ни комисии в област До-
брич от проведените на 
14.11.2021 г. избори за 
президент и вицепрези-
дент на републиката и 
народни представители. 
След обработката на про-
токолите общият брой на 
действителните гласове, 
подадени за кандидат-
ските листи на партии, 
коалиции и инициативни 
комитети в избора за пре-
зидент и вицепрезидент 
на републиката е 53 577 
гласа. 

Най-голям брой изби-
ратели са дали своя вот 
за двойката Румен Радев 
– Илиана Йотова – 29 075 
гласа, Анастас Герджиков 
– Невяна Митева-Матеева 

– 11 199 гласа, Мустафа 
Карадайъ – Искра Ми-
хайлова-Копарова – 5 258 
гласа, Костадин Коста-
динов – Елена Гунчева – 
2 233 гласа, Лозан Панов 
– Мария Касимова-Моасе 
– 1 008 гласа. 

След обработката на 
100 % от протоколите на 
секционните избирателни 
комисии общият брой на 
действителните гласове, 
подадени за кандидат-
ските листи на партии, 
коалиции и инициативни 
комитети в избора за на-
родни представители е 
52 673 гласа.

Най-голям брой избира-
тели са дали своя вот за 
Продължаваме промяната 
– 13 271 гласа, ГЕРБ-СДС 
– 10 515 гласа, БСП за 
България – 7 558 гласа, 
Движение за права и сво-
боди – 5 612 гласа,  ПП 
Има такъв народ – 5 264 
гласа, ПП Възраждане – 
2 718 гласа, Демократич-
на България – Обединение 
– 2 166 гласа, Изправи се 
БГ! Ние идваме! – 1 246 
гласа.

РИК ДОБРИЧ ПРИКЛЮЧИ 
ОБРАБОТКАТА НА 
ВСИЧКИ ПРОТОКОЛИ 
ОТ СЕКЦИОННИТЕ 
ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
на 16 .11. 2021 г. 

се навършват 

20 години 
от смъртта на нашия 

колега

Ганчо 
Николов 

Пехливанов
артист, карикатурист, 

художник, приятел
Помним те и те обичаме!

От колектива на “Нова добруджанска трибуна”

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ | 14 НОЕМВРИ 
2021 | ПЪРВИ ТУР

Резултати за ДОБРИЧ
Данни към 16:30 на 15.11.2021 г. при обработени 

100.00% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на президент и вицепрезидент

№ КАНДИДАТСКА ДВОЙКА ГЛАСО-
ВЕ

РАЗ-
ПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ

1 Йоло Димитров Денев и Марио 
Цанков Филев

ИК за Йоло Денев и Марио Филев
123 0.23%

2 Николай Симеонов Малинов и 
Светлана Петрова Косева

РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА 
ОТЕЧЕСТВОТО

192 0.36%

3 Росен Пламенов Миленов и Иван 
Стефанов Иванов

ИК за Росен Миленов и Иван Иванов
284 0.53%

4 Валери Симеонов Симеонов и 
Цветан Венциславов Манчев

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, 
БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУП-

НА БЪЛГАРИЯ

264 0.49%

5 Костадин Тодоров Костадинов и 
Елена Цонева Гунчева, ВЪЗРАЖДАНЕ 2 233 4.17%

6 Румен Георгиев Радев и Илияна 
Малинова Йотова

ИК за Румен Радев и Илияна Йотова
29 075 54.27%

7 Горан Тасев Благоев и Ивелина 
Колева Георгиева-Стойнова

НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА 
ДЕСНИЦАТА

254 0.47%

8 Благой Боянов Петревски и Севина 
Краснодарова Хаджийска

БСДД – Български Съюз за Директна 
Демокрация

143 0.27%

9 Марина Орфей Малчева и Савина 
Веселинова Луканова

ИК за Марина Малчева и Савина Луканова
161 0.30%

10 Александър Трифонов Томов и 
Лъчезар Аспарухов Аврамов

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРА-
ЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

190 0.35%

11 Волен Николов Сидеров и Магдалена 
Ламбова Ташева, АТАКА 325 0.61%

12 Боян Боянов Станков-Расате и 
Елена Кирилова Ваташка

ИК за Боян Расате и Елена Ваташка
154 0.29%

13 Жельо Николов Желев и Калин 
Димитров Крулев

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
141 0.26%

14 Светослав Емилов Витков и Веселин 
Асенов Белоконски
ПП ГЛАС НАРОДЕН

260 0.49%

15 Анастас Георгиев Герджиков и 
Невяна Михайлова Митева-Матеева
ИК за Анастас Герджиков и Невяна 

Митева
11 199 20.90%

16 Луна Йорданова Йорданова и Иглена 
Димитрова Илиева

ИК за Луна Йорданова и Иглена Илиева
356 0.66%

17 Мустафа Сали Карадайъ и Искра 
Димитрова Михайлова-Копарова

Движение за права и свободи – ДПС
5 258 9.81%

18 Цвета Кирилова Кирилова и Георги 
Атанасов Тутанов

ИК за Цвета Кирилова и Георги Тутанов
159 0.30%

19 Лозан Йорданов Панов и Мария 
Хиндова Касимова-Моасе

ИК за Лозан Панов и Мария КасимоЛ-
ва–Моасе

1 008 1.88%

20 Мария Петрова Колева и Ганчо 
Иванов Попов, ПП ПРАВОТО 113 0.21%

21 Милен Василев Михов и Мария 
Йорданова Цветкова

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦ. ДВИЖЕНИЕ
343 0.64%

22 Георги Венелинов Георгиев и Стоян 
Андреев Цветков, БНО 59 0.11%

23 Веселин Найденов Марешки и 
Полина Цветославова Цанкова-

Христова, ВОЛЯ
325 0.61%

- Не подкрепям никого 958 1.79%

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНИ 
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Резултати за ДОБРИЧ
Данни към 16:30 на 15.11.2021 г. при обработени 

100.00% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители

№ ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК ГЛА-
СОВЕ

РАЗ-
ПРЕ-

ДЕЛЕ-
НИЕ

2 РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ 
НА ОТЕЧЕСТВОТО 156 0.30%

4
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – 

НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС 
ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ

260 0.50%

5 ВЪЗРАЖДАНЕ 2 718 5.22%

7 НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ 
НА ДЕСНИЦАТА 259 0.50%

8 БСДД – Български Съюз за 
Директна Демокрация 173 0.33%

10
БЪЛГАРСКА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – 
ЕВРОЛЕВИЦА

431 0.83%

11 АТАКА 290 0.56%

13 ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА 
БЪЛГАРИЯ 299 0.57%

14 ПП ГЛАС НАРОДЕН 308 0.59%

17 Движение за права и свободи – 
ДПС 5 612 10.78%

20 ПП ПРАВОТО 199 0.38%

21 ВМРО – БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 712 1.37%

22 БНО 57 0.11%

23 ВОЛЯ 228 0.44%

24 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 5 264 10.11%

25 Продължаваме Промяната 13 271 25.50%

26 Партия МИР 84 0.16%

27 ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – 
ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ 45 0.09%

28 Български национален съюз – НД 20 0.04%

29 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 29 0.06%

30
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 

– ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, 
ДСБ, Зелено движение)

2 166 4.16%

31 ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! 1 246 2.39%

32 ГЕРБ-СДС 10 515 20.20%

33 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 7 558 14.52%

34 БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА 
ЛИНИЯ 64 0.12%

35 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 62 0.12%

36 БРИГАДА 27 0.05%
- Не подкрепям никого 620 
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ОВЕН - Ще обменяте идеи и мисли с 
хора, от които има какво да научите. Други 
ще търсят по-добри възможности за разви-
тие на потенциала си. Темпото ви на живот 
ще се повишава.

ТЕЛЕЦ - Грижливо се отнасяйте към 
здравето си и не пренебрегвайте нуждата 
си от лекар. Анализирайки детайлите, ще 
намерите добро решение на въпрос, имащ 
отношение към работата ви.

БЛИЗНАЦИ - Смело ще пристъпите към 
работата си, довеждайки я до желан край. 
Всичко започнато днес ще ви носи диви-
денти за в бъдеще, а добрата ви подготов-
ка е гаранция за успех.

РАК - С цената на труд сте извоювали 
привилегии, от които няма да пропуснете 
да се възползвате. Предвид тях и други 
благоприятни стечения на обстоятелствата 
ще планирате бъдещите си изяви.

ЛЪВ - Ще отбележите ново начало за 
бизнеса си или друга активност. Измежду 
нещата, които определяте за важни са 
професионалното утвърждаване и личния 
ви живот.

ДЕВА - Дава се да постигнете с лекота 
неща, за които сте се подготвяли от дълго 
време. Започнатото ще ви увлече с перс-
пективата да разкриете в пълнота умения-
та си, с което ще печелите.

ВЕЗНИ - Подробностите оставете настра-
ни и се концентрирайте върху по-важните 
си задачи за днес. Поставяте си значими 
цели, а губите време в излишни обяснения 
и съвети, от които не се интересуват.

СКОРПИОН - В старанието си да сте из-
рядни и добре да се представите, може да 
изпаднете в крайности. Мислете и за впе-
чатлението, което оставяте. Лични въпроси 
ще ви подтикнат към конкретни стъпки.

СТРЕЛЕЦ - В добро разположение на 
духа и с внимание към всичко, което пред-
ставлява интерес за вас, такива ще бъдат 
повечето от вас днес. Среща с бъдещи ра-
ботодатели или обмисляне на свой бизнес.

КОЗИРОГ - С мнение сте по всички въ-
проси и сте нетърпеливи да го съобщите, 
но бъдете приветливи. Не е във ваш инте-
рес да се конфронтирате с колегите и хора-
та около вас. Покажете загрижеността си.

ВОДОЛЕЙ - Не прехвърляйте раздразне-
нието си върху околните, щадете нервите 
им. Ако имате своите безпокойства се съ-
средоточете върху проблема, без да си го 
изкарвате на когото и да било.

РИБИ - Изискванията, които поставяте 
пред себе си повишават ангажираността 
ви, но добре разбирате, че те са стъпка 
към голямата цел, която стои пред вас. 
Насърчавайте хората около вас.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Значи, да си знаете. Не съм дебела, а богата на мазнини и въглеводороди! -  Стан-
ка от Победа, но не тази, за която си мислите

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на 
кмета на община Тер-
вел Симеон Симеонов – 
с пожелания да е здрав, 
да работи с ентусиазъм 
за хората от красивата 
добруджанска община, 
да се радва на много 
щастие в личен план и 
на огромно удовлетво-
рение от обществената 
си работа.! 

РОЖДЕНИЧКА днес 
е директорката на дет-
ска градина „Радост“ в 
Добрич Валентина Гос-
подинова, а ние от НДТ 
й желаем от сърце да е 
здрава, да има много 
поводи да се усмихва и 
да се радва ежедневно 
на слънчевите усмивки 
на малките момиченца 
и момченца, поверени 
на грижите на екипа 
на детското заведение, 
а в живота й да бъде 
Светлина и Хармония!  

ИМЕН ДЕН днес 
празнуват всички с 
името Матей. Нека са 
здрави и нека Доброто 
бъде техен житейски 
спътник!

ПОЗДРАВИ с утреш-
на дата отправяме към 
столицата, където от 
години живее и рабо-
ти като експерт в Ми-
нистерството на обра-
зованието г-жа Ваня 
Балчева. Сто на сто 
рожденият й ден ще 
бъде повод да получи 
безброй честитки и от 
Добрич, към които от 
сърце се присъединява 
екипът на НДТ. Бъди 
здрава, Ваня! И нека 
всичко хубаво, с което 
се заемеш, се увенчава 
с успех!

АНДРЕ ТОКЕВ, кой-
то миналата седмица 
бе заловен да шофи-
ра пиян с разкъсани 
гуми и само по джанти 
белия си пикап „Мер-
цедес“ на Околовръст-
ното шосе в София, 
е обявил за продажба 
фаталното возило. По-
пулярният кулинар е 
с отнета шофьорска 
книжка и може да влезе 
в затвора, тъй като дре-
герът отчете 1,7 проми-
ла в кръвта му, а той 
е в изпитателен срок 
на условна присъда за 
подобно провинение, 
случило се през 2019 г. 
във Варна.

52-годишният шеф-
готвач прекара 72 часа 
в ареста, но бе пуснат 
под гаранция от 3000 
лева от съда заради 
добрата си репутация 
въпреки протестите на 
прокуратурата, която 
настояваше да бъде ос-
тавен за постоянно под 
стража. Преди дни То-
кев се извини за скан-
далната случка в про-
фила си във Фейсбук и 
благодари на Господ, че 
е запазил живота му и 
не е навредил на други 
хора, освен на себе си.

СВЕТСКА 
КЛЮКА

12 000 МУЗИКАНТИ СВИРЯТ ЧАЙКОВСКИ 
В КАРАКАС ЗА РЕКОРД НА ГИНЕС

Залезът на слънцето в 
Каракас беше съпроводен 
от звуците на класическа 
музика, когато хиляди ве-
нецуелски музиканти из-
пълниха "Славянски марш“ 
на Чайковски, за да поста-
вят рекорд за "най-голям 
оркестър в света".

Обграденият от планини 
двор на Венецуелската 
военна академия приюти 
около 12 000 класически 
музиканти, които искаха 
да влязат в Книгата на ре-
кордите на Гинес.

"Ако скъсате една стру-
на, не спирайте. Ако изгу-
бите партитурата, продъл-
жете наизуст, но не спи-
райте", каза 34-годишният 
диригент Андрес Давид 
Асканио преди изпълне-
нието, съобщи АФП.

12-минутното произве-
дение беше наблюдава-
но от около 260 одитори 
от KPMG, натоварени да 
се уверят, че всеки му-
зикант спазва правила-
та за поставяне на нов 
рекорд, които включват 
забрана за споделяне на 
инструментите и свирене 
в продължение на поне 
пет минути по време на 
партитурата.

През следващите 10 дни 
Гинес ще обяви дали Ве-
нецуела е изпреварила 
руския оркестър от 2019 
г., състоящ се от 8097 
музиканти, като най-голям 
в света.

Изпълнителите са съ-
брани от публично фи-
нансираната венецуелска 
програма "El Sistema", коя-
то е основана през 1975 

г. и оттогава осигурява 
обучение по класическа 
музика на хиляди деца от 
работническата класа.

Густаво Дудамел, му-
зикален директор на Па-
рижката опера и Филхар-
монията на Лос Анджелис, 
е един от най-изтъкнатите 
възпитаници на програ-
мата.

Папагали летяха над 
главите на младите музи-
канти в бели тениски, кои-
то следваха инструкциите 
на Аскано, показвани на 
голям екран.

"За първи път в живота 
си виждам диригента на 
екран, но... се адапти-
рахме доста добре", каза 
21-годишният цигулар Ер-
несто Лагуна, който про-
пътува близо 450 км от 
западния град Коро.

Ударните се включиха с 
бумтящи чинели по време 
на динамичната централна 
част на произведението 
на Чайковски от 1876 г., в 
което се смесват славян-
ски, фолклорни и национа-
листически елементи.


