
ЦЕНТРАЛЕН КУРС НА БНБ

USD      1.7204 GBP      2.3136

 
Четвъртък/понеделник 19/22. 11. 2021 г.       ПЪРВИ ЧАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ДОБРИЧКА ОБЛАСТ   

http://www.
ndt1.eu

ndt@abv.bg
ndt@dobrich.

net

 Год. XXIX, бр. 89 (6523) ЦЕНА 0.50 лв.

Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Ще има променлива об-
лачност, без валеж. Ще духа 
слаб до умерен запад-севе-
розападен вятър, с който ще 
започне да прониква по-сту-
ден въздух. Преобладаващи-
те максимални температури 
ще бъдат между 9 и 14, в 
София около 10. Над Черно-
морието ще има променлива 
облачност, без валеж. Ще 
духа слаб северозападен 
вятър. Максималните темпе-
ратури ще са 11-13. 

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 КАК СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ 

МАНДАТИТЕ В 47-ОТО 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ И 
ЗА ДОБРИЧКА ОБЛАСТ

И ОМБУДСМАНЪТ Е СРЕЩУ 
ИДЕЯТА РОДИТЕЛИ И 
УЧИЛИЩА САМИ ДА ПЛАЩАТ 
ТЕСТОВЕТЕ ЗА COVID

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЩЕ
НАСЪРЧАВА СЪС СТИПЕНДИИ 
СТУДЕНТИ ДА СЕ ВЪРНАТ НА 
РАБОТА В МАЛКИЯ ГРАД 

На стр.  3

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

ДАМСКИ КЛУБ "МАЙЧИНА ГРИЖА" ЧЕСТИТИ В 
АВАНС ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО, С 
ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ, ОБИЧ, СВЕТЛИНА И ДОБРО!
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НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ДОБРИЧКА ОБЛАСТ В 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
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БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ВДИГНЕ БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ВДИГНЕ 
ЕКСПОРТНИТЕ МИТА НА ПШЕНИЦАТАЕКСПОРТНИТЕ МИТА НА ПШЕНИЦАТА

Âúïðåêè ðåêîðäíîòî ïðî-
èçâîäñòâî ïðåç òàçè ãîäèíà, 
åêñïîðòúò íà ïøåíèöà îò 
Áúëãàðèÿ îñòàíà ñðàâíèòåë-
íî áàâåí. Ïðîäúëæàâàùîòî 
ïîñêúïâàíå íà ìåæäóíàðîä-
íèòå ïàçàðè èãðàå ïî-ñêîðî 
âúçïèðàùà íîâèòå ïðîäàæáè 
ðîëÿ, ñ êîåòî îáùèÿ îáåì 
íà åêñïîðòà äî ñåãà, âñå 
îùå èçîñòàâà îò îáåìèòå 
ïðåç ðåêîðäíèòå 2017/18 è 
2019/20 ãîäèíè.

Â äîïúëíåíèå íà ëîøèòå 
êëèìàòè÷íè óñëîâèÿ â ðåäè-
öà ñòðàíè ïðîèçâîäèòåëè, 
âëèÿíèå âúðõó ïîñêúïâàíåòî 
íà ïøåíèöàòà íà ìåæäóíà-
ðîäíèòå ïàçàðè îêàçâà è 
íàìåðåíèåòî íà Ðóñèÿ äà 
ïîâèøè åêñïîðòíèòå ìèòà, 
èíôîðìèðà UkrAgroconsult. 
“Ìîæåì äà ïðåðàçãëåäàìå 
ñåãàøíàòà ôîðìóëà íà ïëà-
âàùè åêñïîðòíè ìèòà íà 
çúðíîòî, àêî öåíèòå íà ìåæ-
äóíàðîäíèòå ïàçàðè ïðîäúë-
æàò äà ðàñòàò“, çàÿâè àãðàð-
íèÿò ìèíèñòúð íà ñòðàíàòà 
Äìèòðèé Ïàòðóøåâ. Ìèòàòà 
áÿõà âúâåäåíè â ñðåäàòà íà 
2021 ãîäèíà çà äà ñå íàìàëè 
èçíîñà íà ñòðàíàòà è äà íà-
ìàëè âúòðåøíàòà èíôëàöèÿ 
â Ðóñèÿ. Ñïîðåä äóìèòå ìó 
Ðóñèÿ âúçíàìðÿâà äà óñòà-
íîâè è êâîòè çà åêñïîðòà íà 

çúðíî ïðåç ïúðâàòà ïîëîâè-
íà íà ñëåäâàùàòà ãîäèíà.

Â íà÷àëîòî íà íîåìâðè 
öåíèòå íà êîíòðàêòèòå íà 
ïøåíèöàòà â ×èêàãî äîñ-
òèãíàõà äî íàé-âèñîêîòî ñè 
íèâî îò 2012 ãîäèíà íàñàì, 
à ôþ÷úðñèòå â Ïàðèæ äîñ-
òèãíàõà äî ðåêîðäíî âèñîêè 
öåíè ñëåä êàòî çàñóøàâàíå-
òî îêàçà íåãàòèâíî âëèÿíèå 
âúðõó äîáèâèòå â ðåäèöà 
ïðîèçâîäñòâåíè ðåãèîíè ïî 
ñâåòà çàåäíî ñ èçìðúçâà-
íèÿ è ïðîëèâíèòå äúæäîâå 
â ðàçëè÷íè ïåðèîäè íà ðàç-
âèòèåòî íà ïîñåâèòå. Îò 
ñâîÿ ñòðàíà â ïîñëåäíèÿ 

Îùå 359 000 òåñòà çà 
COVID-19 ïðèñòèãíàõà â 
ñêëàäà íà Á×Ê â ñ. Ëîçåí 
êðàé Ñîôèÿ, ñúîáùàâàò îò 
Ìèíèñòåðñòâîòî íà îáðàçî-
âàíèåòî. Ñ òÿõ ñå ãàðàíòèðà 
ïðèñúñòâåíîòî îáó÷åíèå íà 
ó÷åíèöèòå îò I äî IV êëàñ â 
öÿëàòà ñòðàíà çà äâå ñåäìè-
öè íàïðåä.

Â 12 îáëàñòè, êîèòî âúðíà-
õà äåöàòà â êëàñ ìèíàëàòà 
ñåäìèöà, ñå ðàçïðåäåëÿò 
òåñòîâå îò ñúùèÿ âèä, êîéòî 
òå âå÷å ïîëçâàò – ñúñ ñúáè-
ðàíå íà ñëþíêà â ïëèê÷å. Â 
ÐÓÎ Ñîôèÿ ãðàä ñà ïîëó÷åíè 
120 000 îò òÿõ. Äðóãè 120 
000 áðîÿ âå÷å ñà äîñòàâåíè 
â Áëàãîåâãðàä, Òúðãîâèùå, 
Øóìåí, Ðàçãðàä, Ñèëèñòðà, 
Ñìîëÿí, Âàðíà, Ãàáðîâî, 
Äîáðè÷, Êþñòåíäèë è Ïà-
çàðäæèê.

Âúâ âðúçêà ñ íîâàòà äîñ-
òàâêà íà òåñòîâå çà ó÷åíè-
öèòå 1-4 êëàñ â îáëàñò Äî-
áðè÷, îò ÐÓÎ ñúîáùàâàò, ÷å 
ó÷åíèöèòå îò 1-4 êëàñ îáùî 
â îáëàñòòà ñà 4847 ó÷åíèöè.

Îò òÿõ 2981 ó÷åíèöè ñà 
òåñòâàíè îò 10 äî 16.11.2021 
ã.; 3518 ó÷åíèöè 1-4 êëàñ ùå 
ñå òåñòâàò îò 18.11.2021 ã. ñ 
íîâàòà äîñòàâêà íà òåñòîâå 
îò ñúùèÿ âèä; 537 ó÷åíèöè 
ñà ñå âêëþ÷èëè äîïúëíèòåë-
íî â òåñòâàíåòî 1-4 êëàñ.

1329 ó÷åíèöè 1-4 êëàñ 

íÿìà äà ñå òåñòâàò â îá-
ëàñòòà.Ùå ñå òåñòâàò 216 
ïàðàëåëêè.

Êúì âñè÷êè 202 ïàðàëåë-
êè, äàëè íà÷àëîòî íà òåñò-
âàíåòî ìèíàëàòà ñåäìèöà, 
ñà ñå âêëþ÷èëè îùå 14 ïà-
ðàëåëêè.

Â ÎÐÅÑ îò 1-4 êëàñ îñòà-
âàò 6 ó÷èëèùà â îáëàñòòà, 
êîèòî ñà áåç íèòî åäíà ïà-
ðàëåëêà òåñòâàíè.

Â òåñòîâåòå ñà ñå âêëþ÷è-
ëè ÑÓ "Àñåí Çëàòàðîâ"  Øà-
áëà è ÎÓ "Ãåîðãè Ðàêîâñêè" 
ñ. Ñåíîêîñ, îáù. Áàë÷èê .

Øåñò ñà ó÷èëèùàòà, â 
êîèòî íÿìà íèòî åäíà òåñò-
âàíà ïàðàëåëêà. Òîâà ñà 4 
ó÷èëèùà â îáùèíà Òåðâåë, 
1 – â îáùèíà Øàáëà è 1 – â 

ÊÐÀÆÁÈÒÅ
Íà 15 íîåìâðè, îêîëî 08:30 ÷àñà å ïîëó÷åíî ñúîáùå-

íèå çà èçâúðøåíà êðàæáà íà ãåäîðå ñ ðú÷íè èíñòðó-
ìåíòè îò íåçàêëþ÷åí ëåê àâòîìîáèë „Ôîëêñâàãåí“, 
ïàðêèðàí ïî óë. „ßíòðà“ â ãðàä Äîáðè÷.

Íà 16 íîåìâðè, îêîëî 07:20 ÷àñà å ïîëó÷åíî ñú-
îáùåíèå çà èçâúðøåíà êðàæáà îò ëåê àâòîìîáèë 
„Ôîëêñâàãåí“, ïàðêèðàí ïî óë. „Ñàí Ñòåôàíî“ â ãðàä 
Äîáðè÷. Óñòàíîâåíî å, ÷å ÷ðåç âçëîì íà ïðåäíî äÿñíî 
ñòúêëî, íåèçâåñòåí èçâúðøèòåë å ïðîíèêíàë â ÌÏÑ è å 
èçâúðøèë êðàæáà íà ìîíåòè íà ñòîéíîñò 85 ëåâà. ÍÄÒ

Íà 9 è 10 íîåìâðè, ñëåä 
èçâúðøåí îáõîä è íàáëþ-
äåíèå ñ ïàòðóëíà ëîäêà íà 
ÈÀÐÀ â åçåðî Äóðàíêóëàê, 
ñëóæèòåëè íà ÐÊ Äîáðè÷ 
ñà óñòàíîâèëè è èçâàäè-
ëè îò âîäàòà ïîñòàâåíè â 
ðàáîòíî ïîëîæåíèå 400 ì 
õðèëíè ìðåæè ñ îêî 55 ìì 

è 20 áðîÿâèíòåðè çà óëîâ 
íà ðàöè. Óðåäèòå ñà èççåòè, 
óëîâúò îò ùóêà, áÿëà ðèáà, 
ñîì, ñðåáðèñòà êàðàêóäà 
è 2 êã ðàöè å âúðíàò îáðà-
òíî âúâ âîäàòà. Ñúñòàâåí å 
ïðîòîêîë ñðåùó íåèçâåñòåí 
íàðóøèòåë, ñúîáùàâà îò 
ÈÀÐÀ.  ÍÄÒ

20 ВИНТЕРА И 400 М 
МРЕЖИ БЯХА ИЗВАДЕНИ 
ОТ ЕЗЕРО ДУРАНКУЛАК

Äâàìà øîôüîðè áåç êíèæ-
êè è åäèí ïèÿí ñà óñòàíîâå-
íè ïðè ïðîâåðêè ïðåç ïúð-
âèòå äâà äíè íà ñåäìèöàòà, 
ñúîáùàâàò îò ïîëèöèÿòà.

Íà 15 íîåìâðè, îêîëî 
21:45 ÷àñà â ãðàä Äîáðè÷ å 
ñïðÿí çà ïðîâåðêà ëåê àâòî-
ìîáèë „Ôîëêñâàãåí“, óïðà-
âëÿâàí îò íåïðàâîñïîñîáåí 
42-ãîäèøåí ìúæ. Â õîäà íà 
ïðîâåðêàòà å óñòàíîâåíî, 
÷å ñúùèÿò óïðàâëÿâà ÌÏÑ â 
åäíîãîäèøåí ñðîê îò íàëî-
æåíî ìó íàêàçàíèå ïî àäìè-
íèñòðàòèâåí ðåä çà ñúùîòî 
íàðóøåíèå. Çàäúðæàí å çà 
ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 16 íîåìâðè, îêîëî 
09:00 ÷àñà ïî ïúòÿ ìåæäó 
ñ. Ñîêîëíèê è ñ. Ñòîæåð å  

ñïðÿí çà ïðîâåðêà òîâàðåí 
àâòîìîáèë „ÃÀÇ-66“, óïðà-
âëÿâàí îò 21-ãîäèøåí ìúæ. 
Â õîäà íà ïðîâåðêàòà å 
óñòàíîâåíî, ÷å âîäà÷úò íà 
ÌÏÑ å íåïðàâîñïîñîáåí è 
óïðàâëÿâà â åäíîãîäèøåí 
ñðîê îò íàëîæåíî ìó íàêà-
çàíèå. Çàäúðæàí å çà ñðîê 
îò 24 ÷àñà. 

Ñúùèÿ äåí, îêîëî 22:00 
÷àñà â ñ. Ñïàñîâî å ñïðÿí 
çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë 
„Ôîëêñâàãåí“, óïðàâëÿâàí 
îò 58-ãîäèøåí ìúæ. Ïðè ïîñ-
ëåäâàëàòà ïðîâåðêà çà óïî-
òðåáà íà àëêîõîë ñ òåõíè-
÷åñêî ñðåäñòâî, öèôðîâàòà 
èíäèêàöèÿ îò÷èòà íàëè÷èåòî 
íà 1,90 ïðîìèëà. Çàäúðæàí 
å çà ñðîê îò 24 ÷àñà.    ÍÄÒ

ДВАМА БЕЗ КНИЖКА И 
ЕДИН ПИЯН ЗАД ВОЛАНА

Áëèçî 23 000 îíëàéí ìà-
ãàçèíè ñà äåêëàðèðàíè â 
ÍÀÏ îò ñúçäàâàíåòî íà ðå-
ãèñòúðà ïðåç 2019 ãîäèíà äî 
ìîìåíòà. Ñïîðåä èçèñêâà-
íèÿòà, âñè÷êè åëåêòðîííè 
òúðãîâöè, ñëåäâà äà ïîäàäàò 
èíôîðìàöèÿ â ïðèõîäíàòà 
àãåíöèÿ çà ñàéòîâåòå, ÷ðåç 
êîèòî èçâúðøâàò ïðîäàæáè, 
ïðèïîìíÿò îò ÍÀÏ. 

 Îáÿâÿâàíåòî íà å-
ìàãàçèíèòå e èçöÿëî îíëàéí 
ïðåç Ïîðòàëà çà åëåêòðîí-
íè óñëóãè íà Àãåíöèÿòà, 
äîñòúïíè ñ êâàëèôèöèðàí 
åëåêòðîíåí ïîäïèñ (ÊÅÏ). 

 Çà äà èçâúðøàò 
ðåãèñòðàöèÿòà, òúðãîâöèòå 
òðÿáâà äà ïîñî÷àò äîìåéí 
è èìå íà îíëàéí ìàãàçèíà, 
äàííè çà âðúçêà ñ ëèöåòî, 
êîåòî èçâúðøâà ïðîäàæ-
áè, äàííè çà êîíòàêò íà 
ñîáñòâåíèêà íà äîìåéíà, 
èíôîðìàöèÿ çà òîâà êúäå 
ñå õîñòâà îíëàéí ìàãàçèíà, 
íîìåíêëàòóðà íà ïðîäàâàíè-
òå ñòîêè è äðóãè, èçáðîåíè 
èç÷åðïàòåëíî â Ïðèëîæåíèå 
�33 íà Íàðåäáà Í-18. 

 Ðåãèñòúðúò äàâà 
âúçìîæíîñò è íà ïîòðåáè-
òåëèòå äà ïðîâåðÿò äàëè  
îíëàéí ìàãàçèíúò è òúðãî-
âåöúò, îò êîãîòî êóïóâàò 
ñòîêè èëè óñëóãè, ñà âïèñàíè 
â íåãî: https://portal.nra.bg/
home.html#/goto:dec2009.
REGREPESHOP.home.

 Âàæíî çà ñèãóðíîòî 
îíëàéí ïàçàðóâàíå îùå å 

ïîòðåáèòåëèòå äà èçèñêâàò 
îò òúðãîâöèòå äîêóìåíò çà 
ïðîäàæáà. Òîé å ðàçëè÷åí 
è çàâèñè îò íà÷èíèòå íà 
ïëàùàíå íà ñòîêàòà è/èëè 
óñëóãàòà. Àêî äîñòàâêàòà å 
ñ íàëîæåí ïëàòåæ, òî òúð-
ãîâåöúò å äëúæåí äà èçäàäå 
êàñîâà áåëåæêà. Ïðè çàïëà-
ùàíå ñ ïîùåíñêèÿ ïàðè÷åí 
ïðåâîä êëèåíòèòå òðÿáâà äà 
î÷àêâàò ðàçïèñêà çà ïðåâî-
äà îò ïîùåíñêèÿ îïåðàòîð, 
êàòî òúðãîâåöúò å äëúæåí 
äà ïðåäñòàâè íà êëèåíòà 
õàðòèåí èëè åëåêòðîíåí äî-
êóìåíò, êîéòî òðÿáâà äà 
ñúäúðæà íàèìåíîâàíèå è 
àäðåñ çà êîðåñïîíäåíöèÿ, 
èäåíòèôèêàöèîíåí íîìåð, 
èìå íà ñòîêàòà è îáùàòà 
ñóìà. Ïðè çàïëàùàíå íà 
íàïðàâåíàòà âèíòåðíåò ïî-
êóïêà ÷ðåç áàíêîâ ïðåâîä 
å ìíîãî âàæíî äà ñå ïîñî÷è 
ðåàëíîòî îñíîâàíèå çà íåãî. 

 Îíëàéí òúðãîâöèòå 
èìàò âúçìîæíîñò äà ðå-
ãèñòðèðàò ïðîäàæáèòå ñè 
÷ðåç èçäàâàíå íà ôèñêàëåí/
ñèñòåìåí áîí â åëåêòðîíåí 
âèä, êîéòî ñå èçïðàùà ïî 
èìåéë íà êóïóâà÷à, áåç äà 
å íåîáõîäèìîäà ñå èçäàâà 
õàðòèåí äîêóìåíò.

 Äðóãà àëòåðíàòèâ-
íàâúçìîæíîñò çà äîêóìåí-
òèðàíå íà ïðîäàæáèòå îí-
ëàéí å ïðè ïëàùàíèÿòà ñ 
áàíêîâà êàðòà, êàòî çà òåçè 
ïëàùàíèÿ îíëàéí òúðãîâöè-
òå ìîãàò äà ïðåäîñòàâÿò 

23 000 ОНЛАЙН МАГАЗИНА СА РЕГИСТРИРАНИ В НАП

Íà 15 íîåìâðè, îêîëî 
13:20 ÷àñà å ïîëó÷åíî ñúîá-
ùåíèå çà èçâúðøåíà êðàæ-
áà íà ìîíîáëîê, êàìèíà 
çà âãðàæäàíå, àëóìèíèåâà 
ñòúëáà, 90 êâàäðàòíè ìå-
òðà ãðàíèòîãðåñ, 800 áðîÿ 

ïîöèíêîâàíè ðåøåòêè è êî-
ôðàæíè ïëàòíà îò ñòðîèòåë-
íà ïëîùàäêà, íàìèðàùà ñå 
âúâ âèëíà çîíà „Ôèø Ôèø“, 
îáù. Áàë÷èê. Ïî ñëó÷àÿ å 
îáðàçóâàíî äîñúäåáíî ïðî-
èçâîäñòâî.                     ÍÄÒ

ОБРАХА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА

НОВА ДОСТАВКА ТЕСТОВЕ ЗА НОВА ДОСТАВКА ТЕСТОВЕ ЗА 
МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИМАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ

íà êëèåíòèòå ñè äîêóìåíò, 
çàìåñòâàù ôèñêàëíèÿ/ñèñ-
òåìíèÿ áîí. Òîé òðÿáâà äà 
ñúäúðæà íÿêîè çàäúëæè-
òåëíè ðåêâèçèòè, êàòî íà-
èìåíîâàíèå, äàòà è óíèêà-
ëåí íîìåð, äàííè çà îíëàéí 
òúðãîâåöà è äðóãè. Çà äà ñå 
âúçïîëçâàò îò òîçè ðåä çà 
îò÷èòàíå è ðåãèñòðèðàíå íà 
ïðîäàæáèòå, åëåêòðîííèòå 
òúðãîâöè ñëåäâà äà ïðèåìàò 
íåïðèñúñòâåíè ïëàùàíèÿ 
ñ êðåäèòíà è äåáèòíà êàð-
òà, êàòî ñîôòóåðèòå èì çà 
óïðàâëåíèå íà ïðîäàæáèòå 
îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà 
íà Íàðåäáà Í-18. Í À Ï ï ð î -
âåæäà èíôîðìàöèîííà êàì-
ïàíèÿ, íàñî÷åíàêàêòî êúì 
òúðãîâöèòå îíëàéí, òàêà è 
êúì ïîòðåáèòåëèòå. Öåëòà 
íà èíèöèàòèâàòà å äà ðàçÿñ-
íè â êîè ñëó÷àè ïðîäàæáèòå 
íà ñòîêè â èíòåðíåò ïîäëå-
æàò íà îáëàãàíå, äà íàñúð÷è 

äîáðîâîëíîòî äåêëàðèðàíå 
íà ïðèõîäè è  ïàçàðóâàíåòî 
îò íàäåæäíè òúðãîâöè. ×ðåç 
ñòðàíèöèòå íà ïðèõîäíà-
òà àãåíöèÿ âúâ Ôåéñáóê 
- „Âëåç â ÷àñ ñ äàíúöèòå“ è 
„Âçåìè ñè êàñîâàòà áåëåæ-
êà“ ùå áúäàò ðàçÿñíÿâàíè 
ïðàâàòà è çàäúëæåíèÿòà 
íà òúðãóâàùèòå â èíòåðíåò 
è òåõíèòå êëèåíòè, êàêòî è 
âúçìîæíîñòèòå èì äà ïîäà-
äàò ñèãíàë, àêî ïîïàäíàò íà 
íåêîðåêòåí òúðãîâåö.

 „Âñå ïîâå÷å îí-
ëàéí òúðãîâöè èçáèðàò äà 
èçëÿçàò íà ñâåòëî.  Òîâà 
ñå äúëæè íà êîìáèíàöèÿòà 
îòíàñúð÷àâàíå íà äîáðîâîë-
íîòî ñïàçâàíå íà äàíú÷íèòå 
ïðàâèëàè áåçêîìïðîìèñíè 
êîíòðîëíè ìåðêè îò ñòðàíà 
íà ÍÀÏ ñïðÿìî çàêîíîíàðó-
øèòåëèòå“, êàçà çàìåñòíèê 
èçïúëíèòåëíèÿò äèðåêòîð íà 
ÍÀÏ  Ãåîðãè Äèìîâ. 

ñè äîêëàä åêñïåðòèòå îò 
àìåðèêàíñêèÿ äåïàðòàìåíò 
íàìàëèõà ïðîãíîçíàòà ñè 
îöåíêà çà ïðåäëàãàíåòî íà 
ïøåíèöà íà ìåæäóíàðîäíè-
òå ïàçàðè,êîåòî íàäìèíà î÷-
àêâàíèÿòà íà àíàëèçàòîðèòå.

„Àêî ñå ñòèãíå äî çíà÷è-
òåëíî óâåëè÷åíèå íà öåíèòå 
íà ïøåíèöàòà íà ìåæäóíà-
ðîäíèòå ïàçàðè íàïðèìåð äî 
400 äîëàðà çà òîí, ñìÿòàìå 
äà óâåëè÷èì åêñïîðòíèòå 
ìèòà“, çàÿâè Ïàòðóøåâ. 

îáùèíà Äîáðè÷êà.
Íàâñÿêúäå èçñëåäâàíåòî 

íà äåöàòà ïðîòè÷à íîðìàë-
íî. Àêòèâíî ñå âêëþ÷âàò 
ó÷èòåëè, íåïåäàãîãè÷åñêè 
ñïåöèàëèñòè, ðîäèòåëè è 
äðóãè äîáðîâîëöè, îò÷èòàò 
îò ÌÎÍ.

Äî ìîìåíòà Ìèíèñòåð-
ñòâîòî íà îáðàçîâàíèåòî è 
íàóêàòà (ÌÎÍ) å ïîëó÷èëî 
îáùî 766 000 ùàäÿùè òåñòà 
çà ó÷åíèöè. Î÷àêâàò ñå îùå 
1,1 ìëí. òåñòà ïî âòîðàòà 
îáùåñòâåíà ïîðú÷êà íà Ìè-
íèñòåðñòâîòî íà çäðàâåî-
ïàçâàíåòî. Ïðè ñëåäâàùà 
äîñòàâêà ÌÎÍ ùå íàïðàâè 
ãðàôèê çà âðúùàíå â ó÷èëè-
ùå íà ó÷åíèöèòå îò V, VI, VII 
è XII êëàñ. ÍÄÒ

Çåìåòðåñåíèå ñ ìàãíè-
òóä 5 áå ðåãèñòðèðàíî äíåñ 
â îêðúã Äþçäæå, Ñåâåðî-
çàïàäíà Òóðöèÿ, ñúîáùè 
äúðæàâíàòà òåëåâèçèÿ ÒÐÒ-
Õàáåð, êàòî ñå ïîçîâàâà íà 
òóðñêàòà ïðàâèòåëñòâåíà 
Äèðåêöèÿ çà óïðàâëåíèå 
ïðè áåäñòâèÿ è èçâúíðåäíè 
ñèòóàöèè (ÀÔÀÄ).

Òðóñúò å óñåòåí è â Èñ-

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ С МАГНИТУД 
5 В СЕВЕРОЗАПАДНА ТУРЦИЯ

òàíáóë. Çåìåòðåñåíèåòî 
å ðåãèñòðèðàíî â 15.40 ÷. 
ìåñòíî âðåìå (14.40 ÷. áúë-
ãàðñêî âðåìå) íà äúëáî÷èíà 
18 êèëîìåòðà.

Çàñåãà íÿìà èíôîðìàöèÿ 
çà íàíåñåíè ìàòåðèàëíè 
ùåòè è çà ðàíåíè ïðè òðóñà.

Çåìåòðåñåíèåòî å ïðåäèç-
âèêàëî ñèëíà ïàíèêà ñðåä 
íàñåëåíèåòî.
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КАК СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МАНДАТИТЕ КАК СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МАНДАТИТЕ 
В 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И В 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И 
ЗА ДОБРИЧКА ОБЛАСТЗА ДОБРИЧКА ОБЛАСТ

Ñïîðåä ðåçóëòàòèòå îò 
èçáîðèòå çà íàðîäíè ïðåä-
ñòàâèòåëè íà 14.11.2021,  ÏÏ 
„Ïðîäúëæàâàìå ïðîìÿíàòà“ 
ùå èìà 67 äåïóòàòè, à ÃÅÐÁ 
– 59 íàðîäíè ïðåäñòâèòåëè. 
ÄÏÑ ñà òðåòà ïîëèòè÷åñêà 
ñèëà ñ 34 ìàíäàòà, ÁÑÏ - ñ 
26, „Èìà òàêúâ íàðîä“ ïëúò-
íî çàä òÿõ - ñ 25 äåïóòàòè. 
Ïîñëåäíèòå äâå ôîðìàöèè – 
„Äåìîêðàòè÷íà Áúëãàðèÿ“ è 
„Âúçðàæäàíå“ ïå÷åëÿò ñúîò-
âåòíî ïî 16 è 13 äåïóòàòñêè 
ìåñòà.

Ùî ñå îòíàñÿ äî èìåíàòà 
íà äåïóòàòèòå, òåïúðâà ñå 
î÷àêâà äà èìà ðàçìåñòâà-
íèÿ. Íÿêîè îò òÿõ âëèçàò â 
Íàðîäíîòî ñúáðàíèå îò äâà 
èçáîðíè ðàéîíà è òðÿáâà 
äà çàÿâÿò ïðåä ÖÈÊ îòêúäå 
ùå èçáåðàò äà áúäå ìàí-
äàòúò èì. Òàêà ìÿñòîòî èì 
âúâ âå÷å îñâîáîäåíèÿ ðà-
éîí ùå âçåìå ñëåäâàùèÿò 
â ëèñòàòà. Âúçìîæíè ñà è 
ôèíàëíè ðàçìåñòâàíèÿ ïðè 
îêîí÷àòåëíîòî èç÷èñëÿâàíå 
íà ïðåôåðåíöèèòå. Èìà âå-
ðîÿòíîñò çà ìàëêè ïðîìåíè 
ñëåä îêîí÷àòåëíîòî îáÿâÿ-
âàíå íà ðåçóëòàòèòå, òúé 
êàòî çà ïðåðàçïðåäåëåíèå 
íà îñòàòúöèòå ñå èçïîëçâà 
ìåòîäúò Õåúð-Íèéìàéåð, 
êîéòî ÷åñòî íîñè èçíåíàäè 
çà ïàðëàìåíòàðíèòå ñèëè 
– ãóáÿò óæ ñèãóðåí ìàíäàò 
â åäèí ðàéîí è ïîëó÷àâàò 
íåî÷àêâàí íà äðóã. 

Êàêòî å èçâåñòíî, çà Äî-
áðèêà îáëàñò ñà îïðåäåëåíè 

6 ìàíäàòà.  Íåîôèöèàëíî òå 
ñå ðàçïðåäåëÿò òàêà: 2 ìàí-
äàòà çà ÏÏ „Ïðîäúëæàâàìå 
ïðîìÿíàòà“, ïî åäèí ìàíäàò 
çà ÃÅÐÁ/ÑÄÑ, ÁÑÏ, ÄÏÑ 
è „Èìà òàêúâ íàðîä“. Òîâà 
ñà: Éîðäàíêà Êîñòàäèíî-
âà, Ãàëèíà Ñúáåâà, Äåíèöà 
Ñà÷åâà, Ìàÿ Äèìèòðîâà, 
ä-ð Õàñàí Àäåìîâ è Ôèëèï 

Ñòàíåâ.
Î÷àêâà ñå ÖÈÊ äà îáÿ-

âè îôèöèàëíî ðåçóëòàòèòå 
äíåñ. Íà 7-à ñòðàíèöà ìî-
æåòå äà ïðî÷åòåòå êðàéíèòå 
ðåçóëòàòè â ñòðàíàòà îò 
èçáîðèòå çà íàðîäíè ïðåä-
ñòàâèòåëè è çà ïðåçèäåíò è 
âèöåïðåçèäåíò /ïúðâè òóð/ 
ïî îáëàñòè. ÍÄÒ

Ì ë à -
ä å æ ê è 
öåíòúð - 
Äîáðè÷ 
î ð ã à -
í è ç è ð à 
ðàáîòèë-
íèöà çà 
êúùè÷êè 
çà ïòè-
öè, ñúîá-
ùàâàò îò 
ðúêîâîä-
ñòâîòî.

Òÿ ùå 
å íà 21 
íîåìâðè, 
í å ä å ë ÿ , 
îò 13:30 
÷ à ñ à  â 
Ñ ê å é ò 
ïàðêà â 
ä î á ð è -
÷ ê è ÿ 
ïàðê "Ñâåòè Ãåîðãè". Ó÷àñòèåòî 
å áåçïëàòíî. Èäåÿòà çà ðàáî-
òèëíèöàòà å íà 27-ãîäèøíèÿ 
Ñëàâè Ìèõîâ, ïðåäïðèåìà÷ â 
ñôåðàòà íà òóðèçìà ñ îïèò â 
äîáðîâîë÷åñêèÿ ñåêòîð.

Çà ñãëîáÿâàíåòî íà êúùè÷-
êèòå ñà îñèãóðåíè èíñòðó-
ìåíòè è äúðâåí ìàòåðèàë, 
ñúîáðàçåí ñ åñòåñòâåíîòî 
ìåñòîîáèòàíèå íà ïòèöèòå, 
êàçà ïðåä Þëèÿ Õðèñòîâà 
-êîðåñïîíäåíò íà ÁÒÀ, Ñëàâè 
Ìèõîâ. Óñëîâèÿòà â Äîáðè÷, 
êîéòî å ðàçïîëîæåí íà íà-
òîâàðåí îðíèòîëîæêè ïúò, 
íå îòãîâàðÿò íà íóæäèòå íà 
ïåðíàòèòå, ñìÿòà äîáðîâî-
ëåöúò. Çàòîâà äàâà èäåÿòà çà 
ñúáèòèå, êîåòî äà îáåäèíè 

РАБОТИЛНИЦА ЗА КЪЩИЧКИ 
ЗА ПТИЦИ ОРГАНИЗИРА 
МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР - ДОБРИЧ

ìëàäåæè îêîëî îáëàãîðîäÿ-
âàíåòî íà ñðåäàòà.

Ñïîðåä Ìèõîâ ðàáîòèë-
íèöàòà å è âúçìîæíîñò äà 
ðàçêàæå íà ó÷àñòíèöèòå çà 
áîãàòèòå ôëîðà è ôàóíà â 
îáëàñòòà è äà ãè ìîòèâèðà 
äà áúäàò ïî-îòãîâîðíè êúì 
ïðèðîäàòà.

Èíèöèàòèâàòà ñå îñúùåñò-
âÿâà â ðàìêèòå íà ïðîåêò 
"Ìëàäåæêè öåíòúð Äîáðè÷ 
- Âàøåòî äíåñ" ïî ïðîãðàìà 
"Ìåñòíî ðàçâèòèå, íàìàëÿâà-
íå íà áåäíîñòòà è ïîäîáðåíî 
âêëþ÷âàíå íà óÿçâèìè ãðóïè", 
ôèíàíñèðàíà îò Ôèíàíñîâèÿ 
ìåõàíèçúì íà Åâðîïåéñêîòî 
èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî 
2014-2021 ã.

18 íîåìâðè, 19.00 ÷., Äðàìàòè÷åí òåàòúð „Éîðäàí Éîâ-
êîâ“. Ñïåêòàêúë „Ãîëåìàíîâ“ îò Ñò. Ë. Êîñòîâ íà Äðàìà-
òè÷åí òåàòúð „Éîðäàí Éîâêîâ“. Ðåæèñüîð Ñòåôàí Ñïàñîâ. 
Ó÷àñòâàò: Âëàäèìèð Òðåíäàôèëîâ, Ëþáîâ Íèêîëîâà, Ãåîðãè 
Ãåîðãèåâ, Âàëåíòèí Àíäðååâ – Ðàôå, Òàòÿíà Õðèñòîâà, Ôè-
ëèï ßíåâ, Âàëåðè Ìàðêîâ. Îðãàíèçàòîð: Äðàìàòè÷åí òåàòúð 
„Éîðäàí Éîâêîâ“.

18 íîåìâðè, 19.00 ÷., Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷. Ñïåêòà-
êúë „Âèê çà ëþáîâ“  íà Òåàòúð „Èñêðè è ñåçîíè“. Àâòîð Æî-
çèàíÁàëàñêî. Ðåæèñüîð Âàëåíòèí Ãàíåâ. Ó÷àñòâàò: Èñêðà 
Ðàäåâà, Ãåîðãè Êàäóðèí, Òåîäîð Åëìàçîâ, Èâàí Ïàíàéîòîâ. 
Îðãàíèçàòîð: ×ÈÀ.

19 íîåìâðè, 19.30 ÷., Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷. Îíëàéí 
ñðåùà ñ ìëàäåæè è ìëàäåæêè ðàáîòíèöè îò Íàöèîíàëíà 
ìðåæà íà ìëàäåæêèòå öåíòðîâå ïî ïðîåêò BGLD-1.003-0001 
„Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷ - Âàøåòî äíåñ“, ôèíàíñèðàí 
îò Ôèíàíñîâèÿ ìåõàíèçúì íà Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî 
ïðîñòðàíñòâî 2014-2021. Îðãàíèçàòîðè: Îáùèíà ãðàä Äî-
áðè÷, Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷.

19 íîåìâðè ( ïî çàÿâêà), Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà „Äîðà 
Ãàáå“, Ñåêòîð „Ðàáîòà ñ äåöà“. Áåñåäà ïî ïîâîä 21 íîåìâðè 
– Äåí íà õðèñòèÿíñêîòî ñåìåéñòâî. Îðãàíèçàòîð: Ðåãèîíàë-
íà áèáëèîòåêà „Äîðà Ãàáå“.

20 íîåìâðè, 11.00 ÷., Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷, Çàëà 
12. FIT CAMP TEEN DOBRICH 3 – ñïîðòíà ìëàäåæêà èíè-
öèàòèâà ïî ïðîåêò BGLD-1.003-0001 „Ìëàäåæêè öåíòúð 
– Äîáðè÷ - Âàøåòî äíåñ“, ôèíàíñèðàí îò Ôèíàíñîâèÿ 
ìåõàíèçúì íà Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî 
2014-2021. Îðãàíèçàòîðè: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, Ìëàäåæêè 
öåíòúð – Äîáðè÷.

21 íîåìâðè, 11.00 ÷., Äúðæàâåí êóêëåí òåàòúð „Äîðà 
Ãàáå“. Êóêëåí ñïåêòàêúë „Ïðèêàçêà çà Îõ“ íà Äúðæàâåí 
êóêëåí ñïåêòàêúë „Äîðà Ãàáå“. Ðåæèñüîð  Äèìèòúð  ßë-
íúçîâ. Ñöåíîãðàôèÿ Åëè  Êà÷óëåâà. Ó÷àñòâàò: Òåîäîðà 
Æåëåâà è Ðóìåí Êóðòåâ. Îðãàíèçàòîð: Äúðæàâåí êóêëåí 
òåàòúð „Äîðà Ãàáå“.

21 íîåìâðè, 13.30 ÷. – 16.30 ÷., Ãðàäñêè ïàðê „Ñâ. Ãåîðãè“, 
Ñêåéò ïàðê. Ðàáîòèëíèöà çà êúùè÷êè íà ïòèöè – ìëàäåæêà 
èíèöèàòèâà ïî ïðîåêò BGLD-1.003-0001 „Ìëàäåæêè öåí-
òúð Äîáðè÷ - Âàøåòî äíåñ“, ôèíàíñèðàí îò Ôèíàíñîâèÿ 
ìåõàíèçúì íà Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî 
2014-2021. Îðãàíèçàòîðè: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, Ìëàäåæêè 
öåíòúð – Äîáðè÷.

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

18 НОЕМВРИ  - МЕЖДУНАРОДЕН 
ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

Ïðåä Öåíòúðà çà çàùèòà 
íà ïðèðîäàòà è æèâîòíè-
òå â Äîáðè÷ å ñúçäàäåíî 
íîâî ïàðêîâî ïðîñòðàíñòâî 
ñ ôèíàíñîâàòà ïîäêðåïà íà 
íàöèîíàëíàòà êàìïàíèÿ "Çà 
÷èñòà îêîëíà ñðåäà" íà Ìè-
íèñòåðñòâîòî íà îêîëíàòà 
ñðåäà è âîäèòå è Ïðåäïðè-
ÿòèåòî çà óïðàâëåíèå íà 

НОВО ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО 
ПРИВЛИЧА ПРЕД ЗОOПАРКА В ДОБРИЧ

Íà 18 íîåìâðè ñå îòáå-
ëÿçâà Ìåæäóíàðîäíèÿ äåí 
áåç òþòþíîïóøåíå. Ñäðó-
æåíèå „Áúëãàðèÿ áåç äèì“ 
îðãàíèçèðà èíèöèàòèâàòà 
„Äà ñïå÷åëèì çàåäíî!“ è êàíè 
ó÷èòåëè, ðîäèòåëè, ó÷åíèöè 
äà ó÷àñòâàò â íàöèîíàëíîòî
ïðåäèçâèêàòåëñòâî,ïîäêðå
ïåíî è îò Ìèíèñòåðñòâî íà 
îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà. 

Ïî òðàäèöèÿ Ìåæäóíàðîä-
íèÿ äåí áåç òþòþíîïóøåíå 
ñå îòáåëÿçâà âñåêè òðåòè 
÷åòâúðòúê íà ìåñåö íîåìâðè. 
Íà òîçè äåí Ìèíèñòåðñòâî 
íà çäðàâåîïàçâàíåòî, ÷ðåç 
ðåãèîíàëíèòå çäðàâíè èí-
ñïåêöèè, ïðèçîâàâàò âñåêè 
ïóøà÷ äà ñå îïèòà äà ïîñòà-
âè íà÷àëîòî íà îòêàçâàíå 
îò òþòþíîïóøåíå â èìåòî 
íà ñîáñòâåíîòî ñè çäðàâå, 
êàêòî è çäðàâåòî íà áëèçêè 
è ïðèÿòåëè, êîèòî ïðèñúñò-
âàò â îáêðúæåíèåòî ìó êàòî 
ïàñèâíè ïóøà÷è.

Èíèöèàòèâàòà çà îòáåëÿç-
âàíå íà Ìåæäóíàðîäíèÿ äåí 
áåç òþòþíîïóøåíå åâúçíèê-
íàëà ïðåç 1971 ã. Ïðåç 1977 

ãîäèíà Àìåðèêàíñêàòà îáù-
íîñò çà áîðáà ñ ðàêàîáÿâÿâà 
âñåêè òðåòè ÷åòâúðòúê îò 
ìåñåö íîåìâðè çà äåí ïðîòèâ 
òþòþíîïóøåíåòî.Ïóøåíåòî 
è äðóãè âèäîâå êîíñóìàöèÿ 
íà òþòþí óáèâàò íàä 7 ìëí. 
äóøè âñÿêàãîäèíà, ñúîáùà-
âàò îò Ñâåòîâíàòà çäðàâíà 
îðãàíèçàöèÿ (ÑÇÎ), êîåòî 
ïðåäñòàâëÿâàóâåëè÷åíèå ñ 3 
ìèëèîíà îò íà÷àëîòî íà âåêà. 
Òàêà òþòþíúò ñòàâà íàé-ãîëÿ-
ìàòàïðåäîòâðàòèìà ïðè÷èíà 
çà ñìúðò â ñâåòîâåí ìàùàá. 
Â ñúùîòî âðåìå òåíäåíöèÿòà 
çàïîâèøàâàíå íà ñìúðòíîñò-
òà ñå î÷àêâà äà ñå çàäúðæè, 
êàòî îò îðãàíèçàöèÿòà î÷àê-
âàò òÿäà äîñòèãíå äî 1 ìëðä. 
äóøè ãîäèøíî â êðàÿ íà âåêà.

Òþòþíúò óáèâà 7 ìëí. äóøè 
ãîäèøíî. Îñâåí òîâà, íèêî-
òèíúò è äèìúò îò öèãàðèòå 
ñúäúðæàò îùå îêîëî 3400 
ñúñòàâíè÷àñòè.

Äàííè íà ÍÑÈ îò åâðî-
ïåéñêî çäðàâíî èçñëåäâàíå 
ñî÷àò, ÷å 40.5% îò ìúæåòå 
è18.9% îò æåíèòå íà âúçðàñò 
15 è ïîâå÷å ãîäèíè ïóøàò 
åæåäíåâíî. Áúëãàðèÿ å íà 
ïúðâîìÿñòî ïî ïóøåíå â Åâ-
ðîïà ñ 42% îò íàñåëåíèåòî íà 

ñòðàíàòà. Íàé-øîêèðàùè ñà 
îáà÷å äðóãè äàííè îò ñúùàòà 
ñòàòèñòèêà – ïîâå÷å îò ïîëî-
âèíàòà áúëãàð÷åòà íàâúçðàñò 
ïîä 14 ãîäèíè 

Âêëþ÷åòå ñå â îòáåëÿçâàíå-
òî íà Ìåæäóíàðîäíèÿ äåí áåç 
òþòþíîïóøåíå – 18 íîåìâðè, 
ïðèçîâàâàò îò Ñäðóæåíèå 
„Áúëãàðèÿ áåç äèì“.

„Àêî ñòå ïóøà÷, ñïðåòå 
öèãàðèòå ïîíå çà åäèí äåí, 
àêî íå ñòå – ïîìîãíåòå íà 
Âàøïðèÿòåë äà ãè ñïðå!

Èçïîëçâàéòå ñïåñòåíèòå 
ïàðè çà ðåàëèçèðàíå íà áëà-
ãîòâîðèòåëíà èíèöèàòèâà ïî 
Âàøèçáîð!Ñïîäåëåòå âèäåî 
èëè ñíèìêà îò Âàøàòà èíè-
öèàòèâà â ñîöèàëíèòå ìðå-
æè, êàòîïîñî÷èòå ñïåñòåíàòà 
ñóìà è êàê ÿ óïîòðåáèõòå, ñ 
òàã #beznikotin2021 .

Â ê ë þ ÷ å ò å  ÷ ë å í î â å ò å 
íà ñåìåéñòâîòî Âè, ïðè-
ÿ ò å ë è ,  ê î ë å ã è ,  ô è ð ì à , 
îðãàíèçàöèÿ,êëàñà, ó÷èëè-
ùåòî âúâ Âàøàòà èíèöèàòèâà!

Ñïîäåëåòå âèäåî èëè ñíèì-
êè îò àêöèÿòà ñè: êàòî êî-
ìåíòàð íà ïóáëèêàöèÿòà âñ-
òðàíèöàòà íà “Áúëãàðèÿ áåç 
äèì“ èëè ïî è-ìåéë äî àäðåñ: 
bgbezdim@gmail.com.“ ÍÄÒ

äåéíîñòèòå ïî îïàçâàíå íà 
îêîëíàòà ñðåäà, ñúîáùàâàò 
îò îáùèíàòà.

Òåðåíúò ñ ïëîù îò íàä òðè 
äåêàðà å ïî÷èñòåí è çàëå-
ñåí ñ 80 äðúâ÷åòà è õðàñòè. 
Çîíà îò 200 êâàäðàòíè ìåòðà 
ñòàâà "âëàäåíèå" ñàìî íà 
äåöàòà. Èçãðàäåíà å íîâà 
ïëîùàäêà çà èãðè è çàáà-
âëåíèÿ, à ñòàðàòà å ðåíîâè-
ðàíà, ïîñî÷âàò îò êìåòñêàòà 
óïðàâà. Ìîíòèðàíè ñà íîâè 
ïåéêè çà îòäèõ, ïîñòàâåíè 

ñà êîø÷åòà çà ñìåò, ñúîá-
ùè êîðåñïîíäåíòúò íà ÁÒÀ 
Þëèÿ Õðèñòîâà.

Çà ðåàëèçèðàíåòî íà ïðî-
åêòà "Çåëåíà Äðóæáà" ñà 
ïðèâëå÷åíè äîáðîâîëöè êàòî 
÷àñò îò óñèëèÿòà íà îáùèíà-
òà äà íàñúð÷àâà åêîëîãè÷-
íàòà êóëòóðà íà ìåñòíàòà 
îáùíîñò. Íîâîòî ïàðêîâî 
ïðîñòðàíñòâî ïîäîáðÿâà è 
äîñòúïà äî çîîïàðêà, êîéòî 
å äîì íà ïîâå÷å îò 300 æè-
âîòíè îò 65 âèäà.

Ñïîðåä èíôîðìàöèÿ îò 
Îáëàñòíà äèðåêöèÿ „Çåìå-
äåëèå“ çàâúðøâà æúòâàòà íà 
öàðåâèöàòà. Ñðåäíèÿò äîáèâ 
îò äåêàð å ïðèáëèçèòåëíî 750 
êèëîãðàìà. Â îáëàñòòà å ïðè-
áðàíà ðåêîëòà îò 939 280 äêà. 

СЕЯТ С РАЗМАХ ЕСЕННИЦИТЕ
Âñåêè äåí áåç âàëåæè ñå 

èçïîëçâà çà ñåèòáà íà åñåí-
íèöèòå. Äîñåãà ñà çàñåòè ñ 
ïøåíèöà íàä 917 000 äêà, ñ 
å÷åìèê - áëèçî 46 500 äêà, è 
îêîëî 70 000 äêà ñ ðàïèöà. 
ÍÄÒ
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УЧИТЕЛИ ОТ ДГ "ПЪРВИ ЮНИ" № 17 
УЧАСТВАХА ВЪВ ВИРТУАЛНА РАБОТНА СРЕЩА 

Първите червеногуши 
гъски с GSM-GPS предава-
тели-нашийници са на път 
към зимния си дом в При-
морска Добруджа. Сергей, 
Рустам, Калаш, Талгат и 
Тамирис, които тази пролет 
бяха маркирани от експер-
ти в Казахстан в рамките 
на партньорски проект на 
Българското дружество за 
защита на птиците /БДЗП/, 
вече „предават“ от района 
на язовир край Ростов на 
Дон в Русия и до края на но-
ември се очаква да долетят 
до българската граница. За 
прелетния път от далечна 
Арктика на световно застра-
шения вид съобщи на БТА 
експертът в БДЗП Михаил 
Илиев.

По думите му при запо-
чналия вече мониторинг 
на зимуващите птици са 
установени първите ята от 
около 18 000 големи бело-
чели и четиридесет черве-
ногуши гъски по поречието 
на Дунав - в Свищовско-Бе-
ленската низина. Толкова 
ранната им поява поражда 
оптимизъм, че тази зима 

числеността им ще бъде 
по-голяма, коментира екс-
пертът. Илиев добави, че в 

Шабленско-Дуранкулашкия 
езерен комплекс при това 
първо преброяване са ус-
тановени под 100 големи 
белочели гъски, а червено-
гуши засега няма. При пред-
стоящия втори мониторинг 
- в идващите почивни дни, 
надеждата е доброволците 
на БДЗП да засекат повече 
крилати пътешественици.

Проектът „Сигурен пре-
летен път на червеногуша-
та гъска», който обхваща 

всички страни от ареала 
на застрашения вид - Бъл-
гария, Румъния, Украйна, 
Казахстан и Русия, събира 
с подкрепата на програма 
LIFE на Европейския съюз 
нови данни за числеността 
на птицата в променящия 
се климат, съобщи корес-
пондентът на БТА Юлия 
Христова.

Нови площадки за игра 
ще бъдат изградени в До-
бричката община с под-
крепата на Програмата за 
развитие на селските райо-
ни, съобщи кореспондентът 
на БТА Юлия Христова. 
Откритите пространства 
за забавления с фитнес 
уреди ще привлекат децата 
между 12-18 години в села-
та Фелдфебел Денково и 
Бенковски.

Общината вече обяви 

обществена поръчка за 
упражняване на авторския 
надзор на строителството 
след като избра изпълнител 
на строителните дейности 
и издаде разрешенията за 
строеж.

На площадките в двете се-
лища ще има уреди за раз-
движване и рехабилитация, 
комбинирано съоръжение 
за кардио тренировка, бе-
седки и други. Площадките 
ще бъдат осигурени с авто-

номно соларно осветление.
Общината ще приема 

оферти за авторския над-
зор на строителните работи 
до 26 ноември. Кметската 
управа ще изисква от из-
пълнителя на авторския 
надзор да контролира ко-
личеството и качеството на 
строителните и монтажните 
работи и на влаганите мате-
риали, да дава технически 
решения за точното спаз-
ване на проектите.

В периода 8-12 ноември 
2021г. директорът на учеб-
ното заведение В. Русева 
и учителите Ем. Маринова, 
Г. Донкова, П. Христова 
и Д. Гандева взеха учас-

тие в работна среща по 
международен проект „Да 
построим бъдещето“ – Кул-
турната интелигентност: 
Най-важната интелигент-
ност на 21ви век“, която се 

състоя в град Вараждин, 
Хърватия. Освен България и 
Хърватия, партньори в този 
проект са Северна Македо-
ния – координатор, Италия 
и Португалия. 

Във връзка с мерките 
за безопасност и  вло-
шената епидемиологична 
обстановка българският 
и македонският екип се 
включиха виртуално, чрез 

он-лайн връзка през Viber, 
а колегите им от Италия и 
Португалия присъстваха 
на място в детското заве-
дение-домакин.

 Хърватската детска гра-

дина е частна. В нея се обу-
чават и възпитават деца на 
възраст от 1 до 6 години, а 
организацията им на рабо-
та е много сходна на тази 
в ДГ „Първи юни“- работа 

в центрове по интереси, 
в които учителят предла-
га дейности и материали, 
подходящи за възрастта и 

възможностите на децата, 
които са избрали да играят 
в него. 

Участниците в тази ра-
ботна среща имаха въз-

можността да 
се запознаят 
с образовател-
ната система 
на Хърватия, 
да наблюдават 
открити зани-
мания с децаq 
както на закри-
то, така и на 
открито сред 
п р и р о д а т а . 
Бяха обсъде-
ни останалите 
дейности, кои-
то трябва да се 
осъществят до 
приключването 
на проекта. 

Т е м а т а  н а 
срещата беше 
„ С е н з о р н и 
игри“. Всички 

партньори бяха 
приготвили пред-
варително по 3 

дейности, свър-
зани със сети-
вата на човека, 
а  д о м а к и н и т е 
от Хърватия ги 

представиха на практи-
ка пред международните 
си партньори. В един от 
работните моменти беше 
направен и SWAT анализ 
на представените сензор-
ни игри. Тези дейности са 
описани и оформени като 
електронна книга, която е и 
един от крайните продукти 
на проекта. 

За спомен от работната 
среща от детската гра-
дина-домакин, педагози и 
чуждестранни гости заса-
диха дърво – липа, в двора 
на учебното заведение, на 
което окачиха табелка с 
името на проекта и с поже-
ланиетоq както расте и се 
развива то, така да растат 
и да се развиват и нашите 
идеи. 

НОВИ ПЛОЩАДКИ С ФИТНЕС 
УРЕДИ ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ 
В ДОБРИЧКАТА ОБЩИНА

ЧЕРВЕНОГУШИТЕ ГЪСКИ С 
ПРЕДАВАТЕЛИ СА НА ПЪТ КЪМ ЗИМНИЯ 
СИ ДОМ В ПРИМОРСКА ДОБРУДЖА
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СТОЙКА КРЪСТЕВА Е ФАВОРИТ 
ЗА СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА

ДЕРБИТО В ТЕРВЕЛ 
ОСТАНА БЕЗ ПОБЕДИТЕЛ

Боксът ще има своя чет-
върти представител, който 
да спечели традиционната 
анкета за „Спортист на годи-
ната”, твърди “Тема Спорт”. 
Олимпийската шампионка 
от Токио Стойка Кръстева 
е изявен фаворит да грабне 
приза. Добричлийката спече-
ли златен медал в категория 
до 51 кг на Игрите в японската 

столица през лятото. Кръсте-
ва се очаква да изпревари в 
анкетата другата шампионка 
от Токио - каратистката Ивет 
Горанова, както и носителката 
на сребърен медал в спортна-
та стрелба Антоанета Бонева. 

„Спортист на годината” се 
провежда непосредствено 
преди Коледа. В своята исто-
рия боксът има трима състе-

затели, които са достигали до 
отличието. Това са Серафим 
Тодоров (два пъти), Детелин 
Далаклиев и Кубрат Пулев. 

Конкуренция относно От-
бор на годината на практика 
няма да има. Безспорен №1 
там е ансамбълът по худо-
жествена гимнастика, който 
също спечели титла в Токио. 
Наставничката на момичета-
та - Весела Димитрова, най-
вероятно ще е Треньор на 
годината.

При нулево равенство при-
ключи един от най-знакови-
те мачове в първенството 
на Североизточната трета 
лига - битката между Септем-
ври (Тервел) и Черноморец 
(Балчик). Домакините пове-
че трябва да съжаляват за 
изпуснатата победа в 12-ия 
кръг. С оглед кадровите про-
блеми, съперникът им заложи 
на по-затворена игра, разчи-
тайки на контраатаки. При 
една от тях имаше шанс да 
вкара гол. Другото интересно 
беше пред вратата на гости-
те, информира sportal.bg. В 
10-ата минута тервелският 
нападател Мартин Кирилов 
излезе сам срещу вратаря, но 

уцели гредата. В 17-ата чер-
номорският страж спаси удар 
на Симеон Митев. Последният 
не уцели и празната врата в 
23-ата минута. Кристиян Пеш-
ков също изпробва реакцията 
на вратаря. 

Секунди след почивката 
отново Мартин Кирилов не 
улучи целта. Пак той в 51-ата 
минута изпревари вратаря, 
но насочи топката в гредата. 
Други положения пропи-
ляха влезлия като резерва 
Стефан Стефанов, Кирилов, 
Танер Юсню и на два пъти 
Митев.

СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА
 РЕЗУЛТАТИ - XII КРЪГ
Ботев (Нови пазар) - Спортист 2011 (Г. Тошево) 2:1  
Септември 98 (Тервел) - Черноморец (Балчик) 0:0 
Доростол (Силистра) - Локомотив (Русе)  3:1  
Светкавица (Търговище) - Устрем (Дончево) 5:1  
Волов (Шумен) - Рилци (Добрич)   3:2  
Черноломец (Попово) - Спартак II (Варна)  3:1  
Дунав (Русе) - Лудогорец III (Разград)  2:1  

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ                    
 1. Дунав 12 12 0 0 45:8 36   
 2. Лудогорец III 12 9 1 2 27:7 28       
 3. Черноломец 12 8 1 3 26:8 25       
 4. Септември 12 7 3 2 21:6 24       
 5. Черноморец 12 6 4 2 22:9 22    
 6. Ботев (НП) 12 7 1 4 13:14 22   
 7. Волов (Шн) 12 5 2 5 14:18 17    
 8. Спартак II 12 4 2 6 15:21 14 
 9. Спортист 11 3 3 5 13:17 12     
10. Светкавица 12 3 3 6 12:17 12    
11. Рилци 12 3 1 8 11:31 10    
12. Доростол 12 2 1 9 11:30 7   
13. Устрем 11 2 0 9 9:26 6       
14. Локо (Рс) 12 0 2 10 7:34 2    
ПРОГРАМА ЗА XIII КРЪГ
19 ноември 2021 г., петък, 14:00 ч.
Спартак 1918 II (Варна) - Дунав (Русе)    
20 ноември 2021 г., събота, 14:00 ч.
Лудогорец 1945 III (Разград) - Ботев (Нови пазар)     
Рилци (Добрич) - Черноломец 1919 (Попово)  
Устрем (Дончево) - Волов (Шумен)              
Локомотив (Русе) - Светкавица (Търговище)      
Черноморец (Балчик) - Доростол (Силистра)  
Спортист 2011 (Г. Тошево) - Септември 98 (Тервел)  

Нидерландия постигна 
голямата си цел, спечели 
своята група G и се класира 
директно за Световното в Ка-
тар през следващата година. 
Домакините, които не можеха 
да разчитат на скамейката 
на своя наставник Луис Ван 
Гаал, отбелязаха късни попа-
дения чрез Стивън Бегвайн в 
84-ата и Мемфис Депай, за да 

“подпечтат” визите си. Дву-
боят бе решителен, тъй като 
при определено стечение на 
обстоятелствата и триумф на 
гостите, “викингите” можеха 
да изхвърлят своя противник, 
но слабото им представяне в 
срещата не даде такъв шанс.

“Лалетата” започнаха ак-
тивно срещата и до голяма 
степен контролираха случва-
щото се на терена от първата 
минута. На два пъти между 
10-ата и 15-ата минута хубави 
центрирания от двете страни 
достигнаха до границата на 
малкото наказателно поле, но 
в крайна сметка топката не 
влизаше в мрежата. Първия 
път бранителите успяха да я 
блокират, макар и с цената 
на леко разбъркване, а при 
втория Мемфис Депай стреля 
слабо. В следващите минути 
Норвегия успя да изнесе 
играта в малко по-предни 
позиции. Йорян Ниланд обаче 
трябваше да се намесва ре-
шително няколко минути пре-
ди края на първото полувре-
ме, когато хубав удар след 
една лошо изчистена топка 
отправи Мемфис Депай.

Норвегия създаде първото 
си по-опасно положение пред 

вратата на Силесен в 54-ата 
минута, когато дълъг тъч дос-
тигна до резервата Кристиан 
Торствед, но той стреля по-
край вратата. В следващите 
минути отново Нидерландия 
пое инициативата в срещата, 
но голяма част от разигра-
ванията на домакините се 
случваха основно по ширина 
на терена и търсеха свободни 

пространства около и в на-
казателното поле. В средата 
на минутите между 60-а и 
70-ата Бергвайн напредна 
добре и влезе в наказател-
ното поле, където центрира 
балонно, но последвалият 
удар на Арно Данжума мина 
над вратата. В 76-ата минута 
Мемфис Депай получи отново 
от крилото на Тотнъм отлична 
топка в наказателното поле, 
но стреля слабо и бранител 
изби. Отлично представящи-
ят се в тези минути Стивън 
Бегвайн откри резултата за 
Нидерландия 6 минути преди 
изтичането на редовното вре-
ме с плътен удар за 1:0 след 
пас на Данжума. “Лалетата” 
направиха отлична контраа-
така в добавеното време, ко-
гато отново крилото пое една 
топка около центъра на те-
рена, напредна много бързо, 
навлезе в наказателното поле 
и там, без да покаже егоизъм, 
подаде към Мемфис Депай, 
който реализира за 2:0.

По този начин Нидерландия 
се класира за Световното пър-
венство следващата година, а 
втори в групата останаотбо-
рът на Турция, който ще тряб-
ва да играе бараж през март.

След изиграването и на 
последните квалификации в 
зона „Европа” вече са ясни 
всички 10 победители в гру-
пите, които се класират ди-

ректно за участие на предсто-
ящото световно първенство в 
Катар през 2022 година. Вече 
знаем и отборите, завършили 
на вторите места в своите 
групи, които отиват на бараж. 
Към тях трябва да прибавим 
и двата най-добри тима от 
Лигата на нациите, които не 
се класираха през квалифи-
кациите, но също ще играят 
на баражите, в които ще се 
определят и последните три 
отбора, които ще намерят 
място на Мондиала. 

На 26 ноември ще бъде те-
глен жребий, а 12-те тима, които 
са разделени на две групи по 6 
тима - поставени и непоставе-
ни, ще бъдат разпределени в 
3 групи по четири отбора. Там 
ще има два полуфинала в един 

мач, на които ще бъдат домакин 
тимовете, които са поставени. 
Ще има и отделен жребий, кой-
то да определи предварително 
домакините за трите финала.

Победи-
тели в гру-
пите, кла-
сирали се 
д и р е к т н о 
за Светов-
ното пър-
в е н с т в о : 
Б е л г и я , 
Хърватия, 
Д а н и я , 
А н г л и я , 
Франция, 
Германия, 
С ъ р б и я , 
И с п а н и я , 

Швейцария и Нидерландия.
Завършили на второ място: 

Италия, Северна Македония, 
Полша, Португалия, Русия, 
Шотландия, Швеция, Украйна, 
Турция и Уелс.

Класирали се за бараж 
през Лигата на нациите: Ав-
стрия и Чехия.

Поставени: Италия, Порту-
галия, Русия, Швеция, Шот-
ландия и Уелс.

Непоставени: Украйна, Пол-
ша, Турция, Северна Македо-
ния, Австрия и Чехия.

Полуфиналите от баражите 
ще се изиграят на 24/25 март 
2022 г., докато трите финала, 
които ще определят послед-
ните представители от Евро-
па, ще се изиграят на 28/29 
март 2022 година.

НИДЕРЛАНДИЯ НАДИГРА 
КАТЕГОРИЧНО НОРВЕГИЯ 
И ЩЕ ИГРАЕ В КАТАР

КОЙ СЕ КЛАСИРА НА 
СВЕТОВНОТО И КОЙ ОТИВА 
НА БАРАЖ ОТ ЕВРОПА

ПОВЕЧЕ НЕРВИ И ПО-МАЛКО 
БЛЯСЪК ПРИ НУЛЕВО РЕМИ 
МЕЖДУ АРЖЕНТИНА И БРАЗИЛИЯ

Големите врагове Аржен-
тина и Бразилия не успяха да 
излъчат победител в дербито 
помежду си от 14-ия кръг на 
световните квалификации в 
зона „Южна Америка”. Дълго-
очакваният сблъсък на тита-
ните не предложи зрелището, 
на което всички се надяваха, 
а мачът завърши 0:0. Срещата 

бе доста нервна и на няколко 
пъти по терена прехвърчаха 
искри между играчи на двата 
отбора, но съдията Андрес 
Куня се справи отлично с ръко-
воденето на мача и във всеки 
от тези случаи бързо потуша-
ваше страстите, като раздаде 
общо 7 жълти картона.

И двата тима решиха да за-
почнат мача предпазливо и в 
първите петнайсетина минути 
не се случи нищо запомнящо 
се на терена. Първата голова 
възможност бе създадена от 
Бразилия. В 17-ата минута 
Лукас Пакета отне една топка 
и пусна пас в коридор за Ви-
нисиук, който опита да прех-
върли вратаря, но не уцели 
вратата. Две минути по-късно 
Матеус Куня видя, че Еми-
лиано Мартинес е напуснал 
вратата си и реши да опита 
да отбележи почти от центъ-
ра на терена, но ударът му 
не се получи и топката мина 
високо над вратата. Аржен-
тина организира първата си 
по-интересна атака в 31-ата 
минута, когато Лаутаро Мар-
тинес получи пас на скорост в 
наказателното поле и стреля 
от движение, но ударът му се 
отклони от защитник и профу-
ча до дясната греда. Последва 

обаче нов шанс за кариоките, 
като в 39-ата минута Фред 
отправи точен, но слаб удар, 
който не затрудни особено 
Емилиано Мартинес. В 42-ата 
минута домакините създадоха 
най-интересното положение до 
момента. Родриго Де Паул шу-
тира от границата на пеналта и 
Алисон със сетни сили успя да 

спаси.
В т о -

р а т а 
ч а с т 
започна 
с шанс 
за Бра-
з и л и я , 
к о й т о 
о б а ч е 
н е  б е 
о п о л -
з о т в о -
рен по 
най-до-
б р и я 
н а ч и н . 

Гостите си спечелиха фаул 
на добра позиция пред нака-
зателното поле, но изстрелът 
на Рафиня бе разочароващ 
и мина над вратата. В 60-ата 
минута и късметът помогна на 
гаучосите. Една лошо изчис-
тена топка попадна във Фред, 
който стреля от воле и нацели 
напречната греда. В 72-ата ми-
нута Бразилия отново бе близо 
до гола. Винисиус финтира 
двама играчи в наказателното 
поле и стреля по земя, но Мар-
тинес спаси. Минута по-късно 
събитията се пренесоха пред 
другата врата, където Меси 
отправи далечен изстрел, но 
в ръцете на Алисон. В 90-ата 
минута Лионел Меси можеше 
да донесе победата на домаки-
ните. Той напредна на скорост, 
елиминира един противник 
и стреля по земя, но Алисон 
внимаваше и спаси.

След това равенство Брази-
лия продължава да води убеди-
телно в класирането с 35 точки 
и има 6 повече от Аржентина, 
която заема 2-ото място с 29 
точки. Кариоките вече са си-
гурен участник на Световното 
първенство. Гаучосите пък се 
нуждаят от още 1 точка, за 
да се присъединят към тях на 
финалите в Катар. 



ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК
ndt@dobrich.net
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18 ноември 2021 г. 6

ДАМСКИ КЛУБ "МАЙЧИНА ГРИЖА" ДАМСКИ КЛУБ "МАЙЧИНА ГРИЖА" 
ЧЕСТИТИ В АВАНС ДЕНЯ НА ЧЕСТИТИ В АВАНС ДЕНЯ НА 
ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО, С ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО, С 
ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ, ОБИЧ, ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ, ОБИЧ, 
СВЕТЛИНА И ДОБРО!СВЕТЛИНА И ДОБРО!

Îáùèíà Òåðâåë ùå íàñúð-
÷àâà ñúñ ñòèïåíäèè ñòóäåíòè 
äà ñå âúðíàò íà ðàáîòà â 
ìàëêèÿ ãðàä. Ñïîðåä ïîä-
ãîòâåíà íàðåäáà, êîÿòî Îá-
ùèíñêèÿò ñúâåò ïðåäñòîè äà 
îáñúäè, îáùèíàòà ùå ñòèìó-
ëèðà ñ äî 400 ëåâà ìåñå÷íî 
áúäåùè ñïåöèàëèñòè, çà äà 
ñìåê÷è äåôèöèòà íà êàäðè â 
ðàçëè÷íè îáëàñòè.

Êðåùÿùà å íóæäàòà â ìî-
ìåíòà îò ñïåöèàëèñòè â Ìå-
äèöèíñêèÿ öåíòúð â Òåðâåë, 
â êîéòî ðàáîòÿò 11 ëåêàðè, 
íî âñè÷êèòå òå ïúòóâàò îò 
Äîáðè÷, à äâåòå ëàáîðàíòêè 
â êëèíè÷íèòå ëàáîðàòîðèè 
ñà íàä 75-ãîäèøíè, ïîñî÷âà 
ïðåäñåäàòåëÿò íà Îáùèíñêèÿ 
ñúâåò Ìàðèÿ Ãî÷åâà â ìîòèâè-
òå êúì íàðåäáàòà. Òÿ äîïúë-
âà, ÷å â îáùèíàòà íå äîñòèãàò 
è ñïåöèàëèñòè ñ òåõíè÷åñêî 
îáðàçîâàíèå, ïåäàãîçè è äðó-
ãè, êàòî äåôèöèòúò äîíÿêúäå 
ñå êîìïåíñèðà îò ðàáîòåùè 
íà ïðåêëîííà âúçðàñò.

Çà ñòèïåíäèÿ ùå ìîãàò 
äà êàíäèäàòñòâàò ñòóäåíòè 
ñ ïîñòîÿíåí àäðåñ â îáùè-
íàòà, êîèòî ñå îáó÷àâàò â 

ðåäîâíà èëè çàäî÷íà ôîðìà 
âúâ âèñøè ó÷åáíè çàâåäåíèÿ, 
àêðåäèòèðàíè îò Íàöèîíàë-
íàòà àãåíöèÿ çà îöåíÿâàíå 
è àêðåäèòàöèÿ. Êîíêðåòíèòå 
ñïåöèàëíîñòè, çà êîèòî ùå 
ñå îòïóñêà ìàòåðèàëíà ïî-
ìîù, ùå áúäàò îïðåäåëÿíè 
âñÿêà àêàäåìè÷íà ãîäèíà 
ñúñ çàïîâåä íà êìåòà íà 
Òåðâåë ñïîðåä íóæäàòà îò 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЩЕ НАСЪРЧАВА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЩЕ НАСЪРЧАВА 
СЪС СТИПЕНДИИ СТУДЕНТИ ДА СЕ СЪС СТИПЕНДИИ СТУДЕНТИ ДА СЕ 
ВЪРНАТ НА РАБОТА В МАЛКИЯ ГРАДВЪРНАТ НА РАБОТА В МАЛКИЯ ГРАД

êàäðè. Ñòèïåíäèèòå ùå áú-
äàò çàäåëÿíè îò îáùèíñêèÿ 
áþäæåò. Âúçïîëçâàëèòå ñå 
îò ïîäïîìàãàíåòî ñòóäåíòè 
ùå òðÿáâà äà ðàáîòÿò â îá-
ùèíàòà íå ïî-ìàëêî îò ïåò 
ãîäèíè, à êîèòî íå ñïàçÿò äî-
ãîâîðà, ùå òðÿáâà äà âúðíàò 
ñòèïåíäèèòå çàåäíî ñ ëèõâè-
òå, å çàïèñàíî â ïðîåêòà íà 
íàðåäáàòà. ÁÒÀ

Îìáóäñìàíúò Äèàíà Êî-
âà÷åâà èçïðàòè ïðåïîðúêà 
äî ñëóæåáíèòå ìèíèñòðè íà 
îáðàçîâàíèåòî àêàä. Íèêîëàé 
Äåíêîâ è íà çäðàâåîïàçâà-
íåòî ä-ð Ñòîé÷î Êàöàðîâ 
áúðçèòå àíòèãåííè òåñòîâå 
çà COVID-19, íåîáõîäèìè çà 
âúçîáíîâÿâàíå íà ïðèñúñòâå-
íîòî îáó÷åíèå è çà ó÷åíèöèòå 
îò V äî XII êëàñ, äà áúäàò 
çàêóïåíè îò îáðàçîâàòåëíîòî 
ìèíèñòåðñòâî, à íå äà íàòî-
âàðâàò ôèíàíñîâî ó÷èëèùà è 
ðîäèòåëè.

Ïîâîä çà ïðåïîðúêàòà íà 
îìáóäñìàíà ñà æàëáè íà ðî-
äèòåëè è ñèãíàëè íà äèðåêòî-
ðè âúâ âðúçêà ñúñ çàÿâåíîòî 
íàìåðåíèå íà îáðàçîâàòåë-
íèÿ ìèíèñòúð äà èçäàäå çàïî-
âåä, ñ êîÿòî, àêî ó÷èëèùàòà 
ñúñ ñîáñòâåíè ñðåäñòâà îñè-
ãóðÿò òåñòîâå çà ó÷åíèöèòå 
îò V êëàñ íàãîðå, äà ìîãàò äà 
ãè âúðíàò ïðèñúñòâåíî îùå 
ïðåäè ÌÎÍ äà ïðåäîñòàâè 
áåçïëàòíèòå.

И ОМБУДСМАНЪТ Е СРЕЩУ ИДЕЯТА РОДИТЕЛИ И УЧИЛИЩА 
САМИ ДА ПЛАЩАТ ТЕСТОВЕТЕ ЗА COVID

„Âåñåëà êîëåäà çà âñè÷-
êè“ å êîíêóðñúò çà êîëåäíà 
óêðàñà è êîëåäíà êàðòè÷êà, 
â êîéòî ìîãàò äà ñå âêëþ÷àò 
ó÷åíèöèòå îò ó÷åáíèòå çàâå-
äåíèÿ â îáùèíà Äîáðè÷êà. 
Ñ ïðàçíè÷íàòà èíèöèàòèâà 
Ìåñòíàòà êîìèñèÿ çà áîðáà 
ñðåùó ïðîòèâîîáùåñòâåíè-
òå ïðîÿâè íà ìàëîëåòíèòå 
è íåïúëíîëåòíèòå íå ñàìî 
ùå äàäå øàíñ çà èçÿâà íà 
òàëàíòëèâèòå äåöà, íî è ùå 
ôîêóñèðà âíèìàíèåòî íà 
ìåñòíàòà îáùíîñò êúì ïðî-
áëåìèòå íà õîðàòà îò óÿçâè-
ìèòå ãðóïè. Ïî òðàäèöèÿ è 
òàçè ãîäèíà â íàâå÷åðèåòî 
íà Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî âñè÷-
êè äåòñêè òâîðáè ùå áúäàò 
ïðåäîñòàâåíè íà ñîöèàëíèÿ 
ïàòðîíàæ â ñåëàòà íà òåðè-
òîðèÿòà íà îáùèíàòà. Òàêà 
ñòîòèöè âúçðàñòíè ñàìîòíè 

КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА 
КАРТИЧКА ОРГАНИЗИРАТ 
В ОБЩИНА ДОБРИЧКА

è áîëíè õîðà ùå ïîëó÷àò 
ïîäàðúê, ñúòâîðåí îò äåöàòà.

Â íàäïðåâàòà ìîãàò äà ñå 
âêëþ÷àò ó÷åíèöè îò ïúðâè äî 
äâàíàäåñåòè êëàñ. Äåòñêèòå 
òâîðáè ùå áúäàò îöåíÿâàíè 
îò êîìèñèÿ, íàçíà÷åíà ñúñ 
çàïîâåä íà êìåòà íà Îáùèíà 
Äîáðè÷êà Ñîíÿ Ãåîðãèåâà. 
Êðàéíèÿò ñðîê çà ó÷àñòèå â 
èíèöèàòèâàòà íà Ìåñòíàòà 
êîìèñèÿ çà áîðáà ñðåùó 
ïðîòèâîîáùåñòâåíèòå ïðîÿâè 
íà ìàëîëåòíèòå è íåïúëíîëåò-
íèòå å 3 äåêåìâðè.

Èíôîðìàöèÿ çà ðåãëàìåíòà 
íà êîíêóðñà „Âåñåëà êîëåäà 
çà âñè÷êè“ å ïóáëèêóâàíà íà 
ñàéòà íà Îáùèíà Äîáðè÷êà 
www.dobrichka.bg, ñåêöèÿ 
„Îáðàçîâàíèå“ – „Ìåñòíà 
êîìèñèÿ çà áîðáà ñ ïðîòè-
âîîáùåñòâåíèòå ïðîÿâè íà 
ìàëîëåòíè è íåïúëíîëåòíè“.

Â ñèãíàëèòå ñè äèðåêòîðè 
îò ïî-ìàëêè îáùèíè àëàðìè-
ðàò, ÷å íÿìàò òàêèâà ñðåä-
ñòâà, äîðè êàòî ðåîðãàíèçè-
ðàò áþäæåòèòå ñè, à â æàëáè-
òå ñè ðîäèòåëè ïðîòåñòèðàò 
ñðåùó èäåÿòà äà ïëàùàò îò 
äæîáà ñè, êàêâàòî èíôîð-
ìàöèÿ ñúùî ñå ïîÿâè, êàòî 
ïîä÷åðòàâàò, ÷å òàçè ìÿðêà å 
íåñïðàâåäëèâà.

„Çàïëàùàíåòî íà òåñòî-
âåòå îò ðîäèòåëèòå âîäè äî 
âúâåæäàíåòî íà èìóùåñòâåí 
êðèòåðèé çà äîñòúï äî îáðà-
çîâàíèå, êîåòî å äèñêðèìè-
íàöèîííî. Ñúùîòî ñå îòíàñÿ 
è äî ó÷èëèùàòà, ìåæäó êîèòî 
ñúùåñòâóâàò íå ìàëêè ðàçëè-
êè âúâ ôèíàíñèðàíåòî. Òàêà 
ñå ñúçäàâà ïðîòèâîïîñòàâÿíå 
ìåæäó ó÷èëèùàòà ñ äîáðè 
áþäæåòíè âúçìîæíîñòè è 
÷àñòíèòå ó÷èëèùà îò åäíà 
ñòðàíà è îñòàíàëèòå ó÷èëè-
ùà, êîèòî íÿìàò äîñòàòú÷åí 
ôèíàíñîâ ðåñóðñ. Òîâà âîäè 
äî íåðàâíî òðåòèðàíå íà 

äåöàòà è îãðàíè÷àâà äîñòúïà 
èì äî îáðàçîâàíèå, êîåòî å 
òÿõíî êîíñòèòóöèîííî ïðàâî“ 
- ïèøå îìáóäñìàíúò â ïðåïî-
ðúêàòà ñè.

Äèàíà Êîâà÷åâà å êàòåãî-
ðè÷íà, ÷å å àíãàæèìåíò íà 
âëàñòèòå äà îñèãóðÿò âúç-
ìîæíî íàé-áúðçî âðúùàíåòî 
â êëàñ íà ó÷åíèöèòå, êîèòî 
æåëàÿò äà ó÷àò ïðèñúñòâåíî, 
áåç äà ñå íàòîâàðâàò ôèíàí-
ñîâî ðîäèòåëèòå èëè ó÷èëè-
ùàòà èì.

Â æàëáèòå ñè ðîäèòåëè èç-
ðàçÿâàò è íåäîâîëñòâî, ÷å çà 
òðåòà ïîðåäíà ãîäèíà çàðàäè 
íîâèòå ïðîòèâîåïèäåìè÷íè 
ìåðêè äåöàòà èì ñà ñîöèàëíî 
èçîëèðàíè è ïðèíóäåíè äà 
ó÷àò îò ðàçñòîÿíèå â åëåê-
òðîííà ñðåäà, äîêàòî çàâå-
äåíèÿòà, ìàãàçèíèòå è äðóãè 
ìåñòà çà ñîöèàëíî îáùóâàíå 
ïðîäúëæàâàò äà ðàáîòÿò.

„Çà ñúæàëåíèå, âå÷å ñå 
ãîâîðè è çà îáðàçîâàòåëíà 
êðèçà, çàùîòî íàëîæåíè-

òå îãðàíè÷åíèÿ ñïèðàò ðàç-
âèòèåòî íà õèëÿäè äåöà. Â 
òîçè ñìèñúë, íàäåæäèòå íà 
ãðàæäàíèòå ñà â îòâàðÿíåòî 
íà ó÷èëèùàòà çà âñè÷êè ó÷å-
íèöè. Ðîäèòåëèòå íàñòîÿâàò 
âúçìîæíî íàé-ñêîðî äåöàòà 
äà áúäàò âúðíàòè â ó÷èëèùå 
ïðè ñòðîãî ñïàçâàíå íà ïðî-
òèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè â 
ó÷èëèùàòà è ïîñòàâÿò âúïðî-
ñà êîãà ùå ñòàíå òîâà“ - ïèøå 
îùå îìáóäñìàíúò.

Ïðåäè öåëè 25 ãîäèíè äàì-
ñêè êëóá „Ìàé÷èíà ãðèæà“ 
èçáðà Äåíÿ íà õðèñòèÿíñêî-
òî ñåìåéñòâî – 21 íîåìâðè, 
çà ñâîé ïðàçíèê. È âñÿêà 
ãîäèíà èìåííî 21 íîåìâðè - 
òîçè ïðàçíèê íà èñêîííèòå 
õðèñòèÿíñêè öåííîñòè, íà 
æèâîòà è äåöàòà, ñå ïðå-
âðúùàøå – áëàãîäàðåíèå íà 
äàìèòå îò êëóáà, â Ãîëÿìàòà 
íîù íà Äîáðîòî íà Äîáðè÷. 
Çàùîòî èìåííî â Äåíÿ íà 
õðèñòèÿíñêîòî ñåìåéñòâî ïî 
òðàäèöèÿ áåøå ïðîâåæäàí 
óíèêàëíèÿò Áëàãîòâîðèòåëåí 
áàë, êîéòî ñúáèðàøå äîá-
ðóäæàíöè ñ ùåäðè äóøè è 
ñúðöà,  îòâîðåíè êúì òîâà äà 
íàïðàâèø äîáðî â èìåòî íà 
áúäåùåòî, òîåñò – íà äåöàòà 
íè. Âñÿêà ãîäèíà èìåííî â 
òàçè çíàìåíàòåëíà íîù, Äî-
áðîòî ñÿêàø ñëèçàøå ñðåä 
ãîñòèòå íà áàëà, à áëàãîòâî-
ðèòåëêèòå îò êëóáà óñïÿâàõà 
äà ñúáåðàò ñðåäñòâàòà, ñ 
êîèòî äà ðàáîòÿò çà ñâîåòî 
ñåìåéñòâî îò äåöà-ñòèïåí-
äèàíòè. Îò ñàìîòî ñè ñúç-
äàâàíå êëóáúò ïîäïîìàãà 
äåöà, êúì êîèòî ñúäáàòà íå 
å áèëà áëàãîñêëîííà – äåöà 
áåç åäèí èëè áåç äâàìà ðî-
äèòåëè, äåöà îò ñåìåéñòâà 
â êðàéíî òåæêî ìàòåðèàëíî 
ïîëîæåíèå, êîèòî îáà÷å - 
âúïðåêè íåâåðîÿòíèòå òðóä-
íîñòè, ñ êîèòî ãè ñáëúñêâà 
æèâîòúò, òâîðÿò – â îáëàñòòà 

íà íàóêàòà, èçêóñòâàòà è 
ñïîðòà. Âñÿêà ãîäèíà õîðà 
è èíñòèòóöèè ïðåäëàãàò íà 
äàìèòå ïîäîáíè æèòåéñêè 
ñèòóàöèè, êîèòî èìàò íóæäà 
îò ïðîòåãíàòà ðúêà. È êëóá 
„Ìàé÷èíà ãðèæà“ îòêëèêâà – 
êàòî ó÷ðåäÿâà ñòèïåíäèè, çà 
äà ìîãàò äåöàòà äà ðàçâèâàò 
ñâîèòå äàðáè è äà ïîñòèãàò 
ñâîèòå óñïåõè. Âñÿêà ãîäèíà 
äàìèòå ñè èìàò îãðîìíî ñå-
ìåéñòâî îò òàëàíòëèâè äåöà. 
È âñÿêî îò òåçè äåöà ïîëó÷à-
âà îáè÷, ãðèæà è ôèíàíñîâà 
ïîäêðåïà… À ñðåäñòâàòà çà 
òàçè ïîäêðåïà áÿõà ñúáèðà-
íè íà Áëàãîòâîðèòåëíèÿ áàë, 
ïîñâåòåí íà Äåíÿ íà õðèñòè-
ÿíñêîòî ñåìåéñòâî…

…È òàêà – äî ìèíàëàòà 
ãîäèíà, êîãàòî Êîâèä 19 èç-
ìåñòè è äåëíèöèòå, è ïðàç-

íèöèòå â äðóãî èçìåðåíèå. 
Òàçè ãîäèíà äàìèòå îò êëóáà 
ñ îáè÷ è ãðèæà òðÿáâàøå äà 
îðãàíèçèðàò ñâîÿ ÷åòâúðò-
âåêîâåí áàë – 25-èÿò áàë íà 
íàäåæäàòà! È òàêà äà ïî÷åòàò 
Äåíÿ íà õðèñòèÿíñêîòî ñå-
ìåéñòâî. È òàêà äà ñúáåðàò 
ñðåäñòâà çà áëàãîðîäíàòà ñè 
êàóçà – ïîìîù íà äåöàòà â 
íóæäà. Íî êàêòî è ïðåç 2020-
à òîçè ïðàçíèê íà íàäåæäàòà 
íå ìîæå äà ñå ñúñòîè.

Íî ïúê íèêàêúâ âèðóñ íå 
ìîæå äà óáèå Äîáðîòî, íèòî 
ùåäðîñòòà, íèòî áúäåùåòî. 
È äàìèòå îò „Ìàé÷èíà ãðèæà“ 
îòíîâî ùå îòáåëåæàò Äåíÿ 
íà õðèñòèÿíñêîòî ñåìåéñòâî 
– êàòî èìåííî â òîçè äåí ùå 
ñòàðòèðàò ñâîÿòà âèðòóàëíà 
êàìïàíèÿ çà ñúáèðàíå íà 
ñðåäñòâàòà, íåîáõîäèìè çà 
òÿõíàòà êàóçà, òîåñò – çà 
òàëàíòëèâèòå äåöà íà Äîáðó-
äæà, êúì êîèòî ñúäáàòà íå å 
áèëà áëàãîñêëîííà. Òå îòíîâî 
ùå ñå îáúðíàò êúì õîðàòà ñ 
äîáðè ñúðöà è ùå ãè ïîìîëÿò 
äà íàïðàâÿò ñâîåòî äàðåíèå 
â ïîëçà íà áëàãîðîäíàòà èì 
êàóçà. Àêî è âèå ñòå åäèí îò 
òåçè õîðà, ìîæåòå äà íàïðà-
âèòå ñâîÿ æåñò êúì òàëàíòëè-
âèòå äåöà íà Äîáðè÷:  

Áàíêîâà ñìåòêà:
ÑÍÖ „ÌÀÉ×ÈÍÀ ÃÐÈÆÀ” Äîáðè÷
IBAN: BG16BPBI79381059854101
BIC: BPBIBGSF
ÞÐÎÁÀÍÊ ÁÚËÃÀÐÈß ÀÄ

Ñ ïðîìÿíàòà ùå ñå óâåëè-
÷àò è äðóãèòå ïåíñèè, êîèòî 
íå ñà ñâúðçàíè ñ òðóäîâà 
äåéíîñò, ïðåäâèæäà ïðîåêò 
íà ïîñòàíîâëåíèå íà ÌÑ

Çà ïðèëàãàíå íà ñïðàâåä-
ëèâ ïîäõîä ïðè àêòóàëèçèðàíå 
äîõîäèòå íà âñè÷êè ïåíñèîíå-
ðè, ñå ïðåäëàãà ðàçìåðúò íà 
ñîöèàëíàòà ïåíñèÿ çà ñòàðîñò 
äà áúäå ïîâèøåí îò 148,71 ëâ. 
íà 170 ëâ. ìåñå÷íî, ñ÷èòàíî 
îò 25 äåêåìâðè 2021 ã. Òîâà å 
çàëîæåíî â ïðîåêò íà ïîñòà-
íîâëåíèå íà Ìèíèñòåðñêèÿ 
ñúâåò çà îïðåäåëÿíå íà íîâ 
ðàçìåð íà ñîöèàëíàòà ïåíñèÿ 
çà ñòàðîñò, ïóáëèêóâàí çà îá-
ùåñòâåíî îáñúæäàíå.

Ïðîìÿíàòà ùå äîâåäå äî 
óâåëè÷àâàíå íà ïåíñèèòå, 
êîèòî íå ñà ñâúðçàíè ñ òðóäî-
âà äåéíîñò, òúé êàòî ïî çàêîí 
òåõíèÿò ðàçìåð ñå îïðåäåëÿ 
â çàâèñèìîñò îò ñîöèàëíàòà 
ïåíñèÿ çà ñòàðîñò. Òîâà ñà 
ïåíñèèòå çà âîåííà è ãðàæ-

ОБМИСЛЯТ СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА 
СТАРОСТ ДА СТАНЕ 170 ЛЕВА ОТ КОЛЕДА

äàíñêà èíâàëèäíîñò, ñîöèàë-
íàòà ïåíñèÿ çà èíâàëèäíîñò 
è ïåðñîíàëíàòà ïåíñèÿ. Ùå 
ñå ïîâèøàò è íîðìàòèâíî 
óñòàíîâåíèòå äîáàâêè êúì 
ïåíñèèòå, êîèòî ñå îïðåäå-
ëÿò â ïðîöåíò îò ñîöèàëíàòà 
ïåíñèÿ çà ñòàðîñò. Íåîáõî-
äèìèòå ñðåäñòâà çà óâåëè÷å-
íèåòî, âúçëèçàùè íà îêîëî 
682,4 õèë. ëâ. çà ïåðèîäà 25 
äåêåìâðè - 31 äåêåìâðè 2021 
ã., ñà ïëàíèðàíè è çàëîæåíè 
â áþäæåòà íà ôîíä "Ïåíñèè, 
íåñâúðçàíè ñ òðóäîâà äåé-
íîñò", óòâúðäåí ñúñ Çàêîíà 
çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå 
íà Çàêîíà çà áþäæåòà íà 
äúðæàâíîòî îáùåñòâåíî îñè-
ãóðÿâàíå çà 2021 ã.

Ñ ïðîìåíèòå îò ñåïòåì-
âðè â Çàêîíà çà áþäæåòà íà 
äúðæàâíîòî îáùåñòâåíî îñè-
ãóðÿâàíå çà 2021 ã., áÿõà ïðè-
åòè èçìåíåíèÿ â Êîäåêñà çà 
ñîöèàëíî îñèãóðÿâàíå (ÊÑÎ), 
ñúãëàñíî êîèòî îò 25 äåêåì-

âðè 2021 ã. ùå ñå óâåëè÷è 
òåæåñòòà íà åäíà ãîäèíà îñè-
ãóðèòåëåí ñòàæ âúâ ôîðìóëàòà 
çà îïðåäåëÿíå íà ðàçìåðà íà 
ïåíñèèòå îò 1,2 íà 1,35 íà ñòî 
çà âñÿêà ãîäèíà îñèãóðèòåëåí 
ñòàæ áåç ïðåâðúùàíå è âñè÷-
êè ïåíñèè çà òðóäîâà äåéíîñò 
ùå áúäàò ïðåèç÷èñëåíè ñ 
ïî-âèñîêàòà òåæåñò íà îñèãó-
ðèòåëíèÿ ñòàæ. Ñúùî òàêà, íà 
îñíîâàíèå ïðîìåíèòå â Çàêî-
íà çà áþäæåòà íà äúðæàâíîòî 
îáùåñòâåíî îñèãóðÿâàíå çà 
2021 ã. ìèíèìàëíèÿò ðàçìåð 
íà ïåíñèÿòà çà îñèãóðèòåëåí 
ñòàæ è âúçðàñò îò 25 äåêåì-
âðè 2021 ã. ñå ïîâèøàâà îò 
300 ëâ. íà 370 ëâ.

Ðàçìåðúò íà ñîöèàëíàòà 
ïåíñèÿ çà ñòàðîñò îáà÷å, 
êîéòî ñëóæè êàòî áàçà çà 
îïðåäåëÿíå íà îñòàíàëèòå 
ïåíñèè, íåñâúðçàíè ñ òðóäîâà 
äåéíîñò, êàêòî è íà íÿêîè äî-
áàâêè êúì ïåíñèèòå, ñå îïðå-
äåëÿ îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.
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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

ИЗВЪРШВАМ РЕМОНТ НА СТЪЛБИЩНО ОСВЕТ-
ЛЕНИЕ, ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, БОЙЛЕРИ И ДР. GSM: 
0896288226

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

ПРЕВОДИ

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

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 

ОФИЦИАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И 

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ /ПЪРВИ ТУР/ И 
ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

ПРОВЕЛИ СЕ НА 14.11.2021 ГОДИНА
Обобщени данни от избор на народни представители

№ ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, 
ИК ГЛАСОВЕ РАЗПРЕДЕ-

ЛЕНИЕ

2
РУСОФИЛИ ЗА 
ВЪЗРАЖДАНЕ НА 
ОТЕЧЕСТВОТО

6 803 0.26%

4

ПАТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ – НФСБ, 
БДС РАДИКАЛИ И 
БНДС ЦЕЛОКУПНА 
БЪЛГАРИЯ

8 602 0.33%

5 ВЪЗРАЖДАНЕ 127 549 4.86%

7
НАЦИОНАЛНО 
ОБЕДИНЕНИЕ НА 
ДЕСНИЦАТА

11 240 0.43%

8 БСДД – Български Съюз 
за Директна Демокрация 5 894 0.22%

10
БЪЛГАРСКА 
СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 
– ЕВРОЛЕВИЦА

13 710 0.52%

11 АТАКА 12 153 0.46%

13 ПП ОБЩЕСТВО ЗА 
НОВА БЪЛГАРИЯ 11 632 0.44%

14 ПП ГЛАС НАРОДЕН 11 548 0.44%

17 Движение за права и 
свободи – ДПС 340 997 13.00%

20 ПП ПРАВОТО 6 713 0.26%

21
ВМРО – БЪЛГАРСКО 
НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ

28 319 1.08%

22 БНО 2 468 0.09%

23 ВОЛЯ 7 081 0.27%

24 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 249 726 9.52%

25 Продължаваме 
Промяната 673 141 25.67%

26 Партия МИР 3 947 0.15%

27
ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ 
– ОБЕДИНЕНИЕ – 
ГРАДИВНОСТ

1 723 0.07%

28 Български национален 
съюз – НД 1 099 0.04%

29 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 1 343 0.05%

30

ДЕМОКРАТИЧНА 
БЪЛГАРИЯ – 
ОБЕДИНЕНИЕ (ДА 
България, ДСБ, Зелено 
движение)

166 966 6.37%

31 ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ 
ИДВАМЕ! 60 057 2.29%

32 ГЕРБ-СДС 596 456 22.74%

33 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 267 816 10.21%

34 БЪЛГАРСКА 
ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ 1 498 0.06%

35 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 2 968 0.11%

36 БРИГАДА 1 151 0.04%

2/ 
37

ИК за Петър 
Константинов Низамов – 
независим

130

24/ 
37

Давид Леон Леви – 
независим 53

– Не подкрепям никого 35 739
Обобщени данни от избор на президент и вицепрезидент

№ КАНДИДАТСКА ДВОЙКА ГЛАСО-
ВЕ

Р А З -
П Р Е -
ДЕЛЕ -
НИЕ

№ КАНДИДАТСКА ДВОЙКА ГЛАСО-
ВЕ

Р А З -
П Р Е -
ДЕЛЕ -
НИЕ

1
Йоло Димитров Денев и Марио 
Цанков Филев, ИК за Йоло Денев и 
Марио Филев

5 396 0.20%

2
Николай Симеонов Малинов и 
Светлана Петрова Косева 
РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА 
ОТЕЧЕСТВОТО

8 252 0.31%

3
Росен Пламенов Миленов и Иван 
Стефанов Иванов, ИК за Росен Ми-
ленов и Иван Иванов

12 643 0.47%

4

Валери Симеонов Симеонов и 
Цветан Венциславов Манчев 
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, 
БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛО-
КУПНА БЪЛГАРИЯ

8 581 0.32%

5
Костадин Тодоров Костадинов 
и Елена Цонева Гунчева, 
ВЪЗРАЖДАНЕ

105 039 3.93%

6
Румен Георгиев Радев и Илияна 
Малинова Йотова, ИК за Румен 
Радев и Илияна Йотова

1 322 128 49.41%

7
Горан Тасев Благоев и Ивелина 
Колева Георгиева-Стойнова 
НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА 
ДЕСНИЦАТА

12 322 0.46%

8
Благой Боянов Петревски и 
Севина Краснодарова Хаджийска 
БСДД – Български Съюз за Директ-
на Демокрация

5 521 0.21%

9
Марина Орфей Малчева и Савина 
Веселинова Луканова, ИК за Мари-
на Малчева и Савина Луканова

6 313 0.24%

10
Александър Трифонов Томов и 
Лъчезар Аспарухов Аврамов 
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРА-
ЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

7 235 0.27%

11 Волен Николов Сидеров и Магдалена 
Ламбова Ташева, АТАКА 14 790 0.55%

12
Боян Боянов Станков-Расате и 
Елена Кирилова Ваташка 
ИК за Боян Расате и Елена Ваташка

6 799 0.25%

13
Жельо Николов Желев и Калин 
Димитров Крулев, ПП ОБЩЕСТВО ЗА 
НОВА БЪЛГАРИЯ

6 162 0.23%

14
Светослав Емилов Витков и 
Веселин Асенов Белоконски 
ПП ГЛАС НАРОДЕН

14 117 0.53%

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

610 710 22.82%

16
Луна Йорданова Йорданова и 
Иглена Димитрова Илиева, ИК за 
Луна Йорданова и Иглена Илиева

21 739 0.81%

17
Мустафа Сали Карадайъ и Искра 
Димитрова Михайлова-Копарова 
Движение за права и свободи – ДПС

309 675 11.57%

18
Цвета Кирилова Кирилова и 
Георги Атанасов Тутанов, ИК за 
Цвета Кирилова и Георги Тутанов

7 708 0.29%

19
Лозан Йорданов Панов и Мария 
Хиндова Касимова-Моасе, ИК за Ло-
зан Панов и Мария Касимова–Моасе

98 422 3.68%

20 Мария Петрова Колева и Ганчо 
Иванов Попов, ПП ПРАВОТО 4 670 0.17%

21
Милен Василев Михов и Мария 
Йорданова Цветкова,  ВМРО – БЪЛ-
ГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

13 377 0.50%

22 Георги Венелинов Георгиев и 
Стоян Андреев Цветков, БНО 2 960 0.11%

23
Веселин Найденов Марешки и 
Полина Цветославова Цанкова-
Христова, ВОЛЯ

10 536 0.39%

– Не подкрепям никого 60 785 2.27%
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ОВЕН - С добро самочувствие, някои от 
вас ще се ориентират към ново начало. 
Любовта ви подкрепя и това е силата, от 
която всеки се нуждае.

ТЕЛЕЦ - Приемете предложение за 
пътуване, и без друго сте с положителна 
нагласа да разнообразите живота си, а 
няма да липсват и хубави емоции. Денят 
обещава успех във всичко, което предпри-
емете за това не стойте безучастни.

БЛИЗНАЦИ - Бъдете настоятелни, но 
без да сте груби, и ще постигнете своето 
в днешните преговори. Дребните на пръв 
поглед неща ще ви носят радост и добро 
настроение.

РАК - С изпълнението на днешните си 
задачи и ангажименти ще облекчите утреш-
ните си дела, за това запретвайте ръкави и 
действайте в угода на интересите, задъл-
женията и желанията си.

ЛЪВ - Толерантността и търпението 
ви в общуването ще убеди опонентите в 
правотата ви, но и не само заради това ще 
успявате, а защото знаете къде и как да 
използвате момента.

ДЕВА - С цената на всичко ще работите 
и дадете най-доброто от себе си, за да 
постигнете желаните резултати. С такъв 
подход няма как да не подобрите матери-
алното си състояние и всичко онова, към 
което се стремите.

ВЕЗНИ - Независими по дух и поведе-
ние, ще следвате собствената си програ-
ма, като не позволявате на никого да ви 
разколебае. Възможни са трудности при 
работа с хора, имащи закостеняло мисле-

не и лоши навици.
СКОРПИОН - Уважавани сте като про-

фесионалисти, но по-често се съобразя-
вайте с изискванията на клиента, без да 
изхождате от позицията на собственото си 
съвършенство.

CТРЕЛЕЦ - Използвайте уменията си за 
полезни занимания, не се хабете да убеж-
давате безсмислено някого в тях. Денят е 
подходящ за работа в сферата на бизнеса 
и финансите, решават се успешно юриди-
чески и правови въпроси.

KОЗИРОГ - Енергетиката способства за 
постигане на благополучие и укрепване на 
авторитета. Ден за преобразяване, чистота 
и строгост, с други думи за всичко, което е 
близко до разума и сърцето ви.

ВОДОЛЕЙ - Работете по приключване на 
започнатите задачи и наред с тях можете 
да постигнете всичко, което сте планували. 

РИБИ - Плановете ви днес ще се реа-
лизират, стига да сте активни, действени, 
и най-важното да не бъдете прекалено 
критични, категорични и взискателни към 
околните.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Толерантността ми към идиоти е много ниска. Имах изграден имунитет, но 
постоянно излизат нови щамове.! - Ани от Рилци, но не тази, за която си мислите

ги години ръководеше 
културния живот в До-
брич и която беше сред 
съучредителките на 
дамски клуб „Майчина 
грижа“. Бъди здрава, 
бъди обичана и ува-
жавана, Мариянка! И 
продължавай да носиш 
светлината в себе си!

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува утре арх. Емилия 
Тодорова, а ние още 
от днес й наричаме от 
здраве, успехи и пово-
ди за усмивка да не се 
отърве! Към поздра-
вите от сърце се при-
съединява и отборът 
добротворки от дамски 
клуб „Майчина грижа“!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме на кмета 
на село Балик Ханъм-
сер Асан, който праз-
нува утре, с пожелания 
да е здрав и да работи с 
ентусиазъм за хората от 
повереното му населено 
място! 

РОЖДЕНИК утре е 
Атанас  Атанасов  - 
общински съветник 
от МК ВМРО (ГЕРБ, 
СДС) в Балчик. Нека 
е здрав и нека рабо-
ти мъдро за по-добрия 
утрешен ден на Белия 
град!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК в 
аванс казваме на една 
стилна и енергична 
бизнесдама  - Росица 
Неделчева, която праз-
нува на 20 ноември. 
Нека от здраве, щас-
тие у дома, успехи във 
всичко добро, с което с 
заеме, да не се отърве! 
А дамите от клуб „Май-
чина грижа“, където 
Роси членува, й желаят 
Доброто да е неин еже-
дневен спътник!

РОЖДЕНИК на 21 но-
ември е бившият облас-
тен управител Красимир 
Кирилов. Нека е здрав и 
нека успява във всички-
те си добри начинания!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме в аванс 
на Мима Василева - 
общински съветник  от 
МК ГЕРБ(СДС) в Ка-
варна, която празнува 
на 21 ноември. За здра-
ве, успехи и активна 
работа в полза на хо-
рата от крайморската 
община са нашите по-
желания към дамата! 
РОЖДЕН ДЕН празну-
ва на 22 ноември един 
от управленците във 
ВиК Добрич - Пламен 
Павлов, а ние от НДТ 
в аванс му желаем да се 
радва на здраве, щас-
тие, успехи и много 
поводи за усмивка! 

В АВАНС честитим 
рождения ден на Сте-
фка Генчева, която 
празнува на 22 ноем-
ври. Нека е здрава, а в 
живота й да бъде светло 
и красиво!

РОЖДЕНИК на 22 
ноември е Стефан Йон-
чев, а ние от днес му 
желаем здраве, успехи в 
бизнеса и много искре-
ни приятели!

СВЕТСКА КЛЮКАДИВА ГЪСКА ПОСЕТИ БОЛНИЯ СИ "СЪПРУГ" В КЛИНИКА
Служители на център за 

диви канадски гъски в Барнс-
тейбъл, Масачузетс, разказ-
ват трогателна история за 
лоялност при пернатите създа-
ния, съобщи Си Би Ес лоукъл.

Няколко от тези птици 
обитават езерце в близост 
до центъра Кейп Уайл-
длайф. Местните хора по-
знават добре пернатите 
обитатели.

Един ден служителите 
на центъра забелязват, че 
гъсок на име Арнолд силно 

накуцва и го отвеждат във 
ветеринарната клиника за 
преглед. Заради установе-
ните две фрактури на стъ-
палото гъсокът е изпратен 
за операция.

Арнолд вече е поставен 
на операционната маса, ко-
гато ветеринарите чуват по-
чукване на вратата. Оказва 
се, че зад стъклото стои 
гъска, която от доста време 
живее в езерото с него. По 
чудо пернатата „дама“ е 
разбрала къде е отведен 

нейният „съпруг“ и е дошла 
да провери дали всичко с 
него е наред, разказва БТА. 
Служителите споделят, че 
гъската е останала зад 
стъклената врата през ця-
лото време на операцията. 
Когато е дошъл в съзнание 
след упойката, Арнолд е 
бил преместен по-близо 
до вратата, за да може 
да общува с половинката 
си през стъклото. Според 
ветеринарите срещата им, 
макар и през стъклена пре-
града, видимо е ободрила 
двете птици.

Двойката ще трябва да 
остане разделена няколко 
седмици, докато Арнолд се 
възстанови от операцията.  

https://novini.bg

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на 
Стойчо Стойчев - с по-
желания да е здрав и 
да успява във всичко 
добро, с което се заеме! 

РОЖДЕН ДЕН празну-
ва днес  Мария Добрева 
от Превантивно-инфор-
мационния център по 
наркотични вещества, 
а ние от НДТ й желаем 
здраве, много сбъднати 
мечти и много поводи за 
радост!

ЕДНА умна и хубава 
млада дама става днес 
на прекрасните 17 го-
дини - Мария-Викто-
рия, дъщерята на наша-
та колежка Станислава 
Кръстева. От сърце же-
лаем на рожденичката 
здраве, обич, отлични 
оценки, много 

приятели и сбъдване 
на всички мечти!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме с утрешна 
дата на една страхотна 
жена Мариана Попо-
ва, дамата, която дъл-

МАРКС И ЛЕНИН ПРИСЪСТВАХА 
НА СВАТБАТА НА ЕНГЕЛС В ИНДИЯ

Маркс, Ленин и Хо Ши Мин 
се събраха в Южна Индия, за 

да присъстват на сватбата на 
своя другар Енгелс, предаде 
Франс прес.

В случая обаче не става 
въпрос за германци, русна-
ци или виетнамци: това са 
просто имената на членове на 
комунистическата партия на 

индийския щат Керала. Енгелс 
и Ленин са братя, Маркс и Хо 

Ши Мин са синове на местен 
партиен функционер.

Местно издание съобщава, 
че четиримата мъже са актив-
ни членове на комунистиче-
ската партия, но Маркс се е 
върнал от ултракапиталисти-
ческия Дубай, за да присъства 

на сватбата в Атирапили през 
уикенда.

 Сърпът и чукът все още 
са на мода в Керала, къде-
то комунистическата партия 
управлява през по-голямата 
част от последните шест де-
сетилетия и където имена като 
Сталин и Троцки се радват на 
голяма популярност.

Индия се сближава със Съ-
ветския съюз по време на 
Студената война и руските 
имена, включително Правда - 
името на държавния вестник 
на СССР, са често срещани, 
особено в южната част на 
страната.

Настоящият главен ми-
нистър на Тамил Наду - щат 
източно от Керала, е М. К. 
Сталин, кръстен от баща си 
в чест на съветския диктатор 
няколко дни преди смъртта му.

На сватба в същия щат през 
юни мъж на име Социализъм 
се ожени в присъствието на 
братята си Комунизъм, Лени-
низъм и Марксизъм.


