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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Времето над страната ще 
бъде облачно, на много мес-
та с превалявания от дъжд. 
Вятърът ще се ориентира 
от север-северозапад, в Из-
точна България до умерен и 
с него ще започне да про-
никва студен въздух. Мини-
малните температури ще 
бъдат между 4 и 9, по мор-
ския бряг малко по-високи, 
а максималните ще са от 7 в 
североизточните до 14-15° в 
южните райони.

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 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

ВЪЗНАМЕРЯВА ДА УВЕЛИЧИ 
ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ 
ИМОТИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 

В БАЛЧИК СВАТБЕНИТЕ 
РИТУАЛИ ВЪЗВРЪЩАТ 
ОБЕМА СИ СЛЕД СПАДА 
МИНАЛАТА ГОДИНА

Д-Р ИВАЙЛО 
ХРИСТОВ 
ЗАМЕНЯ КАТО 
ДЕПУТАТ ФИЛИП 

На стр.  2

На стр.  6
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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

РУМЕН РАДЕВ И ИЛИЯНА ЙОТОВА 
ПЕЧЕЛЯТ ВТОРИ ПРЕЗИДЕНТСКИ 
МАНДАТ С ВНУШИТЕЛНА ПОБЕДА
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ВИЖТЕ КАК СЕ ПРОМЕНЯТ 
ПЕНСИИТЕ ОТ КОЛЕДА



ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК
ndt@dobrich.net

Брой 90 (6524)
http://www.ndt1.com/

23 ноември 2021 г. 2
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА УВЕЛИЧИ ДАНЪКА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА УВЕЛИЧИ ДАНЪКА 
ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНАВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Îáùèíà Òåðâåë âúçíà-
ìåðÿâà äà óâåëè÷è äàíúêà 
âúðõó íåäâèæèìèòå èìîòè ñ 
0.5 ïðîìèëà - äî äâà ïðîìè-
ëà, ïðåç 2022 ãîäèíà, çà äà 
ïîñòèãíå ïî-ãîëÿìà óñòîé÷è-
âîñò íà íîâèÿ îáùèíñêè áþ-
äæåò, ñïîðåä ïðåäëîæåíèòå 
çà îáùåñòâåíî îáñúæäàíå 
èçìåíåíèÿ â îáùèíñêàòà íà-
ðåäáà çà ìåñòíèòå äàíúöè.

Â îáùèíàòà ñà äåêëàðèðà-
íè 11 528 íåäâèæèìè èìîòà 
êàòî ïðè ïðåäâèäåíè 158 300 
ëåâà ïðèõîäè îò äàíúêà ïðåç 

Васил Карапанчев участва в 
среща на тема "Бизнесът следва 
транспортната инфраструктура"

2021-à êúì êðàÿ íà îêòîìâðè 
ñà ñúáðàíè îêîëî 162 300 
ëåâà. Ñ ïðåäëîæåíàòà íîâà 
ñòàâêà ðàçìåðúò íà îáëîãà 
âúðõó âñè÷êè íåäâèæèìè 
èìîòè ùå ñå óâåëè÷è ñ 54 
100 ëåâà, ïîñî÷âàò îò êìåò-
ñêàòà óïðàâà.

Îáùèíàòà ïëàíèðà äà 
óâåëè÷è è äàíúêà ïðè ïðè-
äîáèâàíå íà èìóùåñòâà ïî 
âúçìåçäåí íà÷èí îò 2.6 íà 3 
íà ñòî êàòî ñå î÷àêâà ïðè-
õîäèòå äà íàðàñíàò îò îêîëî 
228 000 ëåâà, êîëêîòî ñà ñú-

Ïîñòúïèëî å çà-
ÿâëåíèå ñ âõ. � ÍÑ-
10-381/19.11.2021 ã. 
îò Ôèëèï Ìàðèíîâ 
Ñòàíåâ – ðåãèñ-
òðèðàí êàíäèäàò 
çà íàðîäåí ïðåä-
ñòàâèòåë îò êàí-
äèäàòñêàòà ëèñòà 
íà ÏÏ „ÈÌÀ ÒÀ-
ÊÚÂ ÍÀÐÎÄ“ â 
Îñìè èçáîðåí ðà-
éîí – Äîáðè÷êè, è 
â Òðåòè èçáîðåí 
ðàéîí – Âàðíåí-
ñêè, ñ êîåòî èñêà 
äà áúäå çàëè÷åí 
îò êàíäèäàòñêàòà 
ëèñòà íà ÏÏ „ÈÌÀ 
ÒÀÊÚÂ ÍÀÐÎÄ“, è 
äà íå áúäå îáÿâåí 
çà èçáðàí çà íàðî-
äåí ïðåäñòàâèòåë 
â Îñìè èçáîðåí 
ðàéîí – Äîáðè÷êè, 
è â Òðåòè èçáîðåí 
ðàéîí – Âàðíåíñêè.

ÎÁßÂßÂÀ çà íà-
ðîäåí ïðåäñòàâèòåë îò Îñìè 
èçáîðåí ðàéîí – Äîáðè÷êè, 
ä-ð Èâàéëî Õðèñòîâ Õðè-
ñòîâ, ïîä � 2 îò ëèñòàòà íà 

112 ÍÎÂÈÍÈ
Íà 19 íîåìâðè, îêîëî 22:50 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å 

ñïðÿí çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „ÁÌÂ“, óïðàâëÿâàí 
îò 31-ãîäèøåí ìúæ. Â õîäà íà ïðîâåðêàòà å óñòàíî-
âåíî, ÷å âîäà÷úò íà ÌÏÑ óïðàâëÿâà â åäíîãîäèøåí 
ñðîê îò íàëîæåíî ìó íàêàçàíèå. Çàäúðæàí å çà ñðîê 
îò 24  ÷àñà. 

Íà 19 íîåìâðè, îêîëî 11:50 ÷àñà, å èçâúðøåíà ïðî-
âåðêà íà ÷àñòåí èìîò íà òåðèòîðèÿòà íà ãðàä Áàë÷èê. 
Â õîäà íà ïðîâåðêàòà å óñòàíîâåíî íåïðàâîìåðíî 
ïðèñúåäèíÿâàíå êúì åëåêòðîïðåíîñíàòà ìðåæà. 

Íà 20 íîåìâðè, îêîëî 13:30 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å 
ñïðÿí çà ïðîâåðêà òîâàðåí àâòîìîáèë „Ñêàíèÿ“, óïðà-
âëÿâàí îò 27-ãîäèøåí ìúæ. Ïðè ïîñëåäâàëàòà ïðîâåðêà 
çà óïîòðåáà íà íàðêîòè÷íè è óïîéâàùè âåùåñòâà, òå-
ñòúò îò÷èòà ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò. Ìúæúò å çàäúðæàí 
çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 21 íîåìâðè, îêîëî 23:00 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å 
èçâúðøåíà ïðîâåðêà íà 38-ãîäèøåí ìúæ. Â õîäà íà 
ïðîâåðêàòà å óñòàíîâåíî áÿëî ïðàõîîáðàçíî âåùåñòâî 
ñ òåãëî 0,2 ãðàìà, ðåàãèðàùî íà àìôåòàìèí. Çàäúðæàí 
å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. ÍÄÒ

Îêðúæíèÿò ñúä â Äîáðè÷ 
âçå ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå 
„çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà“ 
ñïðÿìî Ä.Ñ., ïðèâëå÷åí â 
êà÷åñòâîòî íà îáâèíÿåì çà 
òîâà, ÷å íà 18 íîåìâðè 2021 
ã., â Áàë÷èê, áåç íàäëåæíî 
ðàçðåøèòåëíî, å äúðæàë ñ 
öåë ðàçïðîñòðàíåíèå âè-
ñîêîðèñêîâî íàðêîòè÷íî 
âåùåñòâî - 4.4 ãðàìà àìôå-
òàìèí.

Îêðúæíèÿò ñúä, ñëåä êàòî 
ñå çàïîçíà ñ ìàòåðèàëèòå 
ïî äîñúäåáíîòî ïðîèçâîä-
ñòâî è ñëåä ïðåöåíêà íà äî-
âîäèòå íà ñòðàíèòå, íàìåðè, 
÷å êúì ìîìåíòà å íàëèöå 
îáîñíîâàíî ïîäîçðåíèå çà 
ñúïðè÷àñòíîñò íà îáâèíÿ-

åìèÿ êúì ðàçñëåäâàíîòî 
äåÿíèå, êàêòî è ÷å ñúùåñò-
âóâà ðåàëíà îïàñíîñò òîé 
äà ñå óêðèå ñ öåë èçáÿãâàíå 
íà åâåíòóàëíà áúäåùà íàêà-
çàòåëíà ðåïðåñèÿ. Ñ îãëåä 
ñúáðàíèòå ïî äåëîòî ëîøè 
õàðàêòåðèñòè÷íè äàííè çà 
îáâèíÿåìèÿ, êàêòî è íàëè÷è-
åòî íà äðóãî âîäåíî ñðåùó 
íåãî íàêàçàòåëíî ïðîèç-
âîäñòâî, ñúäúò ïðåöåíè, ÷å 
ïðè ïî-ëåêà ìÿðêà å íàëèöå 
è îïàñíîñò òîé äà èçâúðøè 
äðóãè ïðåñòúïëåíèÿ.

Îïðåäåëåíèåòî íà Îêðú-
æåí ñúä – Äîáðè÷ ïîäëåæè 
íà îáæàëâàíå ïðåä Àïåëàòè-
âåí ñúä – Âàðíà â 3- äíåâåí 
ñðîê.

МЯРКА "ЗАДЪРЖАНЕ 
ПОД СТРАЖА" НА 
ОБВИНЯЕМ ЗА ДЪРЖАНЕ 
НА НАРКОТИЦИ С ЦЕЛ 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Íà 21 íîåìâðè, îêîëî 
15:55 ÷àñà, â ãðàä Êàâàðíà å 
ñïðÿí çà ïðîâåðêà ìîòîïåä, 
áåç ðåãèñòðàöèîííà òàáåëà, 
óïðàâëÿâàí îò 42-ãîäèøåí 
ìúæ. Ïðè ïîñëåäâàëàòà ïðî-
âåðêà çà óïîòðåáà íà àëêî-

ПИЯН УПРАВЛЯВА МОТОПЕД 
БЕЗ РЕГИСТРАЦИОННА ТАБЕЛА

Óñëîâíî íàêàçàíèå îò 1 
ãîäèíà è 4 ìåñåöà „ëèøàâà-
íå îò ñâîáîäà“ ñ 3-ãîäèøåí 
èçïèòàòåëåí ñðîê íàëîæè 
Îêðúæíèÿò ñúä â Äîáðè÷ íà 
ïîäñúäèìà ïî îáâèíåíèå çà 
ïðè÷èíåíà ïî íåïðåäïàçëè-
âîñò ñìúðò ïðè ïúòíîòðàíñ-
ïîðòíî ïðîèçøåñòâèå. Æå-
íàòà å ëèøåíà è îò ïðàâî äà 
óïðàâëÿâà ìîòîðíî ïðåâîçíî 
ñðåäñòâî çà ñðîê îò 1 ãîäèíà 
è 6 ìåñåöà.

Ïîäñúäèìàòà Ì.Ã. å ïðè-
çíàòà çà âèíîâíà â òîâà, 
÷å  ñóòðèíòà íà 8 îêòîìâðè 
2020 ã., íà îêîëî äâà êèëî-
ìåòðà îò ñåëî Äðîïëà, â 
ïîñîêà ñåëî Çìååâî, îáù. 
Áàë÷èê, ïðè óïðàâëåíèå íà 
ëåê àâòîìîáèë, íàðóøèëà 
ïðàâèëàòà çà äâèæåíèå ïî 
ïúòèùàòà è ïî íåïðåäïàç-
ëèâîñò ïðè÷èíèëà ñìúðòòà 
íà äðóã âîäà÷.

Ñïîðåä îïèñàíîòî â îáâè-
íèòåëíèÿ àêò íàáëèæàâàéêè 
ìÿñòîòî íà ïðîèçøåñòâèåòî 
ïîäñúäèìàòà âèäÿëà ïàäíàëî 
äúðâî íà ïúòÿ â íåéíàòà ëåí-
òà çà äâèæåíèå. Ìèñëåéêè, 
÷å íÿìà äà èìà âúçìîæíîñò 
äà ñïðå êîëàòà ñè ïðåäè 
äà äîñòèãíå äî ïàäíàëîòî 
äúðâî, ðåøèëà äà ãî çàîáè-
êîëè. Ïðåäïðèåëà ìàíåâðà 
çàîáèêàëÿíå, êàòî íàâëÿçëà 
â íàñðåùíîòî ïúòíî ïëàòíî, 

êúäåòî ïîñëåäâàë óäàð ñ 
àâòîìîáèëà, óïðàâëÿâàí îò 
ïîñòðàäàëèÿ. 

Äåëîòî ïðåìèíà ïî ðåäà 
íà ñúêðàòåíîòî ñúäåáíî 
ñëåäñòâèå, ñëåä êàòî ïîä-
ñúäèìàòà ïðèçíà âèíàòà ñè 
è âñè÷êè ôàêòè, èçëîæåíè â 
îáâèíèòåëíèÿ àêò.

Ïîñòàíîâåíàòà îò Îêðúæ-
íèÿ ñúä ïðèñúäà ïîäëåæè 
íà îáæàëâàíå è ïðîòåñò â 
15-äíåâåí ñðîê ïðåä Àïåëà-
òèâåí ñúä – Âàðíà.

ОСЪДИТЕЛНА ПРИСЪДА 
ЗА ПРИЧИНЕНА ПО 
НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ 
СМЪРТ ПРИ КАТАСТРОФА 

Д-Р ИВАЙЛО ХРИСТОВ Д-Р ИВАЙЛО ХРИСТОВ 
ЗАМЕНЯ КАТО ДЕПУТАТ ЗАМЕНЯ КАТО ДЕПУТАТ 
ФИЛИП СТАНЕВФИЛИП СТАНЕВáðàíè îò íà÷àëîòî íà 2021-à, 

äî íàä 264 000 ëåâà äîãîäè-
íà, ñúîáùè êîðåñïîíäåíòúò 
íà ÁÒÀ Þëèÿ Õðèñòîâà.

Ïîâå÷åòî îñíîâíè ìåñòíè 
äàíúöè â îáùèíà Òåðâåë íå 
ñà ïðîìåíÿíè îò ïúðâîíà-
÷àëíîòî èì ïðèåìàíå ïðåç 
2008 ãîäèíà ñ ìîòèâà äà 
íå ñå óâåëè÷àâà äàíú÷íà-
òà òåæåñò çà íàñåëåíèåòî 
è ôèðìèòå. Â äúëãîñðî÷åí 
ïëàí îáà÷å òîçè ïîäõîä ñúç-
äàâà äèñïðîïîðöèè ñïðÿìî 
î÷àêâàíèÿòà íà íàñåëåíèå-

27-ãîäèøåí îò Äîáðè÷ å 
ñ ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå 
çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà, ñëåä 
êàòî áå óñòàíîâåíî, ÷å å 
àâòîð íà òðè êðàæáè îò âåí-
äèíã ìàøèíè.

Íà 19 íîåìâðè, îêîëî 
07:30 ÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîá-
ùåíèå çà èçâúðøåíà âçëîì-
íà êðàæáà íà ìîíåòíèê ñúñ 
ñóìàòà îò 200 ëåâà îò âåí-
äèíã ìàøèíà, íàõîäÿùà ñå 
ïî óë. „Îðôåé“ â ãðàä Äî-
áðè÷. 

Íà 21 íîåìâðè ñà ïîëó÷åí 
äâå ñúîáùåíèå çà âçëîìíè 
êðàæáè íà ìîíåòíèê îò âåí-
äèíã ìàøèíè, îòíîâî ïî óë. 
„Îðôåé“. Â õîäà íà ðàáîòà, 
ñëóæèòåëè íà Ïúðâî ÐÓ ÌÂÐ 
Äîáðè÷ çàäúðæàò èçâúðøè-
òåëÿ íà äåÿíèåòî, ìúæ íà 
27ãîäèíè. Ïðè ïîñëåäâàëèòå 
ÎÈÌ è ÏÑÄ å óñòàíîâåíî, 
÷å ñúùèÿò å èçâúðøèòåë 
è íà âçëîìíàòà êðàæáà îò 
âåíäèíã ìàøèíà, èçâúðøåíà 
íà 19 íîåìâðè ò.ã.. Ìàòåðè-
àëèòå ïî òðèòå ñëó÷àÿ ñà 
äîêëàäâàíè íà ÐÏ Äîáðè÷. 
Ðàáîòàòà ïî óñòàíîâÿâàíå 
è äîêóìåíòèðàíå íà öÿëîñò-
íàòà ïðåñòúïíà äåéíîñò íà 
êðàäåöà ïðîäúëæàâà.ÍÄÒ

ЗАЛОВИХА 
27-ГОДИШЕН 
КРАДЕЦ НА 
МОНЕТНИЦИ

òî çà ôóíêöèîíèðàíåòî íà 
îáùèíñêèòå ñëóæáè, çà ïîä-
äúðæàíå íà ïúòíàòà èíôðà-
ñòðóêòóðà, íà ñîöèàëíèòå è 
êîìóíàëíèòå äåéíîñòè è äðó-
ãè, ïîñî÷âà êìåòúò íà Òåðâåë 
Ñèìåîí Ñèìåîíîâ â ìîòèâè-
òå çà ïðîìåíèòå â îáùèí-
ñêàòà íàðåäáà. Ñïîðåä íåãî 
íå å ñúçäàäåí è ìåõàíèçúì, 
êîéòî äà êîðèãèðà âñÿêà 
ãîäèíà äàíú÷íàòà îöåíêà íà 
íåäâèæèìèòå èìîòè è òàêà 
òÿ èçîñòàâà çíà÷èòåëíî îò 
ïàçàðíèòå öåíè.

Íà 18 íîåìâðè, îêîëî 
23.30 ÷àñà, å ïîëó÷åíî ñú-
îáùåíèå çà ãîðÿù ìèêðî-
áóñ „Ìåðöåäåñ“, ïàðêèðàí 
íà òåðèòîðèÿòà íà ñ. Îïà-
íåö. Ïîæàðúò å ïîòóøåí 
îò åêèïè íà ÐÑ ÏÀÁÇÍ 
Äîáðè÷. Âñëåäñòâèå íà èí-
öèäåíòà, ÌÏÑ å íàïúëíî 
óíèùîæåíî. Ïî ñëó÷àÿ å 
îáðàçóâàíî äîñúäåáíî ïðî-
èçâîäñòâî.ÍÄÒ

МЕРЦЕДЕС 
ИЗГОРЯ В 
ОПАНЕЦ

õîë ñ òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî, 
öèôðîâàòà èíäèêàöèÿ îò÷èòà 
íàëè÷èåòî íà 2,18 ïðîìèëà. 
Âîäà÷úò å çàäúðæàí çà ñðîê 
îò 24 ÷àñà. Ïî äâàòà  ñëó÷àÿ 
ñà îáðàçóâàíè áúðçè ïîëè-
öåéñêè ïðîèçâîäñòâà.ÍÄÒ

Îò â÷åðà - 22 íîåìâðè, 
çàïî÷íà ïîäãîòîâêà çà àñ-
ôàëòèðàíå íà óë. „Ëþáåí 
Êàðàâåëîâ“ â ÷àñòòà îò óë. 
„Êèðèë è Ìåòîäèé“ äî óë. 
„Âàñèë Ëåâñêè“. Îò Îáùè-
íà ãðàä äîáðè÷ ïðèçîâàâàò 
ãðàæäàíèòå äà íå ïàðêèðàò 
íà óëèöàòà è äà ñå ñúîáðà-
çÿâàò ñ âðåìåííàòà îðãàíè-
çàöèÿ. Îãðàíè÷åíèÿòà â äâè-
æåíèåòî è ïàðêèðàíåòî ñà äî 
ïðèêëþ÷âàíå íà ðåìîíòíèòå 
äåéíîñòè. 

Îò 23.11.2021 ñå âúçîáíî-
âÿâàò ðåìîíòíèòå äåéíîñòè 
ïî óë. „Áîðÿíà“. Ñëåä êàòî 
ñå ïîäãîòâè óëèöàòà çà àñ-

АСФАЛТИРАТ  КЛЮЧОВИ АСФАЛТИРАТ  КЛЮЧОВИ 
УЛИЦИ В ЦЕНТРАЛНА УЛИЦИ В ЦЕНТРАЛНА 
ГРАДСКА ЧАСТ НА ДОБРИЧГРАДСКА ЧАСТ НА ДОБРИЧ

ôàëòèðàíå àñôàëò ùå áúäå 
ïîëîæåí êàêòî ïî óë. „Áîðÿ-
íà“, òàêà è ïî óë. „Äèìèòúð 
Êîâà÷åâ“. Îáùèíà Äîáðè÷ 
ïðèçîâàâà ãðàæäàíèòå äà 
ñïàçâàò âúâåäåíèòå îãðàíè-
÷åíèÿ è äà íå ïàðêèðàò ïî 
ïîñî÷åíèòå óëèöè äî ïðè-
êëþ÷âàíå íà ðåìîíòíèòå 
äåéíîñòè.

Ïðåäñòîè è èçâúðøâàíå 
íà ïîäãîòîâêà çà àñôàëòè-
ðàíå íà óë. „Äàìå Ãðóåâ“ 
- îò ñãðàäàòà íà „Áúëãàðñêè 
ïîùè“ äî óë. „Îòåö Ïàèñèé“, 
êîÿòî òðÿáâàøå äà çàïî÷íå 
â÷åðà, íî ñå îòëàãà çà ïåðè-
îäà ñëåä 24 íîåìâðè.   

ÏÏ „ÈÌÀ ÒÀÊÚÂ ÍÀÐÎÄ“ â 
Îñìè èçáîðåí ðàéîí – Äî-
áðè÷êè, íà ìÿñòîòî íà Ôèëèï 
Ìàðèíîâ Ñòàíåâ.

Îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë 
Âàñèë Êàðàïàí÷åâ, çàåäíî 
ñúñ çàì.-îáëàñòíèÿ óïðà-
âèòåë Çäð. Çäðàâêîâ è ãë. 
åêñïåðò èíæ. Â. Äèìèòðîâ 
âçåõà ó÷àñòèå â îðãàíèçè-
ðàíàòà è ïðîâåäåíà â Ðóñå 
ñðåùà „Áèçíåñúò ñëåäâà 
òðàíñïîðòíàòà èíôðàñòðóê-
òóðà“, íà êîÿòî ïðèñúñòâàõà 
ìèíèñòúðúò íà ôèíàíñèòå 
Âàëåðè Áåë÷åâ, ìèíèñòúðúò 
íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå 
è áëàãîóñòðîéñòâîòî Âèî-
ëåòà Êîìèòîâà, ìèíèñòúðúò 
íà èêîíîìèêàòà Äàíèåëà 
Âåçèåâà è çàìåñòíèê-ìè-
íèñòúðúò íà òðàíñïîðòà, 
èíôîðìàöèîííèòå òåõíîëî-
ãèè è ñúîáùåíèÿòà Õðèñòèíà 
Âåëèíîâà. 

Ïðåäñòàâåíè áÿõà òðàíñ-
ïîðòíè èíôðàñòðóêòóðíè 
ïðîåêòè, èìàùè çà öåë äà 
ïîäîáðÿò îáñëóæâàíåòî çà 
áèçíåñà è íàñåëåíèåòî â 
òðàíñïîðòíî îòíîøåíèå, äà 
ïîâèøàò ëîãèñòè÷íàòà ñâúð-
çàíîñò íà ñåâåðíà Áúëãàðèÿ 
è äà ïîâëèÿÿò â ïîëîæèòåëíà 
íàñîêà íà èêîíîìè÷åñêîòî 
ðàçâèòèå êàòî ñå íàìàëè 
ðåãèîíàëíèÿ äèñáàëàíñ, 
ñïîäåëè ñëåä ñðåùàòà îá-
ëàñòíèÿò óïðàâèòåë Â. Êà-
ðàïàí÷åâ. Ñëåä ñðåùàòà 
òîé ïðåäîñòàâè íà âñåêè 
åäèí îò ïðèñúñòâàëèòå ìè-
íèñòðè ïðåäëîæåíèÿ çà ðå-
àëèçèðàíå íà òðàíñïîðòíè 
èíôðàñòðóêòóðíè ïðîåêòè 
íà òåðèòîðèÿòà íà îáëàñò 

ВАЖНИ ТРАНСПОРТНИ 
ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ В 
ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕДСТАВИ 
ПРЕД ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ 
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

Äîáðè÷, êîèòî ùå ïîâëèÿÿò 
ïîëîæèòåëíî âúðõó ðàçâè-
òèåòî íà èêîíîìèêàòà íà 
öåëèÿ ðåãèîí, à èìåííî:

- Ó÷àñòúêúò îò ðåïóáëèêàí-
ñêè ïúò II-29 Äîáðè÷ – Âàðíà, 
äà ñå âêëþ÷è ïðèîðèòåòíî çà 
ïîäãîòîâêà çà ðåàëèçèðàíå 
íà èíâåñòèöèÿ è ïðåâðúùàíå-
òî ìó îò äâó- â òðèëåíòîâ ïúò;

- Äà ñå èçãðàäè îòñå÷êà 
ïî ðåïóáëèêàíñêè ïúò II-71 â 
ó÷àñòúêà Äîáðè÷ – Àëáåíà, 
êàòî ñå íàïðàâè îáõîä íà ñ. 
Áàòîâî;

- Äà ñå èçãðàäè ñåâåðî-
èçòî÷åí îáõîäåí ïúò íà ãð. 
Ãåíåðàë Òîøåâî â ó÷àñòúê 
ïî ðåïóáëèêàíñêè ïúò II-29;

- Äà ñå ïëàíèðà öÿëîñòíî 
àñôàëòèðàíå íà îòñå÷êàòà 
Äîáðè÷ – Áàë÷èê – ÷àñò îò 
ðåïóáëèêàíñêè ïúò II-27.

Â ïðåäëîæåíèåòî ñè îùå 
îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë íà-
ñòîÿâà äà ñå ïëàíèðà öåëåâî 
ôèíàíñèðàíå îò äúðæàâàòà 
çà îáùèíèòå è Îáëàñòíî 
ïúòíî óïðàâëåíèå, ñ êîåòî 
äà ñå ïîäîáðè îáùèíñêàòà è 
ðåïóáëèêàíñêà ìåæäóñåëèù-
íà ïúòíà èíôðàñòðóêòóðà.

Íå íà ïîñëåäíî ìÿñòî Â. 
Êàðàïàí÷åâ íàñòîÿâà äà ñå 
îñèãóðè ãåíåðàòîðåí ëîêî-
ìîòèâ, ñ êîåòî äà ñå ãàðàí-
òèðà äâèæåíèåòî íà ñïàëíèÿ 
âàãîí ïî æï ëèíèÿòà Êàð-
äàì-Ñîôèÿ äî è îò Ãåíåðàë 
Òîøåâî.

Ñíèìêà Îáëàñòíà
àäìèíèñòðàöèÿ Ðóñå
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Íà 24 íîåìâðè, îò 18.30 
÷., â Îãëåäàëíà çàëà „Íåëè 
Áîæêîâà“ ïî÷èòàòåëèòå íà 
êëàñè÷åñêàòà ìóçèêà ùå ñå 
íàñëàäÿò íà åñåíåí êîíöåðò 
ñúñ ñïåöèàëíî ïîäáðàíà 
ïðîãðàìà ñ ïðîèçâåäåíèÿ íà 
Áàõ, Ìîöàðò è Áàðáúð.

Äèðèãåíòúò Àðòî×èô÷è-
ÿí å ðîäåí â Ïëîâäèâ. Ìó-
çèêàëíîòî ñè îáðàçîâàíèå 
ïîëó÷àâà â Ñðåäíîòî ìó-
çèêàëíî ó÷èëèùå â ðîäíèÿ 
ãðàä Ïëîâäèâ. Ïúðâèòå ñè 
óðîöè ïî äèðèæèðàíå ïîëó-
÷àâà îò èçâåñòíèÿ ïëîâäèâ-
ñêè êîìïîçèòîð è äèðèãåíò 
Èâàí Ñïàñîâ. Ïðîäúëæàâà 
ñëåäâàíåòî ñè â Äúðæàâ-
íàòà Ìóçèêàëíà Àêàäåìèÿ 
Ñîôèÿ â ñïåöèàëíèÿ êëàñ 
ïî îðêåñòðîâî äèðèæèðàíå 
íà ïðîñëàâåíèÿ áúëãàðñêè 
êîìïîçèòîð è äèðèãåíò ïðî-
ôåñîð Êîíñòàíòèí Èëèåâ. 
Ïî âðåìå íà ñëåäâàíåòî ñè 
äèðèæèðà ìíîãîêðàòíî ñèì-
ôîíè÷íèÿ îðêåñòúð íà ÄÌÀ 
è ó÷àñòâà â ìåæäóíàðîä-
íàòà ìëàäåæêà ìóçèêàëíà 
ñðåùà â Áàéðîéò – Ãåðìà-
íèÿ. Òóê ïîñåùàâà êóðñà 
ïî äèðèæèðàíå íà ïðî÷óòèÿ 
àìåðèêàíñêè äèðèãåíò Åðèõ 
Ëàéíñäîðô. Ñëåä çàâúðøâà-
íå íà ñëåäâàíåòî ñè ðàáîòè 
â Ïëåâåíñêàòà Ôèëõàðìî-
íèÿ è Ðóñåíñêàòà Äúðæàâíà 
Îïåðà êúäåòî ïîäãîòâÿ è 
äèðèæèðà îêîëî 200 îïåðíè 
è áàëåòíè ñïåêòàêëè. Îñíî-
âàâà ìëàäåæêè ñèìôîíè÷åí 
îðêåñòúð ïðè Ïëîâäèâñêîòî 
ñðåäíî ìóçèêàëíî ó÷èëèùå è 

îñúùåñòâÿâà èçêëþ÷èòåëíî 
óñïåøíè êîíöåðòíè òóðíåòà 
âúâ Ôðàíöèÿ è Ãåðìàíèÿ. 
Â òîçè ïåðèîä Àðòî×èô÷è-
ÿí îñúùåñòâÿâà òâîð÷åñêè 
êîíòàêòè ñ ðóñêèÿ äèðè-
ãåíò Èãîð Ìàðêåâè÷, áúë-
ãàðñêèòå ìóçèêàíòè Ñòîéêà 
Ìèëàíîâà, Äîðà Ìèëàíî-
âà, Áîæèäàð Íîåâ, êîëóì-
áèéñêàòà ïåâèöà Êàðìèíà 
Ãàéî, êàíàäñêàòà ïèàíèñòêà 
Ìàðãàðåò Áðþñ è ãðúöêàòà 
ïèàíèñòêà ïðîôåñîð Àãà-
òåËåéìîíè. Àðòî×èô÷èÿí 
å äèðèæèðàë ïî÷òè âñè÷êè 
áúëãàðñêè îðêåñòðè. Äèðè-
æèðà ãàñòðîëíè êîíöåðòè 
ñúñ ÑÎ íà Ñîëóí – Ãúðöèÿ, 
Ôèëõàðìîíè÷íèÿ îðêåñòúð â 
Åðåâàí – Àðìåíèÿ è îïåðàòà 
â Àíòàëèÿ – Òóðöèÿ. Äåáþ-
òèðà â Ïàñàäåíà – ÑÀÙ 
ïðåç 2016 ã. è êîíöåðòúò å 
ïîñðåùíàò ñ èçêëþ÷èòåëíî 
ëàñêàâè îòçèâè îò íÿêîè âî-
äåùè àìåðèêàíñêè ìóçèêàë-
íè ñïåöèàëèñòè. Ïîíàñòîÿ-
ùåì Àðòî×èô÷èÿí èçíàñÿ 
êîíöåðòè êàòî ãîñò äèðèãåíò 
íà ðàçëè÷íè ñèìôîíè÷íè 
îðêåñòðè â ñòðàíàòà. Åòî 
êàêâî êàçâàò çà íåãî:

„Áðàâî çà ÷óäåñíîòî èç-
ïúëíåíèå íà 7-ìà ñèìôî-
íÿ íà Áåòõîâåí. Çâóêúò íà 
îðêåñòúðà å ìíîãî äîáúð 
è ñïåöèàëíî ïîñëåäíîòî 
ôîðòèñèìî íà Åãìîíò. À ñ 
ðàáîòàòà Âè ñúñ ñîïðàíîòî, 
àç ðàçáðàõ, ÷å Âèå èìà-
òå ãîëÿì îïèò ñ îïåðàòà è 
îïåðíèòå ïåâöè.“ Ìàðòèí 
Çèãõàðò, Àâñòðèÿ. „Àç ñå çà-

ðàäâàõ èçêëþ÷èòåëíî ìíîãî 
íà çàïèñà, êîéòî ÷óõ. Íÿìà 
ñúìíåíèå, ÷å Âèå óñïÿâàòå 
äà íàêàðàòå ìóçèêàíòèòå äà 
ñâèðÿò ñúñ ñòðàñò è óáåäå-
íîñò ÷ðåç åíåðãèÿòà, êîÿòî 
Âèå ïðîÿâÿâàòå íà ñöåíàòà, 
åíåðãèÿ, êîÿòî ðåôëåêòèðà 
íà ñâèðåíåòî. Âèå ñúùî ñòå 
÷óâñòâèòåëåí àêîìïàíÿòîð 
íà ïåâöèòå â ðàçëè÷íèòå 
àðèè.“ Ïðîô. Õåíðè Ôîãåë 
– áèâø ïðåçèäåíò íà ×èêàã-
ñêèÿ Ñèìôîíè÷åí Îðêåñòúð. 
„Âèå ñòå äèðèãåíò, êîéòî 
ìîæå äà ìîäåëèðà âñåêè ãî-
ëÿì àíñàìáúë.“ Áîðèñ Áðîò, 
ÑÀÙ.

Ïðîô. ä-ð Äåñèñëàâà 
Ùåðåâà çàâúðøâà Ñðåäíî 
ìóçèêàëíî ó÷èëèùå â ãð. 
Áóðãàñ â êëàñà ïî ïèàíî íà 
èçâåñòíàòà áúëãàðñêà ïèà-
íèñòêà Ðàäêà ×îìàêîâà. Ïîä 
íåéíîòî âåùî ðúêîâîäñòâî 
òÿ ñå èçãðàæäà êàòî ïðîôå-
ñèîíàëèñò è àðòèñò. Ïî-êúñ-
íî å ïðèåòà â Ìîñêîâñêàòà 
êîíñåðâàòîðèÿ „×àéêîâñêè”, 
êúäåòî ñå äèïëîìèðà â êëàñà 
íà ïðîô. Çèíàèäà Èãíàòè-
åâà. Ïðè íåÿ çàâúðøâà è 
äâóãîäèøíà èçïúëíèòåëñêà 
àñïèðàíòóðà. Èìà àêòèâíà 
è ðàçíîîáðàçíà êîíöåðòíà 
äåéíîñò êàòî ñîëèñò è êà-
ìåðåí ïàðòíüîð. Èçÿâÿâà ñå 
êàòî ñîëèñò íà ðåäèöà ñèì-
ôîíè÷íè è êàìåðíè îðêåñòðè 
– Ñîôèéñêà, Ïëîâäèâñêà, 
Ðóñåíñêà, Ïëåâåíñêà, Áóð-
ãàñêà, Øóìåíñêà ôèëõàðìî-
íèè, êàìåðåí àíñàìáúë ”Ñî-
ôèéñêè ñîëèñòè“, êàìåðíèòå 
îðêåñòðè â Äîáðè÷, Õàñêîâî, 
„Ñèìôîíèåòà” Âàðíà, Ïåð-
íèê è äðóãè. Ëàóðåàò å íà 
ìåæäóíàðîäíè è íàöèîíàëíè 
êîíêóðñè â Áúëãàðèÿ, ×åõèÿ, 
Èòàëèÿ, Ñëîâàêèÿ, ßïîíèÿ. 
Êîíöåðòèðà â Ðóñèÿ, Áåëãèÿ, 
Ëþêñåìáóðã, Óíãàðèÿ, Ãúð-
öèÿ, Ìàêåäîíèÿ. Ó÷àñòâà âúâ 
ôåñòèâàëèòå „Ñîôèéñêè ìó-
çèêàëíè ñåäìèöè“, „Åâðîïåé-
ñêè ìóçèêàëåí ôåñòèâàë“, 
„Âàðíåíñêî ëÿòî”, „Àïîëî-
íèÿ“, „Ñàëîí íà èçêóñòâà-
òà“, Íîâîãîäèøåí ìóçèêàëåí 
ôåñòèâàë, ”Íîâà áúëãàðñêà 
ìóçèêà”, ”Ïèàíèñèìî”, Ìó-
çèêàëíè ïðàçíèöè „Åìèë 
×àêúðîâ”, Äíè íà Ðóñêàòà 
êëàâèðíà ìóçèêà è äð., êàêòî 
è íà ôåñòèâàëè â Ãúðöèÿ, Ìà-
êåäîíèÿ è äðóãè. Ïðåç 2001 ã. 
èçäàâà CD ñúâìåñòíî ñ Ðàä-
êà ×îìàêîâà – Ïðîèçâåäåíèÿ 
çà ïèàíî îò Ïàí÷î Âëàäèãå-
ðîâ. Ïðåç 2008 ã. òîçè äèñê 
å ñåëåêòèðàí è âêëþ÷åí â 
ìåæäóíàðîäíàòà ïîðåäèöà 
„Øåäüîâðè íà êëàñèêàòà“. 
Ïðåç 2010 ã. å ïîêàíåíà äà 
ó÷àñòâà â èçäàâàíåòî íà 
äâîåí êîìïàêòäèñê ñ öèãóë-
êîâè ïðîèçâåäåíèÿ íà ñú-
âðåìåííèÿ ñèðèéñêè êîìïî-
çèòîð DiaSuccari. Çàïèñèòå 
ñå îñúùåñòâÿâàò â Áåðëèí, 

Â Òåðâåë ìàëêè è ãîëåìè 
ùå ìàéñòîðÿò ñóðâàêíèöè, 
ñóâåíèðè, êàðòè÷êè çà Êî-
ëåäåí áàçàð â ïîäêðåïà íà 
äåöà â íóæäà, ñúîáùàâàò îò 
îáùèíàòà çà áëàãîòâîðèòåë-
íàòà èíèöèàòèâà.

Êîíêóðñúò "Íàøàòà Çåëåíà 
Êîëåäà" íàñúð÷àâà àâòîðè 
- îò äåòñêè ãðàäèíè, ó÷èëè-
ùà è ïî-âúçðàñòíè õîðà, äà 
òâîðÿò ñ ðåöèêëèðàíà õàðòèÿ 
è äðóãè ìàòåðèàëè, çà äà 
áúäå îïàçåíà ïðèðîäàòà. Â 
íàäïðåâàðàòà, çà êîÿòî ñå 
î÷àêâàò è ðèñóíêè, ìîãàò 

В ТЕРВЕЛ МАЛКИ И ГОЛЕМИ 
ЩЕ МАЙСТОРЯТ СУРВАКНИЦИ 
И СУВЕНИРИ В ПОДКРЕПА НА 
ДЕЦА В НУЖДА

äà ó÷àñòâàò öåëè ó÷èëèùíè 
êëàñîâå, êîèòî ùå ïîëó÷àò 
êîëåêòèâíè íàãðàäè. Òðèìà 
îò íàé-òàëàíòëèâèòå àâòîðè 
ùå áúäàò îòëè÷åíè ñ èíäèâè-
äóàëíè íàãðàäè. Êîëåäíèÿò 
áàçàð ùå áúäå îòêðèò íà 
16 äåêåìâðè â ðàìêèòå íà 
ïðîåêò íà Ïðîôåñèîíàëíà-
òà ãèìíàçèÿ ïî òåõíèêà è 
îáëåêëî "Äî÷î Ìèõàéëîâ" â 
Òåðâåë, ñ ïîäêðåïàòà íà ïðî-
ãðàìà "Åâðîïåéñêè êîðïóñ 
çà ñîëèäàðíîñò"ü, ñúîáùè 
êîðåñïîíäåíòúò íà ÁÒÀ Þëèÿ 
Õðèñòîâà.

23 íîåìâðè, 10.30 ÷., ïëàòôîðìàòà Zoom. Ó÷àñòèå íà 
ìëàäåæêè ðàáîòíèöè â Óåáèíàð íà òåìà „Èíòåãðèðàíå íà 
ïðèíöèïà íà ðàâåíñòâî ìåæäó ïîëîâåòå è èíòåðñåêöèî-
íàëíà ïåðñïåêòèâà â ïîëèòèêèòå íà ÅÑ“. Îðãàíèçàòîðè: 
Áúëãàðñêàòà ïëàòôîðìà êúì Åâðîïåéñêî æåíñêî ëîáè 
EuropeanWomen's Lobby, Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷.

24 íîåìâðè, 18.30 ÷., Îãëåäàëíà çàëà „Íåëè Áîæêîâà“. 
Êîíöåðò íà Áúëãàðñêè êàìåðåí îðêåñòúð – Äîáðè÷. Ãîñò-
äèðèãåíò Àðòî×èô÷èÿí. Ñîëèñò Äåñèñëàâà Ùåðåâà – ïèàíî. 
Ïðîãðàìà: É. Ñ. Áàõ, Â. À. Ìîöàðò, Ñ. Áàðáúð. Îðãàíèçà-
òîðè: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, Áúëãàðñêè êàìåðåí îðêåñòúð 
– Äîáðè÷.

24 íîåìâðè, 18.35 ÷., îíëàéí. Íåôîðìàëíî îáó÷åíèå íà 
òåìà „Äîáðîâîë÷åñòâî: Ùî å òî?“ 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÷, ÅÃ „Ãåî Ìèëåâ“.

24 íîåìâðè, íà ñàéòà è ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà Ðåãèî-
íàëíà áèáëèîòåêà „Äîðà Ãàáå“web-site: www.libdobrich.bg; 
facebook: https://www.facebook.com/libdobrich

Ïèíîêèî – äåòñêà ïðèêàçêà îíëàéí, ïî ïîâîä 195 ãîäèíè 
îò ðîæäåíèåòî íà Êàðëî Êîëîäè. Îðãàíèçàòîð: Ðåãèîíàëíà 
áèáëèîòåêà „Äîðà Ãàáå“.

 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
Ìóçåé â Ãðàäñêè ïàðê „Ñâ. Ãåîðãè“. Åêñïîçèöèÿ „Îñâî-

áîæäåíèåòî íà Äîáðóäæà ïî âðåìå íà Ïúðâàòà ñâåòîâíà 
âîéíà 1916-1917 ã.“Îðãàíèçàòîð: Ðåãèîíàëåí èñòîðè÷åñêè 
ìóçåé – Äîáðè÷.

Ïðîäúëæàâà
V Îáëàñòåí êîíêóðñ çà åñå íà òåìà „Êàê îáùóâàìå äíåñ?“
ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ íà: https://ycd.bg/…/oblasten-konkurs-

za-ese-kak-obsthuvame…/Îðãàíèçàòîðè: Îáùèíà ãðàä 
Äîáðè÷, Ìëàäåæêè öåíòúð - Äîáðè÷, Ìåñòíà êîìèñèÿ çà 
áîðáà ñ ïðîòèâîîáùåñòâåíèòå ïðîÿâè íà ìàëîëåòíèòå è 
íåïúëíîëåòíèòå.

ïðîäúëæàâà
Áëàãîòâîðèòåëíà èçëîæáà „Streetart“ â ïîäêðåïà íà 

Ôîíäàöèÿ „Ìèëîñòèâî ñúðöå“ – êàðòèíèòå ñà îò 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÷. ÍÄÒ

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 24 
НОЕМВРИ - СВЕТА ЕКАТЕРИНА

Íà 24 íîåìâðè ïðàçíóâàìå 
Ñâåòà Åêàòåðèíà. Èìåí äåí 
èìàò âñè÷êè, íîñåùè èìåòî 
íà ñâåòèöàòà - Åêàòåðèíà, 
Êàòåðèíà, Êàòÿ, Êàòðèí, Êà-
òèíà, Òèíà

Ñïîðåä æèòèåòî é, òÿ áèëà 
èçêëþ÷èòåëíî êðàñèâà äåâîé-
êà, æèâååùà â ãðàä Àëåêñàí-
äðèÿ. Îñâåí êðàñèâà, Åêàòå-
ðèíà áèëà è ìíîãî óìíà äàìà, 
êîÿòî èçó÷èëà ôèëîñîôèÿòà, 
ëèòåðàòóðàòà è îñîáåíî ìå-
äèöèíàòà. Ìíîçèíà çíàòíè è 
áîãàòè ìîìöè èñêàëè ðúêàòà 
é, íî òÿ áèëà ðåøèëà äà ñå 
îìúæè ñàìî çà ðàâåí íà íåÿ 
ïî õóáîñò, óì è çíàíèå.

Ìàéêàòà íà Åêàòåðèíà 
áèëà õðèñòèÿíêà, íî êðèåëà 
âÿðàòà ñè - ïî îíîâà âðåìå 
õðèñòèÿíèòå áèëè ãîíåíè. Â 
ïîêðàéíèíèòå íà Àëåêñàí-
äðèÿ æèâååë ñêèòíèê îòøåë-
íèê. Ìàéêà é ÿ çàâåëà ïðè 
íåãî, çà äà é äàäå äîáðè 
ñúâåòè, èìåííî òîé ÿ îáúðíàë 
êúì ïîçíàíèåòî çà Áîã.

Åäíà íîù â ñúíÿ é ñå ÿâè-
ëà Áîãîðîäèöà è òîâà áèëî 
ìîìåíòúò, â êîéòî Åêàòå-
ðèíà îòäàëà äóøàòà ñè íà 
õðèñòèÿíñêàòà âÿðà, à ïîñëå 
ñòàíàëà "íåáåñíà – ÷èñòà è 
ñâÿòà, ãîäåíèöà íà Õðèñòîñ". 
Ðåâíîñòíî íå ïðîïóñêàëà äà 
ïîðèöàå åçè÷íèöèòå.

Âåäíúæ íà åäèí åçè÷å-

ñêè ïðàçíèê, ïðåä âñè÷êè 
òÿ ðåêëà íà öàðÿ: "Íå òå ëè 
å ñðàì, öàðþ, äà ñå ìîëèø 
íà ãíóñíè èäîëè!..." Çà ìíîãî 
ïî-ìàëêî ïî îíîâà âðåìå 
ïàäàëè ãëàâè, íî ñìèëåí îò 
êðàñîòàòà íà Åêàòåðèíà, 
öàðÿò é ïðåäëîæèë ïîëîâè-
íàòà ñè áîãàòñòâî, àêî òÿ ñå 
îòêàæå îò õðèñòèÿíñòâîòî. 
Èçâèêàë 50 ìúäðåöè, çà äà 
ÿ ðàçóáåäÿò îò âÿðàòà é, íî 
òÿ ñ ìúäðîñòòà ñè ñúóìÿëà 
äà ãè íàêàðà äà îòõâúðëÿò 
åçè÷åñêàòà âÿðà è äà ïðèåì-
àò íåéíàòà. Óñïÿëà äàæå äà 
óáåäè è ñúïðóãàòà íà öàðÿ â 
Õðèñòîâàòà âÿðà - çà êîåòî 
æåñòîêèÿò öàð îòñÿêúë ãëà-
âàòà íà ñúïðóãàòà ñè.

Áåçñèëåí ïðåä óïîðèòîñòòà 
íà Åêàòåðèíà, êîÿòî óñïÿëà 
çà êðàòêîòî âðåìå äà ïðîñâå-
òè ìíîãî õîðà, öàðÿò çàïîâÿ-
äàë äà áúäå óáèòà.

Îêîëî 305 ãîäèíà - ïàäíàëà 
ãëàâàòà íà åäâà 18 ãîäèøíàòà 
Åêàòåðèíà. Ïðåäàíèåòî ðàç-
êàçâà, ÷å àíãåëè âçåëè òÿëîòî 
é è ãî îòíåñëè íà Ñèíàéñêàòà 
ïëàíèíà, êúäåòî äâà âåêà 
ïî-êúñíî ìîíàñè íàìåðèëè 
ìîùèòå é è ãè îòíåñëè â 
ìàíàñòèðà "Ñâ. Åêàòåðèíà" 
(Åãèïåò).

Â ñòàðèòå áúëãàðñêè îáè-
÷àè äåíÿ å ïîçíàò è êàòî 
Êàòåðèíèíäåí.

êàòî âñÿêî ïðîèçâåäåíèå ñå 
àêîìïàíèðà îò ðàçëè÷åí ïè-
àíèñò, îáùî 21 îò öÿë ñâÿò. 
Ðåïåðòîàðúò íà Äåñèñëàâà 
Ùåðåâà å ñòèëîâî ðàçíîî-
áðàçåí, âêëþ÷âà êàêòî ïðåä-
ñòàâèòåëíè /ïúðâèòå êëà-
âèðíè êîíöåðòè îò Áðàìñ, 
Ðàõìàíèíîâ, Ïðîêîôèåâ/, 
òàêà è ïî-ðÿäêî èçïúëíÿâàíè 
ïðîèçâåäåíèÿ, êàòî ðàííèòå 
ñåäåì êëàâèðíè êîíöåðòà îò 
Â.À. Ìîöàðò è äð. Îò 1997 ã. 
äàòèðàò èçÿâèòå è ñ êëàâèð-
íîòî äóî Äåñèñëàâà Ùåðåâà 
– Åâãåíèÿ Ñèìåîíîâà. Ñ òîçè 
àíñàìáúë ñà îñúùåñòâåíè 
ìíîãî ïðåìèåðíè èçïúëíå-
íèÿ êàêòî íà ïðîèçâåäåíèÿ 
îò ñúâðåìåííè áúëãàðñêè 
àâòîðè (íÿêîè îò êîèòî ïè-
ñàíè ñïåöèàëíî çà òÿõ – Àë. 
Éîñèôîâ, Í. Êàóôìàí), òàêà 
è íà òâîðáè îò ËåîïîëäÊî-
æåëóõ, ÄàðèóñÌèéî, Ôðàí-
ñèñ Ïóëåíê, ÊîíëúíÍàíêà-
ðîó è äð. Äóîòî ðåàëèçèðà 
ñòóäèéíè çàïèñè çà ÁÍÐ, 
êàêòî è íÿêîëêî ôèëìà çà 
ÁÍÒ îò ïîðåäèöàòà „Ïî âúë-
íèòå íà ìóçèêàòà”, ó÷àñòâà 
â ìíîãîáðîéíè ñïåöèàëèçè-
ðàíè ðàäèî è òåëåâèçèîííè 
ïðåäàâàíèÿ çà êëàñè÷åñêà 
ìóçèêà. Â Äîáðè÷ ó÷àñòâàõà 
â Ñåäìèöà íà êàìåðíàòà 
ìóçèêà „Êîíñòàíòèí Èëèåâ“, 
2018 ã. êàòî èçïúëíèõà áëåñ-
òÿùî „Ñëàâÿíñêè òàíöè“ çà 
ïèàíî íà 4 ðúöå îò Äâîðæàê. 
Çà òÿõíîòî äóî ÷ëåí êîð. íà 
ÁÀÍ, àêàäåìèê, ïðîô. Íèêî-
ëàé Êàóôìàí òâúðäè: “Êëà-
âèðíîòî äóî Ùåðåâà-Ñèìåî-
íîâà å ÿâëåíèå â áúëãàðñêèÿ 
ìóçèêàëåí æèâîò. Ïðåöèç-
íîñò, êóëòóðà, òåìïåðàìåíò, 
êðàñîòà íà òîíà, îðèãèíàëíà 
èíòåðïðåòàöèÿ, ñîáñòâåíî 
ìóçèêàëíî ëèöå. Îò ïðåäêëà-
ñèêàòà äî íàé-íîâè òâîðáè, 
òå èçïúëíÿâàò ìàéñòîðñêè, 
êàòî çðåëè èçïúëíèòåëè íà 
ñâåòîâíî íèâî…”

Ïîíàñòîÿùåì Äåñèñëàâà 
Ùåðåâà å ïðîôåñîð â Êàòå-
äðà „Ïèàíî“ íà ÒÊÄÔ â ÍÌÀ 
„Ïðîô. Ïàí÷î Âëàäèãåðîâ“ 
è ïðåïîäàâàòåë ïî ïèàíî â 
äåïàðòàìåíò “Ìóçèêà” â Íîâ 
Áúëãàðñêè Óíèâåðñèòåò.

Ïðîãðàìà:
É. Ñ. Áàõ – Ïðåëþä è Ôóãà, 

ñè áåìîë ìèíîð îò „Äîáðå 
òåìïåðèðàíî ïèàíî“ – � òîì, 
âåðñèÿ çà ñòðóíåí îðêåñòúð

Â. À. Ìîöàðò – Àäàæèî è 
Ôóãà â äî ìèíîð, Ê546

Ñ. Áàðáúð – Àäàæèî çà 
ñòðóíåí îðêåñòúð, îï. 11

É. Ñ. Áàõ – Êîíöåðò çà 
ïèàíî è ñòðóíåí îðêåñòúð � 
1, ðåìèíîð

ÁÈËÅÒÈ Â ÌËÀÄÅÆÊÈ 
ÖÅÍÒÚÐ – ÄÎÁÐÈ×

Â ÐÀÁÎÒÍÈ ÄÍÈ 10.00 – 
12.00, 13.00 – 17.30 ÷.

È Â ÄÅÍß ÍÀ ÊÎÍÖÅÐÒÀ 
ÎÒ 16.30 ÷. Â ÎÃËÅÄÀËÍÀ 
ÇÀËÀ
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Да посрещнем Новата Година от красивия морски бряг с 
гарантирано добро изпращане на старата.

Подготвили сме ви страхотни оферти, за едно страхотно 
и незабравимо преживяване в петзвездните ни бижута 

Маритим Парадайз Блу и Фламинго Гранд & СПА.
А, звездите Тони Димитрова, Таня Боева, Михаела Филева, 
Ивайло Колев, както и любимата ни група “Сигнал” ще се 

погрижат за танците до сутринта, докато заедно пеем 
любимите си песни.

Нова Година 
във Flamingo 
Grand Hotel 

& SPA 5*, 
Албена

Посрещнете 
годината с гледка към 

безкрайното море
Искате да посрещнете Новата 

Година потопени в истински лукс 
от морския бряг? 

Защото какво по-добро ново 
начало от това да посрещнем 
годината с любими хора на 
любимо място и да започнем сякаш 
всичко на чисто на едно от най-
прекрасните кътчета на българското 

Черномрие? Очакваме ви в петзвездното бижу на любимото ни ваканционно 
селище Албена - Фламинго Гранд Хотел & SPA. Тук вие ще се насладите на 
една незабравима почивка, изпълнена с лукс, спиращи дъха гледки към дивата 
природа и безкрайното море и много много глезотии за истински релакс

Подарете си заслужен отдих и запомнящо се посрещане на Нова Година 
с разнообразна програма за малки и големи и обещание за истински релакс 
в Elements SPA. С настаняването си в просторните и изтънчено обзаведени 
помещения, пред вас ще се разкрият страхотни гледки към морето и сякаш 
меката зеленина на разкошното ваканционно селище Албена, които ще ви 
позволят да си отпочинете и да се презаредите.

Незабравимо Новогодишно парти с DJ програма, рок група Сигнал, Ивайло 
Колев (с трибют на Майкъл Бубле), Таня Боева и празнично настроение във 
Flamingo Grand Hotel & SPA 5*

Бална зала Перуника и бална зала Ара
10% намаление за Ранни записвания до 15.11.2021

*Офертата е обвързана с резервация на минимум 2 нощувки

Посрещнете 
годината с гледка към 

безкрайното море

Нова 
Година в 

Maritim Hotel 
Paradise Blue 

& SPA 5*, 
Албена

Петзвезден разкош 
от морския бряг

Казват, че новата ни година 
ще бъде такава, каквато сме я 
посрещнали. А, кой не би искал 
една невероятна 5-звездна 
година, изпълнена с лукс, 
спиращи дъха гледки към 
дивата природа и безкрайното 
море и много много глезотии за 
истински релакс?

Посрещнете Новата Година 
с Maritim Hotel Paradise Blue & Spa 5*, който ще ви осигури незабравима 
почивка и запомнящо се посрещаме на Нова Година с разнообразна 
програма за малки и големи и обещание за истински релакс в Senses SPA. С 
настаняването си в просторните и изтънчено обзаведени помещения, пред вас 
ще се разкрие невероятна панорама към морето и сякаш пухкавата зеленина 
на разкошното ваканционно селище Албена. Всеки път, когато погледнете 
през френските прозорци, ще имате усещането, че леките пенливи морски 
вълни, сякаш се разстилат в краката ви, защото хотелът е разположен на най-
красивия, чист и дълъг плаж на българското Черноморие.

Незабравимо Новогодишно парти с DJ програма, Тони Димитрова, Ивайло 
Колев (с трибют на Майкъл Бубле), Михаела Филева и празнично настроение 
в Maritim Hotel Paradise Blue & SPA 5*

Бална зала Sea и ресторант Montgolfier
10% намаление за Ранни записвания до 15.11.2021

*Офертата е обвързана с резервация на минимум 2 нощувки
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ДОБРУДЖА СВАЛИ 
МИНЬОР (ПЕРНИК) ОТ 
ВЪРХА ВЪВ ВТОРА ЛИГА

ШАМПИОНИТЕ ОТ ХЕБЪР С ЧИСТА ПОБЕДА В ДОБРИЧ

Отборът на Добруджа под-
несе голямата изненада в 
18-ия кръг на Втора профе-
сионална футболна лига. 
„Жълто-зелените”, които се 
борят за оцеляването си във 

втория ешелон, завършиха 
наравно 0:0 при гостуването 
си на Миньор (Перник), кой-
то бе лидер в класирането. 
Нещо повече, въпреки кад-
ровите проблеми добричлии 
стояха много добре на тере-
на, създадоха повече голови 
ситуации и можеха да си 
тръгнат дори с трите точки. 
По този начин перничани 
бяха свалени от върха във 
Втора лига от Етър, който 
успя да победи Литекс в за-
ключителните секунди. 

Изненадващото реми сре-
щу 18-ия в класирането пре-

късна серията от 4 поредни 
победи на футболистите на 
Христо Янев. С точката в 
този двубой Миньор се смък-
на на второ място с актив 
от 39 точки, колкото има и 

третият Спартак (Варна). 
Добруджа остава в опасната 
зона с 15 пункта. 

В следващия кръг тимът 
на Добрич ще приеме вре-
менния лидер Етър, докато 
“чуковете” ще гостуват на 
Левски в Лом.

Съставът на Добруджа: 
Димитър Илиев-капитан, 
Иван  Иванов, Kристиян Бе-
шев, Мирослав  Начев, Ивай-
ло  Минчев, Якуб Идризов, 
Денислав  Станчев, Мартин 
Максимов, Ахмед Адемов, 
Рангел Абушев, Стефан  Ми-
тев. 

ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА 
РЕЗУЛТАТИ - XVIII КРЪГ
Марек 1915 (Дупница) - Хебър 1918 (Пазарджик) 2:0  
Септември (Симитли) - Лудогорец 1945 II (Разград) 2:1  
Миньор (Перник) - Добруджа 1919 (Добрич) 0:0 
Етър ВТ (Велико Търново) - Литекс (Ловеч) 2:1  
Спортист 2009 (Своге) - Спартак 1918 (Варна) 0:3  
Монтана 1921 (Монтана) - Септември (София) 0:0
23 ноември 2021 г., вторник, 14:30 ч.
Янтра 2019 (Габрово) - Левски 2020 (Лом)    
Созопол (Созопол) - Марица 1921 (Пловдив)   
Ботев II (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 II (София)   

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
 1. Етър ВТ 17 12 1 4 41:20 37            
 2. Миньор 17 10 6 1 25:11 36    
 3. Спартак (Вн) 17 11 3 3 32:18 36 
 4. Хебър 17 11 1 5 24:16 34               
 5. Септември 18 10 2 6 37:19 32               
 6. Лудогорец II 17 9 2 6 36:26 29               
 7. Струмска слава 17 8 3 6 18:18 27  
 8. Марица (Пд) 16 8 3 5 28:21 27 
 9. Монтана 1921 17 7 5 5 16:15 26            
10. Спортист (Своге) 17 8 1 8 16:21 25               
11. Марек 17 4 7 6 11:18 19            
12. Созопол 16 4 6 6 16:20 18               
13. Септември 17 4 5 8  21:33 17               
14. ЦСКА 1948 II 16 4 4 8 15:22 16         
15. Добруджа 1919 17 3 6 8 14:24 15               
16. Янтра (Гб) 16 3 5 8 11:22 14      
17. Ботев II (Пд) 16 3 5 8 14:24 14 
18. Литекс  17 2 7 8 14:21 13               
19. Левски 16 1 2 13 8:28 5            

ПРОГРАМА ЗА XIX КРЪГ
27 ноември 2021 г., събота, 12:45 ч.
Спартак 1918 (Варна) - Монтана 1921 (Монтана) - пряко 

по Диема спорт 
27 ноември 2021 г., събота, 14:30 ч.
Струмска слава 1927 (Радомир) - Марек 1915 (Дупница)   
Септември (София) - Нефтохимик 1962 (Бургас) - ану-

лиран 
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Спортист 2009 (Своге)   
Марица 1921 (Пловдив) - Ботев II (Пловдив)           
Литекс (Ловеч) - Созопол (Созопол)                          
Левски 2020 (Лом) - Миньор (Перник)                     
Лудогорец 1945 II (Разград) - Янтра 2019 (Габрово)   
Хебър 1918 (Пазарджик) - Септември (Симитли)        
28 ноември 2021 г., неделя, 12:30 ч.
Добруджа 1919 (Добрич) - Етър ВТ (В. Търново) - пряко 

по Диема спорт 

Шампионът на България 
Хебър записа пета поредна 
победа в Efbet Супер Волей. 
Тимът от Пазарджик спечели 
гостуването си на Добруджа 
07 в Добрич с 3:0 (25:22, 25:8, 
25:22) в мач от 6-ия кръг. 

Домакините поведоха с 8:5 
в началото на двубоя. Атака на 
Николай Къртев в центъра на-
прави резултата 6:8. Шампи-
оните от Хебър изравниха при 
9:9. Блокаут на Златко Кьосев 
и 10:9. Хебър поведе при 11:10, 
а единичен блок на Виктор Йо-
сифов и шампионите дръпнаха 
с 13:12. Домакините съумяха 
отново да излязат с точка на-
пред при 14:13. Якопо Масари 
атакува технично от зона 2 за 
16:14 за тима от Пазарджик. 
Добруджанци пак успяха да 
поведат с 18:17. Мартин Коста 
Бланко взе прекъсване за Хе-
бър. Домакините продължиха 
да играят силно и дръпнаха с 
22:20. Нов таймаут за аржен-
тинския наставник на Хебър. 
Последваха 5 поредни точки 
за гостите и Хебър спечели 
първата част с 25:22 след 
силни изяви в атака на Тодор 
Алексиев. 

Ас на Якопо Масари даде 
отлична преднина на Хебър 
във втората част с 13:5. Троен 
блок спря атака на Златко 
Кьосев и 17:5. Разликата ско-
чи на 15 точки за шампионите 
при 20:5. Теодор Салпаров и 
компания взеха втората част 
с категоричното 25:8. 

Третата част започна рав-
ностойно до 5:5. Александър 
Кордев изведе Добруджа на-
пред с 6:5. Шампионите израв-
ниха при 9:9 и след силна игра 
поведоха с 14:9 след атака на 
Тодор Алексиев. Добруджа на-
мали до 15:17. Тодор Алексиев 
атакува технично по блокада-
та от зона 4 за 22:19 за Хебър. 
Нова мощна атака на Тодор 
Алексиев по острия диагонал и 
23:20. Трета поредна успешна 
атака по блокадата на Тодор 
Алексиев от зона 4 и мачбол 
за Хебър при 24:20. Домаки-
ните върнаха 2 поредни точки 
и това накара Мартин Коста 
Бланко да вземе прекъсване 
за Хебър. Тодор Алексиев 
заби и победната точка в мача 
с атака от зона 4 за 25:22 и 
3:0 гейма.

Така Хебър записа 5-а по-

беда от 5 мача и излезе на 
второ място във временното 
класиране с актив от 15 точки. 
Добруджа допусна 4-а загуба 
и с актив от 6 точки е на 10-а 

позиция. В следващия 7-и кръг 
Хебър гостува на Локомотив 
(Пловдив) на 23 ноември от 
18,00 часа, а Добруджа е до-
макин на Дея Спорт (Бургас). 

Най-полезни за Хебър ста-
наха Тодор Алексиев (1 блок, 
57% ефективност в атака и 
58% позитивно посрещане) и 
Брадли Гънтър (1 блок, 1 ас и 
67% ефективност в атака) с 

по 14 точки за победата. За 
домакините от Добруджа Явор 
Генов приключи с 12 точки (1 
блок, 1 ас, 43% ефективност 
в атака и 44% позитивно по-

срещане).
Съставът на Добруджа 07: 

Николай Манчев 1, Георги 
Михалев 6, Златко Кьосев 9, 
Явор Генов 12, Александър 
Кордев 3, Светослав Арнаудов 
5 - Николай Тодоров-либеро 
(Христо Енков, Георги Чалъков 
2, Калоян Канев 1, Живодар 
Иванов, Димитър Василев, 
Самуил Василев-либеро)

Чави Ернандес дебютира с 
важна победа начело на Бар-
селона. Той изведе “Блаугра-
нас” до минимален успех с 1:0 
в каталунското дерби срещу 
Еспаньол. Тимът му показа 
доста повече настроение в 
играта си и изкова победата с 
гол от дузпа на Мемфис Депай 

в 48-ата минута. Домакините 
на “Камп Ноу” обаче имаха и 
доста късмет, особено в края 
на мача, когато първо Ландри 
Димата направи невероятен 
пропуск отблизо, а след това 
Раул де Томас нацели гредата.

Чави бе подготвил изненада 
в състава за мача, пускайки 
17-годишния Илиас Ахомаш 
като титуляр в атака. Той си 
партинраше с Гави и Мемфис 
Депай. В средата на тере-
на пък действаха Френки де 
Йонг, Серхио Бускетс и Нико 
Гонсалес. Висенте Морено пък 
бе предпочел схема с един 
изнесен нападател в лицето на 
Раул де Томас, който имаше 
подкрепата на Хавиер Пуадо, 
Адриан Ембарба и Сержи 
Дардер.

Барселона създаде първото 
голово положение в мача. В 
4-ата минута Мемфис Депай 
отправи изстрел от воле от 
границата на пеналта, но право 
в ръцете на вратаря. В 7-ата 
минута Жорди Алба прати 
коварно центриране по земя 
във вратарското поле, но Ди-
его Лопес внимаваше и улови. 
Еспаньол организира първата 
си по-интересна атака минута 
по-късно. Ембарба получи на 
десния фланг, нахлу в наказа-
телното поле, но стреля твърде 
анемично и покрай вратата. В 
12-ата минута гостите имаха 
нова интересна атака. Раул де 
Томас получи хубаво центри-
ране в наказателното поле и 
реши да стреля атрактивно от 
воле, но прати топката високо 
над вратата. Барса отговори 
с прекрасен шанс пред де-

бютанта Илиас, който получи 
пас на метри от вратата, но 
не успя да засече добре топ-
ката и стреля много неточно, 
а в ситуацията бе отсъдена и 
засада. Минута след това се 
стигна до доста спорна ситу-
ация пред вратата на Диего 
Лопес. Стражът сгреши по-

даване към свой съотборник, 
Нико отне и бе изблъскан в 
граб в наказателното поле, 
като претендираше за дузпа, 
но съдията прецени, че няма 
такава. Барса засили натиска 
и първо в 26-ата минута Депай 
отправи удар отблизо, но в 
ръцете на вратаря, а след това 
Гави стреля с глава, но твърде 
слабо, за за затрудни Лопес, а 
минута по-късно отново Депай 
изскочи очи в очи с вратаря, 
но не успя да го преодолее. В 
44-ата митуга обаче от нищото 
можеше да се стигне до гол 
на Еспаньол. Мингеса действа 
нескопосано в опит да изчисти 
топката и тя бе отнета от Раул 
де Томас, който напредна в 
наказателното поле и стреля, 
като след рикошет кълбото 
мина на косъм от напречната 
греда.

Второто полувреме започна 
вихрено. Още в 46-ата минута 
Гави разсече защитата на 
съперника с прекрасен пас, 
извеждайки Мемфис Депай, 
който напредна и бе спънат, 
преди да отправи удар. Пов-
торенията обаче показаха, че 
защитникът Кабрера играе 
първо с топката и дузпата е 
доста спорна. Все пак съдията 
посочи бялата точка, а самият 
Депай реализира за 1:0. Това 
даде криле на домакините, кои-
то заиграха още по-смело и в 
51-ата минута Бускетс пробва 
далечен шут, но след рикошет 
топката мина встрани от вра-
тата. В 64-ата минута Френки 
де Йонг отбеляза красив гол, 
но бе  в засада и попадението 
не бе зачетено. Четири мину-

ти по-късно Ембарба опита 
Коварен диагонален удар от 
фаул, но Тер Стеген внимава-
ше и спаси. В 70-ата минута 
гостите имаха още по-добър 
шанс. Де Томас получи пас зад 
защитата, напредна и стреля, 
но покрай вратата. В 73-ата 
минута отново Барса създаде 
добро положение. Абделсамад 
Ел Залзули технично преодоля 
двама защитници и стреля от 
труден ъгъл, като не бе далеч 
от целта. Еспаньол имаше нов 
шанс в 81-ата минута, когато 
Раул де Томас стреля от фаул 
и топката облиза гредата. В 
84-ата минута Ландри Димата 
направи пропуска на вечерта. 
Той бе забравен от защитата 
на Барса и получи перфекто 

центриране на метри от врата-
та, но с глава стреля встрани. 
Късметът обърна гръб на Еспа-
ньол и в 86-ата минута, когато 
Де Томас стреля прекрасно с 
глава, но този път топката се 
отби от гредата. В добавеното 
време Мемфис Депай надбяга 
прекия си пазач и шутира 
силно, но вратарят спаси. В 
последните секунди на мача 
се стигна до меле пред врата-
та на Тер Стеген, който обаче 
самопожертвователно излезе 
и улови топката, преди Ву Лей 
да стреля отблизо.

След тази победа Барсело-
на събра актив от 20 точки и 
излезе на 6-ото място в класи-
рането. Еспаньол пък остава 
11-и със 17 точки.

ЧАВИ ВЪРНА НАСТРОЕНИЕТО В БАРСА, КЪСМЕТЪТ 
СЪЩО ПОМОГНА ЗА УСПЕХА В КАТАЛУНСКОТО ДЕРБИ

Мениджърът на Манчестър 
Юнайтед Оле Гунар Солскяр 
е уволнен. Новината офици-
ално бе потвърдена от клуба. 
48-годишният норвежец пое 
клуба през декември 2018 г., 
когато замени на поста Жозе 
Моуриньо. Той първо бе на-
значен временно, а след това 
получи постоянен договор. 
„Оле винаги ще бъде легенда 
на Манчестър Юнайтед и 
със съжаление стигнахме до 
това трудно решение. Докато 
последните няколко седмици 
бяха разочароващи, те не 
трябва да пречат да се види 
цялата работа, която той 
свърши през последните 3 
години в изграждането на 
основи за дългосрочни успе-
хи“, се казва в изявлението 
на клуба.

Уволнението на Солскяер 
идва след тежката загуба 
от Уотфорд с 1:4. Тя бе кул-
минацията на поредица от 
разочароващи резултати и 
слабо представяне. “Чер-
вените дяволи” допуснаха 
четири загуби в последните 
си пет мача от Висшата лига, 
сред тях бяха поражения на 
“Олд Трафорд” от Ливърпул 
с 0:5 и от Манчестър Сити. 
Отборът е седми в първен-
ството, въпреки че направи 
скъпа лятна селекция, която 
включваше привличането на 
Джейдън Санчо, Рафаел Ва-
ран и Кристиано Роналдо. Във 
вторник на тима му предстои 
важен мач срещу Виляреал в 
Шампионската лига.

Ръководството на “чер-
вените дяволи” продължава 
да иска Зинедин Зидан да 
поеме клуба, но французи-
нът не е убеден в проекта. 
Реален фаворит си остава 
Брендън Роджърс, а след 
него в списъка е наставникът 
на Аякс Ерик тен Хаг. Според 
“Атлетик” шефовете на Юнай-
тед обсъждали и треньора 
на Севиля Юлен Лопетеги. 
Джанлука Ди Марцио пък 
споменава, че Лоран Блан е 
споменаван като вариант за 
временен треньор.

Междувременно стана из-
вестно, че Майкъл Карик ще 
води Манчестър Юнайтед в 
следващите мачове. Бившият 
играч на клуба бе един от по-
мощниците на уволнения Оле 
Гунар Солскяер. След като 
сложи край на състезател-
ната си кариера през 2018 
г., той стана част от треньор-
ския щаб на “Олд Трафорд” 
и бе един от асистентите и 
при Жозе Моуриньо. Според 
мнозина той също трябва да 
носи част от отговорността 
за слабите резултати на 
отбора този сезон, но е из-
борът на ръководството да 
поеме тима в този труден 
момент. „Майкъл Карик сега 
ще поеме отбора за предсто-
ящите мачове, докато клубът 
търси да назначи временен 
мениджър до края на сезо-
на“, се казва в официално-
то изявление на Манчестър 
Юнайтед. 

sportal.bg

МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД 
УВОЛНИ СОЛСКЯЕР
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Íà 4íîåìâðè Îáùèíà ãðàä 
Äîáðè÷ ïîäàäå ïðîåêò „Âúç-
îáíîâÿåìà åíåðãèÿ è åíåð-
ãèéíà åôåêòèâíîñò â îáùè-
íà Äîáðè÷“ ïî ïðîöåäóðà 
BGENERGY-2.002 „Åíåðãèé-
íà åôåêòèâíîñò â ñãðàäè“, 
ïðîãðàìà „Âúçîáíîâÿåìà 
åíåðãèÿ, åíåðãèéíà åôåêòèâ-
íîñò, åíåðãèéíà ñèãóðíîñò“, 
ôèíàíñèðàíà ïî ÔÌ íà ÅÈÏ 
2014-2021.
Ïî ïðîåêòà ñå ïðåäâèæäà èç-
âúðøâàíå íà ìåðêè çà åíåð-
ãèéíà åôåêòèâíîñò â ñãðà-
äàòà íà Ñïîðòíî ó÷èëèùå 
„Ã.Ñ.Ðàêîâñêè“ è ÖÏËÐ – ó÷å-

íè÷åñêî îáùåæèòèå ãð. Äî-
áðè÷, ñ êîèòî äà ñå ïîñòèãíå 
ïîäîáðÿâàíå íà åíåðãèéíèòå 
õàðàêòåðèñòèêè íà ñãðàäà-
òà è òðàíñôîðìàöèÿòà èì â 
ñãðàäà ñ áëèçêî äî íóëåâî 
ïîòðåáëåíèå.
Ïðîåêòúò ùå ñå èçïúëíè â 
ïàðòíüîðñòâî ñ ôèðìà PIRIN 
HOLDING AS, ñúñ ñåäàëè-
ùå â Îñëî, Íîâåðãèÿ, íî ñ 
òåõíîëîãè÷åí è îïåðàòèâåí 
öåíòúð, ðàçïîëîæåí â Ñîôèÿ, 
Áúëãàðèÿ.
Ñòîéíîñòòà íà ïðîåêòíîòî 
ïðåäëîæåíèå å 1 811 823.41 
ëâ. ñ ÄÄÑ

Â Áàë÷èê òàçè ãîäèíà ñà 
ñå áðàêîñú÷åòàëè 189 äâîé-
êè, êàòî çà ñúùèÿ ïåðèîä 
íà ìèíàëàòà ñà142, îáîáùè 
Ñíåæèíà Áîðèñîâà - ðèòóàë-
÷èê â Îáùèíà Áàë÷èê. Ìëà-
äîæåíöèòå ñà îò ðåãèîíà è 
ñòðàíàòà, êàêòî è îò ÷óæáè-
íà - ÑÀÙ, Àíãëèÿ, Àëáàíèÿ, 
Äóáàé, Èòàëèÿ, Ãåðìàíèÿ, 
Ðóñèÿ, Áåëàðóñ, Óêðàéíà, 
Ìîëäîâà. Çà ñðàâíåíèå, ïðåç 
2018 ã. áðîÿò èì å áèë 230, à 
2019 - 181.

Áåëèÿò ãðàä å ïðåäïî÷èòà-
íî ìÿñòî îò ìëàäîæåíöèòå. 
Íàé-÷åñòî òúðæåñòâàòà ñå 
ñëó÷âàò â Äâîðåöà, ãîëô èãðè-
ùàòà êðàé ãðàäà, ðèòóàëíàòà 

В БАЛЧИК СВАТБЕНИТЕ 
РИТУАЛИ ВЪЗВРЪЩАТ 
ОБЕМА СИ СЛЕД СПАДА 
МИНАЛАТА ГОДИНА

çàëà. Öåíèòå çàâèñÿò îò ìÿñ-
òîòî íà ðèòóàëà. Èçíåñåíèÿò 
ñòðóâà 200 ëâ., â ðèòóàëíà¬òà 
çàëà êðàé ìîðåòî å 70 ëâ. 
Ñàìî ïîäïèñâàíå ìåæäó 
ïàðòíüîðèòå ñå òàêñóâà 20 
ëâ., ñúîáùè êîðåñïîíäåíòúò 
íà Ðàäèî Âàðíà Àëáåíà Èâà-
íîâà.

Îò ÊÖ “Äâîðåöà” îò÷èòàò 
óâåëè÷åíèå íà ñïåöèàëíèòå 
ñúáèòèÿ, ñëåä ñïàäà ìèíàëàòà 
ãîäèíà, êîãàòî ñà áèëè 24 - 18 
ñâàòáè è 6 êðúùåíåòà. Ïðåç 
òàçè òå ñà ñúîòâåòíî 47 è 
11. Ñìåñåíèòå áðàêîâå ñà ñ 
ïàðíüîðè îò Ðóñèÿ, Óêðàéíà, 
Ìàêåäîíèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ 
è äð.

Ñ èçêëþ÷åíèå íà ìàëêè ó÷àñòúöè, çàâúðøè æúòâàòà íà 
öàðåâèöà çà çúðíî â Äîáðè÷êà îáëàñò. Ðåêîëòèðàíè935780 
äêà.Ñðåäíèÿò äîáèâ å îêîëî 748 êã/ äêà, à äîáèòîòî êîëè÷å-
ñòâî çúðíî - îêîëî 700 000 òîíà.Êúì 18 íîåìâðèáÿõà çàñåòè 
1071580 äêà ñ ïøåíèöà, 50810 äêà ñ å÷åìèê è 69870 äêà ñ 
ðàïèöà, ñúîáùàâà ÎÄ „Çåìåäåëèå“ â Äîáðè÷.

ЗАВЪРШИ ЖЪТВАТА НА ЗАВЪРШИ ЖЪТВАТА НА 
ЦАРЕВИЦАТА ЗА ЗЪРНОЦАРЕВИЦАТА ЗА ЗЪРНО

ОБЩИНА КАВАРНА
9650 гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26
телефон: 0570 81818; факс: 0570 85122

e-mail: obshtina@kavarna.bgwww.kavarna.bg

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО
ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА

НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА ЗА 2021г.
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КАВАРНА,
На основание чл.124, ал.1 от Закона за публичните финансии във връзка с чл.22 от На-

редбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каварна, 
отправям покана към местната общност за обсъждане на актуализацията на бюджета на 
Община Каварна за 2021г.
Публичното обсъждане ще се проведе на дата30.11.2021г.от 10.00 ч. в заседателната зала 

на Община Каварна, при следния дневен ред:
1.Запознаване на присъстващите с актуализацията на бюджета на Община Каварна за 

2021г.;
2.Обсъждане актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2021г.;
Материалите по актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2021г. са публикувани 

на адресwww.kavarna.bg, в секция „Бюджет и финанси“.
Становища и предложения по актуализацията на бюджета на Община Каварна за 2021г. 

могат да се предоставят писмено в деловодството на общинска администрация на адрес: ул. 
„Добротица“ №26 и на интернет адрес: obshtina@kavarna.bg, не по късно от 17.00ч. на 29.11
.2021г.                                                                               С уважение, ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА

Кмет на Община Каварна

ВИЖТЕ КАК СЕ ПРОМЕНЯТ ПЕНСИИТЕ ОТ КОЛЕДА
Îò 25 äåêåìâðè 2021 ãîäèíà 

âëèçàò â ñèëà âàæíè ïðîìåíè 
â ïåíñèîííîòî çàêîíîäàòåë-
ñòâî, êîèòî ùå ïîâëèÿÿò âúð-
õó ðàçìåðà íà ïåíñèèòå.

Î÷àêâà ñå ñðåäíèÿò ðàçìåð 
íà ïåíñèÿòà äà äîñòèãíå 573 
ëåâà ïðåç ÿíóàðè 2022 ã., 
ïîêàçâàò èç÷èñëåíèÿòà íà 
åêñïåðòèòå íà Íàöèîíàëíèÿ 
îñèãóðèòåëåí èíñòèòóò, íà-
ïðàâåíè ïî çàïèòâàíå íà ÁÒÀ.

Îò 25 äåêåìâðè ïðîöåíòúò 
çà ãîäèíà îñèãóðèòåëåí ñòàæ, 
áåç ò.íàð. ïðåâðúùàíå, ñå óâå-
ëè÷àâà îò 1,2 íà ñòî äî 1,35 íà 
ñòî. Ïðåâúðíàòèÿò êúì òðåòà 
êàòåãîðèÿ òðóä ñòàæ îñòàâà ñ 
òåæåñò 1,2 íà ñòî. Ìèíèìàëíè-
ÿò ðàçìåð íà ïåíñèÿòà çà îñè-
ãóðèòåëåí ñòàæ è âúçðàñò ùå 
ñå ïîâèøè îò 300 ëâ. íà 370 
ëâ. Ìàêñèìàëíèÿò ðàçìåð íà 
ïîëó÷àâàíèòå åäíà èëè ïîâå÷å 
ïåíñèè, áåç äîáàâêèòå êúì 

òÿõ, ñå óâåëè÷àâà îò 1440 ëâ. 
äî 1500 ëâ. Ñîöèàëíàòà ïåíñèÿ 
çà ñòàðîñò ùå ñå óâåëè÷è îò 
148,71 ëâ. íà 170 ëâ.

Î÷àêâàíèÿò ñðåäåí ðàç-
ìåð íà ïåíñèÿòà ïðåç äå-
êåìâðè 2021 ãîäèíà, êàòî 
íå ñå îò÷èòà åäíîêðàòíàòà 
äîïúëíèòåëíà ñóìà, êîÿòî ñå 
äàâà çàðàäè ïàíäåìèÿòà è çà 
ïåðèîäà îêòîìâðè - äåêåìâðè 
2021 ã. å 120 ëåâà, å 486,50 ëâ. 
Ïðîãíîçèòå ñî÷àò, ÷å ïðåç 
ÿíóàðè 2022 ã. ñðåäíèÿò ðàç-
ìåð íà ïåíñèÿ ùå ñòàíå 573 
ëåâà ñ âêëþ÷åíî è ïëàùàíåòî 
çà ïåðèîäà 25-31 äåêåìâðè 
ñ íîâàòà òåæåñò íà ãîäèíà 
îñèãóðèòåëåí ñòàæ è óâåëè÷å-
íèÿòà íà ìèíèìàëíèÿ ðàçìåð 
íà ïåíñèèòå çà òðóäîâà äåé-
íîñò, ðàçìåðà íà ñîöèàëíàòà 
ïåíñèÿ çà ñòàðîñò è "òàâàíà" 
íà ïåíñèèòå.

Òåçè óâåëè÷åíèÿ íÿìà äà 

ïîâëèÿÿò âúðõó ïðàâîòî íà 
åäíîêðàòíèòå äîïúëíèòåëíè 
ñóìè - ò.íàð. "êîâèä äîáàâ-
êè" îò 50 ëâ. çà ïåðèîäà îò 
ÿíóàðè äî ñåïòåìâðè è 120 
ëâ. ñëåä òîâà, êîèòî ñå èç-
ïëàùàõà è ïðîäúëæàâàò äà 
ñå èçïëàùàò ïðåç òàçè ãî-
äèíà. Òåçè äîáàâêè ñå äàâàò 
â ïîìîù íà âñè÷êè ìàëêî 
íàä 2 067 000 ïåíñèîíåðè, 
íåçàâèñèìî îò ðàçìåðà íà 
ïåíñèÿòà èì.

Ñðåäíèÿò ðàçìåð íà ïåíñè-
ÿòà ïðåç 2021 ã., ñ âêëþ÷åíà 
"êîâèä äîáàâêà", ñå î÷àêâà 
äà å 537,50 ëâ. è ùå íàðàñíå 
ñ îêîëî 23 ïðîöåíòà ñïðÿìî 
2020 ã. Çà 2022 ã. ïðîãíîçàòà 
å çà 580, 50 ëâ. Áðîÿò íà õîðà-
òà íà "òàâàíà" íà ïåíñèèòå îò 
1440 ëâ. ïðåç äåêåìâðè 2021 ã. 
ñå î÷àêâà äà å 27 500, à ïðåç 
ÿíóàðè 2022 ã., êîãàòî âëåçå 
â ñèëà ìàêñèìàëåí ðàçìåð îò 

1500 ëåâà, õîðàòà íà "òàâàíà" 
ùå áúäàò 34 000.

Ïðåç äåêåìâðè 2021 ã. î÷-
àêâàíèÿò áðîé íà õîðà, êîèòî 
ïîëó÷àâàò ìèíèìàëåí ðàçìåð 
íà ïåíñèÿòà å 892 000, ïðîã-
íîçàòà çà ÿíóàðè 2022 ã. å 
õîðàòà ñ ìèíèìàëåí ðàçìåð 
íà ïåíñèÿòà äà áúäàò 1 044 
000, êîåòî å ïîëîâèíàòà îò 
áúëãàðñêèòå ïåíñèîíåðè.

Íà òîçè åòàï íÿìà ÿñíîòà 
äàëè ïåíñèîíåðèòå ùå ïðî-
äúëæàò äà ïîëó÷àâàò åäíî-
êðàòíà äîïúëíèòåëíà ñóìà 
êúì ïåíñèèòå, êîÿòî ñå äàâà 
â ïîäêðåïà íà âúçðàñòíèòå 
õîðà ïî âðåìå íà ïàíäåìèÿòà 
çàðàäè äîïúëíèòåëíèòå ðàç-
õîäè çà ëåêàðñòâà è äð.

Ñëóæåáíèÿò ìèíèñòúð íà 
òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà 
Ãúëúá Äîíåâ ïîñî÷è, ÷å òîâà 
ùå áúäå ðåøåíî îò íîâîòî 
ÍÑ. Ïîçèöèÿòà ìó å, ÷å äî-
õîäèòå îò ïåíñèÿ òðÿáâà äà 
ñå ïîâèøàâàò, êàòî å âàæíî 
äà èìà ïðåäâèäèìîñò â òîâà 
ïîâèøåíèå.

Ñïîðåä èíôîðìàöèÿòà, ïî-
ìåñòåíà â ïîñëåäíèÿ áþëåòèí 
íà ÍÎÈ, ïðèåòèòå óâåëè÷åíèÿ 
ùå âîäÿò äî íàðàñòâàíå íà 
ïåíñèèòå íå ñàìî â êðàòêî-
ñðî÷åí, íî è â ñðåäíîñðî÷åí 
è äúëãîñðî÷åí ïëàí. Òàêà ðàç-
ìåðúò íà ïåíñèÿòà çà òðóäîâà 
äåéíîñò ñðåäíî íà ïåíñèîíåð 
ïðåç 2024 ã. ñå î÷àêâà äà äîñ-
òèãíå 669 ëåâà.

È ïðåç 2021 ã. Äÿäî Êîëåäà 
î÷àêâà äà ïîëó÷è äåòñêè ïèñ-
ìà ïðåç „Áúëãàðñêè ïîùè“ 
ÅÀÄ. Ìëàäèòå êîëåäíè åëôè 
ùå ïðî÷åòàò íà áåëîáðàäèÿ 
ñòàðåö âñè÷êè ïèñìà è íàé-
õóáàâèòå è íàé-êðàñèâî óê-
ðàñåíèòå ùå ïîëó÷àò êîëåäíè 
íàãðàäè.

Ïðèêàçíèÿò Äÿäî è „Áúë-
ãàðñêè ïîùè“ îòíîâî íàïîì-
íÿò, ÷å âñÿêî äåòñêî ïèñìî 
ùå ïîëó÷è ëè÷åí îòãîâîð 
îò Äÿäî Êîëåäà, àêî âúðõó 
ïîùåíñêèÿ ïëèê å èçïèñàí 
ïðàâèëíî àäðåñ íà ïîäàòåëÿ 
è å çàëåïåíà ìàðêà îò 65 
ñòîòèíêè. 

Êðàéíèÿò ñðîê çà èçïðàùà-
íå íà ïèñìàòà å 17 äåêåìâðè 
2021 ã. Âìåñòî àäðåñ íà ïîëó-
÷àòåë, å äîñòàòú÷íî äà ïèøå 
ÿñíî „Çà Äÿäî Êîëåäà“.

Ó÷àñòâàùèòå â êîíêóðñà 
„Íàé-êðàñèâî ïèñìî äî Äÿäî 

ДЯДО КОЛЕДА ОЧАКВА ДЕТСКИ ПИСМА

Êîëåäà“ (ñ ðèñóíêè, ñòèõîâå, 
àïëèêàöèè è äð.) ïèñìà ñòà-
âàò ïðèòåæàíèå íà îðãàíèçà-
òîðà íà êîíêóðñà – „Áúëãàð-
ñêè ïîùè“ ÅÀÄ, êîéòî ìîæå 
äà ãè èçïîëçâà çà ïîïóëÿðè-
çèðàíå íà äåòñêèÿ êîíêóðñ ïî 
èçáðàí îò íåãî íà÷èí. 

“Áúëãàðñêè ïîùè” ÅÀÄ ïðî-
äúëæàâà òðàäèöèÿòà âñè÷êè 

äåöà, èçïðàòèëè ïèñìà äî 
Äÿäî Êîëåäà, äà ïîëó÷àâàò 
îòãîâîð, äîðè êîãàòî íå å 
ñïàçåí ñðîêúò çà èçïðàùàíå 
íà ïèñìàòà.  Òîâà å æåñò íå 
ñàìî êúì äåöàòà, êîèòî íå 
áèâà äà áúäàò ðàçî÷àðîâàíè 
â ïðàçíè÷íèòå äíè, íî è êúì 
òåõíèòå ðîäèòåëè, êîèòî ñà 
êëèåíòè âà „Áúëãàðñêè ïîùè“.
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МАЛКИ ОБЯВИ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВАМ дворно мяс-
то 1200 кв.м. в Гаази баба. 
Цена по договаряне. Тел.: 
0886 762 469. 14-20

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

**КУПУВА

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛ-
СКА земя в Ловешка и 
Плевенска области. Ку-
пува части от неразделе-
ни, неуредени и спорни 
имоти. Тел. 0886 733 429

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

КУПУВАМ ГАРСОНИЕ-
РА "Дружба" 2, "Дунави-
те" или Градски парк. 

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

ПОД НАЕМ

ДАВАМ ПО НАЕМ ТА-
ВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ 
СЪС САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ 
В РАЙОНА НА МБАЛ – ДО-
БРИЧ, МНОГО ИЗГОДНО. 
0894 424286. 3-5

ДАВАМ ПОД НАЕМ ДВУ-
СТАЕН, обзаведен апарта-
мент, етж 2. Тел. 0899 732 
010. 3-10

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

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

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

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

УСЛУГИ

ВиК УСЛУГИ, ГАРАН-
ЦИЯ. Тел. 0885187183.

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

РАЗНИ

Търся работа като де-
тегледачка или за гледане 
на възрастна жена. Тел. 
0895295588. 5-5

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 

Както прогнозираха социологическите проучвания, 
действащата президентска двойка Румен Радев / Илияна 
Йотова спечели втори мандат с внушителна победа. С 
това бе сложен край на близо 8-месечно политическо  
противоборство и три последователни избора за народни 
представители, от които избраните две Народни събрания 
/45-о и 46-о/ не можаха да съставят правителство.

Дългата политическа сага при това съвпадна с нов 

пик на пандемията COVID-19, с галопираща инфлация, с 
тежка енергийна криза и нарастваща емигрантска вълна. 
Непрекъснато се влошаваше и социалното положение на 
бедните, които са значителна част от гласоподавателите.

Динамично се развиваха отношението между т. нар. 
протестни партии, както и вътре в тях.

Изборите се проведоха в атмосфера на остри нападки 
между лидерите на партии и водещи личности в екипите 
им.

Може би това бе и причината в края на дългия изборен 
период да има чувствителен спад на броя на избирателите, 
а за втория тур на президентските избори и мнозина 
решиха, че вотът е предрешен и не излязоха да гласуват.

Сега хората очакват бързо да се свика 47-ото Народно 
събрание, да се гласува бюджетът за 2022 година, да 
се направи възможното за овладяване на инфлацията и 
ужасяващото поскъпване на електроенергията, както и 
постепенно да се нормализира здравната система.

Това вече е въпрос на следващите дни и месеци, 
които ще бъдат решаващи за националната сигурност и 
излизане от поредицата кризи.

Ето и официалните резултати от изборите за президент 
и вицепрезидент на балотажа, провел се на 21.11.2021 г., 
в страната и Добричка област.

ЦИК: Обобщени данни от избора на президент и 
вицепрезидент в Република България /втори тур/ на 
21.11.2021

№
КАНДИДАТСКА 
ДВОЙКА

ГЛАСО-
ВЕ

РАЗ-
ПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ

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

1 539 650 66.72%

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

733 791 31.80%

- Не подкрепям никого 34 169 1.48%

ЦИК: Обобщени данни от избора на президент и 
вицепрезидент в Добричка област /втори тур/ на 21.11.2021

№ КАНДИДАТСКА 
ДВОЙКА

ГЛАСО-
ВЕ

РАЗ-
ПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ

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

34 763 71.16%

15

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

13 569 27.77%

– Не подкрепям никого 522 1.07%

РУМЕН РАДЕВ И ИЛИЯНА ЙОТОВА 
ПЕЧЕЛЯТ ВТОРИ ПРЕЗИДЕНТСКИ 
МАНДАТ С ВНУШИТЕЛНА ПОБЕДА

5 БИЛКИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ 
НА ХОРМОНИТЕ

Ако искате да избегнете еже-
дневното приемане на лекарства 
за регулиране на хормоналните 
нива в организма ви, заложете на 
по-натурални и ефикасни вариан-
ти. Ето 5 били, които ще ви помог-
нат с хормоналните проблеми.

1. Семена от нигела
Цветовете му произвеждат мал-

ки черни, богати на антиоксиданти 
семена. Тези семена имат лечебни 
свойства, тъй като съдържат ти-
мохинон - вид фитонутриент или 
растително съединение.

Семената от нигела помагат за 
регулиране на нивата на инсулин, 
тестостерон, лутеинизиращ хор-
мон и хормони на щитовидната 
жлеза. Имат благоприятен ефект 
за регулирането на хормоните 

при синдром на поликистозните 
яйчници, а също и в период на ме-
нопауза, когато тялото обикновено 
произвежда по-малко естроген, 
отколкото преди.

Семената от нигела стават все 
по-популярни, имат приятен бил-
ков аромат и се добавят към хляб, 
салати и други ястия. 

2. Ашваганда
 Ашваганда, известна още като 

индийски женшен, е вечнозелен 
храст. Той е високо ценен в бил-
ковата медицина и се прилага под 
формата на добавки, чай, прах 
от корен. 

 Смята се, че този адаптоген 
помага на тялото ви да преодолее 
стреса, като като контролира 
нивата на кортизол. Ашваганда 
влияе и на инсулина, репродуктив-
ните хормони, а също и тироид-
стимулиращия хормон, който се 
произвежда от хипофизната жлеза 
и се използва за оценка на състоя-
нието на щитовидната жлеза.

Ашваганда все пак не се пре-
поръчва за бременни, кърмещи и 
хора с автоимунни заболявания. 

3. Корен от черен кохош

 Това е популярна добавка, на-
правена от смлените корени на 
растението черен кохош. Може да 
приемате корен от черен кохош под 
формата на таблетки и като чай. 

 Черният кохош се използва за 
подпомагане на здравословните 
проблеми на жените като менстру-
ални проблеми, предменструален 
синдром и симптоми на менопауза. 

Подобно на нигела, черният 
кохош може да действа като фито-
естроген - растителна субстанция, 
която действа подобно на хормона 
естроген, когато се поглъща в 
големи дози. 

4. Витекс
 Плодовете на растението Ви-

текс (целомъдрено дърво или 
още монашески пипер) са друга 

често срещана бил-
кова добавка, коя-
то обикновено се 
предлага под фор-
мата на екстракт 
или капсули.

 Често се комби-
нира с други билки 
като черен кохош и 
се предлага на па-
зара като средство 
за лечение на симп-
томите на менопау-
зата и подпомагане 
на репродуктивното 
здраве на жените.

Плодовете съ-
държат дитерпеноидни съедине-
ния, които може да са отговор-
ни за потенциалните ефекти на 
тази добавка върху хормони като 
пролактин и невротрансмитера 
допамин. 

Тази билка също може да пони-
жи нивата на пролактин в кръвта. 
Повишените нива на този хормон 
често се свързват с ПМС. Витекс 
действа успокояващо и при болка 
в гърдите преди цикъл. Билката 
има способността да облекчава 
симптомите на менопаузата и да 
помага за лечение на проблеми с 
безплодието, както и поликистоз-
ни яйчници. 

 5. Майоран
 Майоран е билка, която съдър-

жа биоактивни растителни съеди-
нения като флавоноиди и фенолни 
киселини, като и двете вероятно са 
частично отговорни за лечебните 
й свойства.

 Чай от майорана е свързан със 
значително намаляване на нивата 
на инсулин и регулиране на кръв-
ната захар. Билката нормализира 
и нивата на естрадиол - хормон, 
произвеждан от яйчниците, което 
прави майоран добър лек и при 
поликистоза.
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ОВЕН -  Много от вас ще се проявят 
на конкурс или в друга среда, показвайки 
категоричното си превъзходство над кон-
курентите. На някои им предстои промяна, 
свързана с работата.

ТЕЛЕЦ - Не позволявайте на никого да 
злоупотреби с доброто ви име. Мислете 
позитивно и ще се преборите със страхо-
вете си, които в голяма степен определят 
и поведението ви днес.

БЛИЗНАЦИ - Проявеното ви усърдие 
ще даде видими резултати там, където 
сте насочили енергията си. Не създавайте 
излишно напрежение, бъдете сговорчиви и 
ще преминете без загуби.

РАК - Мнението ви ще се оцени при 
обсъждане на въпрос, свързан с повече 
хора. От обществена, професионална или 
друга значимост ще бъдат и решенията, 
взети днес.

ЛЪВ - Денят е зареден с положителна 
енергия, от която бихте могли да се въз-
ползвате максимално. Направете си рав-
носметка на постигнатото и работете по 
реализация на плановете си.

ДЕВА - По различни пътища ще достиг-
нете до истината, ако я търсите, за това 
бъдете наблюдателни и разчитайте зна-
ците, които срещате. Така ще изградите 
представата си за събитията.

ВЕЗНИ - Търсейки повече удобства в 
бита си, не пренебрегвайте и творчески-
те си търсения. Благодарение на тях ще 
преоткриете някого, за сметка на друг, но 
такъв е животът.

СКОРПИОН - Ще се отнесете с внима-
ние към нечия нужда и това ще обърне 
благоразположението му към вас. За някои 
то е свързано с кариерата, за други с биз-
неса или в житейски план.

СТРЕЛЕЦ - От сутринта ще се организи-
рате за изпълнението на задача, свързана 
с бизнеса или имаща отношение към лич-
ните ви дела. За други денят се свързва с 
пътуване.

КОЗИРОГ - Нечие добро отношение към 
вас ще оказва положително въздействие 
върху работата ви. Ще придавате повече 
значение на мислите, чувствата и вълне-
нията си.

ВОДОЛЕЙ - За много от вас денят ще 
премине в изясняване на отношения или 
позиции с колеги и хора, с които работите. 
Много от тях ще бъдат предизвикани от 
новосъздали се обстоятелства.

РИБИ - Бъдете открити в общуванията 
си, за да изразите по-лесно мнение и 
вземете отношение по спорен въпрос. Ще 
реализирате намеренията си, още повече, 
че мотивацията ви е силна.

ХОРОСКОП НА НДТ

- ТТова, което пиян мъж ти обещае и Златна рибка не може да ти го изпълни. - 
Живка от широк център но не тази, за която си мислите

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН 
с утрешна дата казваме 
на всички, наречени на 
Света Екатерина: Ека-
терина, Катя, Катина, 
Катерина, Кина. Нека 
са здрави, нека успяват 
с усмивка в добрите 
си начинания и нека 
всичко хубаво, което са 
си намислили, среща 
безусловната подкрепа 
на тяхната небесна по-
кровителка! 

А  С П Е Ц И А Л Н И 
ПОЗДРАВИ дамите от 
клуб „Майчина гри-
жа“ отправят към две 
специални Катета: тех-
ните събодобротворки 
Катя Алексиева и Ека-
терина Димова, като 
им желаят стореното 
то тях Добро да им се 
връща стократно!

ПРОФ. КАНТАР -
ДЖИЕВ СТЯГА ТЕЖ-
КА СВАТБА ЗА СИНА 
СИ. В тайна се пази 
и датата на предсто-
ящото събитие, като 
най-вероятно младите 
са избрали да се вземат 
през лятото догодина

Пенсионираният шеф 
на Центъра за зараз-
ни и паразитни боле-
сти проф. Тодор Кан-
тарджиев, който беше 
приютен в Столичната 
община, се стяга за ра-
достно събитие, което 
даже пандемията не 
може да помрачи, пише 
"Марица". 

През следващата го-
дина мустакатият ка-
пацитет ще почерпи за 
сватба, а младоженци 
ще бъдат синът му Ве-
сел и половинката му 
Илиана. Двамата вече 
имат син, а бъдещата 
булка е в трескава под-
готовка за голямото съ-
битие. Тя вече сподели 
в социалните мрежи, 
че се е впуснала в тър-
сене на булчинска рок-
ля. Илиана бе засечена 
на обиколка в бутик за 
официални тоалети, но 
не издаде на какъв мо-
дел рокля се е спряла.

В тайна се пази и 
датата на предстоящо-
то събитие, като най-
вероятно младите са 
избрали да се вземат 
през лятото догодина. 
В края на този ноем-
ври пък първородният 
внук на проф. Кан-
тарджиев, който носи 
името му, ще навърши 
годинка. Синът на про-
фесора Весел е лекар с 
безупречна репутация, 
снахата също е ува-
жавана в лекарската 
гилдия. 

Доктор Илиана Ге-
оргиева е завършила 
Медицинския универ-
ситет в София и гради 
успешна кариера. С 
Весел са заедно от ня-
колко години.

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ВАСИЛ ПЕТРОВ ПЯ В МОНАКО ПРЕД 23 МИЛИАРДЕРА
Родната ни звезда пя на 

първата годишна гала ве-
чер Crypto & Art на Forbes 
Monaco

В събота, 13 ноември, 
първата годишна Forbes 
Monaco Crypto & Art Gala 
обедини световни експер-
ти и местни милиардери, 
които споделят страст към 

дигиталните активи в яхт 
клуба в Монако. Гостите 
на събитието се насладиха 
на изпълненията на Васил 
Петров, поканен специално 
за събитието. В брилянтен 
акомпанимент на пианиста 
Живко Петров, той пред-
стави свой версии на джаз 
и поп стандарти и песни 
от новият му албум LOVE 
SONGS Vol.1.

Васил Петров: „За първи 
път ми се случва да пея 
пред 23 милиардера, от кои-
то 7 са крипто милиардери. 
Песента, с която открихме 
гала вечерта беше Fly me to 
the moon (Отведи на луната 
на Бърт Хауърд). С изнеда-
на разбрах, че това е химна 
на крипто милиардерите. 
Благодаря за поканата на 
г-н Луис Ф. Коста Макамби-

ра, главен изпълнителен ди-
ректор и издател на Форбс 
Монако. “

На гала вечерята се про-
веде аукцион на живо изку-
ство с оригинални творби на 
Маркос Марин, Александър 
Беридзе, Юсеф СИ и Сесио 
Мур и събраха 437 000 до-
лара (387 000 евро), част от 

които са посветени на фон-
дацията на принцеса Шар-
лийн и Fight Aids Monaco.

Дъстин Плантхолт, главен 
изпълнителен директор и 
основател на Life’s Tough 
Media и домакин на под-
каст bitcoin.com, модерира 
дискусия по време на ве-
черя с водещите световни 
експерти по криптовалути. 
Плантхолт, съветва хора 
като пианиста Джон Теш, 
рапъра сър Mix-a-Lot, бок-
сьора Евандър Холифийлд и 
астронавта от Аполо 11 Бъз 
Олдрин.

Сред участниците бяха 
Робърт Грант, главен из-
пълнителен директор на 
Crown Sterling, фирма за 
цифрова криптография и 
изпълнителният директор 
на Atari Chain Фредерик 

Чеснаис. Местният мили-
ардер Дейвид Якобахвили, 
основател на Collection, 
частен музей, завърши 
дискусията говорейки за 
NFT и изкуството. Джо Ве-

АКТЬОРЪТ МАТЮ МАККОНЪХИ С РЕАЛНИ 
ШАНСОВЕ ДА СТАНЕ ГУБЕРНАТОР НА ТЕКСАС

Звездата все още обмисля 
дали да се кандидатира или 
не. Миналия 
месец той 
заяви пред 
" Н ю  Й о р к 
Таймс",  че 
"преценява" 
дали да се 
кандидати-
ра и би се 
кандидати-
р а л  с а м о 
ако смята, 
че може да 
бъде "поле-
зен" на изби-
рателите.

М а т ю 
Макконахи казва „сбогом“ 
на миналото

Матю няма да е първата 
звезда, която ще заеме гу-

бернаторски пост ако реши 
да влезе в надпреварата. 

Арнолд Шварценерг беше 
два мандата губернатор на 
щата Калифорния от 2003 до 
2011 година.

цани, основател и главен 
изпълнителен директор 
на Lunar CRUSH, и Мат 
Ларби (главен изпълни-
телен директор и съосно-
вател на Realm Art) и Да-

ниел Гулдман (основател 
на Unbanked .com) също 
говориха пред 100-те при-
състващи на събитието.

На събитието присъства-
ха само гости с покани.

Според шокиращи ре-
зултати от ново проучване 
на общественото мнение 
шансовете на Матю Макко-
нъхи да стане губернатор 
на Тексас изглеждат много 
добри.

Според проучване, пуб-
ликувано от Тексаския уни-
верситет и „Далас Морнинг 
Нюз“ актьорът - в хипотети-
чен пряк двубой - изпревар-
ва настоящия губернатор 
Грег Абът с 8 пункта. Общо 
43% от анкетираните зая-
вяват, че биха подкрепили 
Макконъхи, 35% - Абът, а 
22% биха избрали някой 
друг.

Макконъхи се представя 
още по-добре срещу друг 
известен кандидат в над-
преварата през 2022 г. Спо-
ред проучването актьор-
ът би победил демократа 
Бето О'Рурк в хипотетичен 
пряк двубой с 49-27 гласа. 
О'Рурк, който през 2018 г. 
загуби кандидатурата си 
за Сената от Тед Круз, а 
след това се провали като 
кандидат за президент през 
2020 г., официално хвърли 
шапката си на ринга по-рано 
тази седмица.


