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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Над Централна България 
ще преобладава слънчево 
време. След обяд и над 
западните райони облач-
ността ще намалее и мъг-
лите ще се разсеят. Над 
крайните източни райони 
облачността ще е предимно 
значителна, без валежи. 
Ще духа слаб южен вятър. 
Максималните температури 
ще са предимно между 7° 
и 12°, по-ниски в районите 
с трайна мъгла.

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 ДВЕ ТРАГЕДИИ 

ХВЪРЛАХА ДВА БРАТСКИ 
НАРОДА В ТРАУР

ГЛАСЪТ НА ЛЮБОВТА ИМА НАЙ-
РАЗЛИЧНИ ФОРМИ, КАЗВАТ ДЕНИСЛАВА 
И МАРТИН ПРЕДИ УЧАСТИЕТО ИМ НА 
ДЕТСКАТА «ЕВРОВИЗИЯ»

ВИДНИЯТ ПУЛМОЛОГ ПРОФ. 
Д-Р РАДОСЛАВ РАДЕВ ОГЛАВИ 
БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА 
МБАЛ-ДОБРИЧ

НАУКАТА КАБАЛА: ЗА 
СЕМЕЙСТВОТО И ЛЮБОВТА
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На стр.  6

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

БОРБИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА 
ДОБРУДЖА ПРЕДСТАВИХА ВЪВ 
ФЕРМАТА ДОБРИЧКИ РЕКОНСТРУКТОРИ
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 ДЕПУТАТИТЕ ОТ ДОБРИЧКА ОБЛАСТ – ПРЕДИ СТАРТА НА НОВИЯ ПАРЛАМЕНТ – С 
ЖЕЛАНИЕ ДА РАБОТЯТ АКТИВНО ЗА ДОБРУДЖА И ЕДИН ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ВСИЧКИ НИ
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ДВЕ ТРАГЕДИИ ХВЪРЛАХА ДВА ДВЕ ТРАГЕДИИ ХВЪРЛАХА ДВА 
БРАТСКИ НАРОДА В ТРАУРБРАТСКИ НАРОДА В ТРАУР

Äâå òðàãåäèè – êàòàñòðî-
ôà è ïîæàð, õâúðëèõà äâàòà 
áðàòñêè íàðîäà íà Áúëãà-
ðèÿ è Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ 
â òðàóð.

Çàïî÷íà ñå íà 22 íîåìâðè 
âå÷åðòà ñ ïîæàð â ÷àñòåí 
ñòàð÷åñêè äîì â ñåëî Ðîÿê, 
Âàðíåíñíêî. Ñïîðåä ñïåöèà-
ëèñòèòå, êúñî ñúåäèíåíèå å 
âúçïëàìåíèëî äîìà. Âúïðå-
êè íàìåñàòà íà åêèïèòå íà 
ïðîòèâîïîæàðíàòà îõðàíà, 
9 âúçðàñòíè õîðà áÿõà îâúã-
ëåíè îò ñòèõèÿòà.Òðàãåäèÿòà 
ïîñòàâè òåæêè âúïðîñè ïðåä 
óïðàâëÿâàùèòå âúâ âðúçêà ñ 
îòêðèâàíåòî, ôóíêöèîíèðà-
íåòî è êîíòðîëà ïî äåéíîñò-
òà íà ÷àñòíèòå ñòàð÷åñêè 
äîìîâå. Ìíîçèíà ñìÿòàò, ÷å 
òå ñå ñúçäàâàò ïðåäè âñè÷êî 
ñ öåë ïå÷àëáà, êîåòî âîäè äî 
òåæêè ïðîáëåìè.

Êàòàñòðîôà ÷àñîâå ïî-
êúñíî ñëåä ïîëóíîù íà 24 
íîåìâðè âçðèâè Áúëãàðèÿ è 
Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ ñ íîâè 

45 îâúãëåíè òðóïà, ñðåä êîè-
òî è 12 äåöà. Êàòàñòðîôèðà-
ëèÿò àâòîáóñ íà àâòîìàãè-
ñòðàëà „Ñòðóìà“, â êîéòî ñà 
ïúòóâàëè 52 åêñêóðçèàíòè îò 
ñúñåäíàòà íè ñòðàíà, ñå îêà-
çà íå ñàìî êîâ÷åã, íî è íàé-
çëîâåùèÿ ïúòåí èíöèäåíò 
â èñòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ. 
Èçïåïåëåíèÿò ðåéñ âäèãíà 
çàâåñàòà íà òëååùè ñ äåñå-

112 ÍÎÂÈÍÈ
Íà 22 íîåìâðè, îêîëî 23:00 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å 

èçâúðøåíà ïðîâåðêà íà 26-ãîäèøåí ìúæ. Â õîäà íà 
ïðîâåðêàòà å óñòàíîâåíà ñóõà òðåâíà ìàñà ñ òåãëî 
1,25 ãðàìà, ðåàãèðàùà íà êàíàáèñ. Ìëàäèÿò ìúæ å 
çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 23 íîåìâðè, îêîëî 18:40 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å 
ñïðÿí çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Íèñàí“, óïðàâëÿâàí 
îò íåïðàâîñïîñîáåí 27-ãîäèøåí ìúæ. Ïðè ïîñëåäâà-
ëàòà ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà íàðêîòè÷íè è óïîéâàùè 
âåùåñòâà, òåñòúò îò÷èòà ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò çà 
óïîòðåáàòà íà ìåòààìôåòàìèí. Óñòàíîâåíî å îùå, ÷å 
ìúæúò óïðàâëÿâà ÌÏÑ â åäíîãîäèøåí ñðîê îò íàëîæå-
íî ìó íàêàçàíèå. Çàäúðæàíå çà ñðîê îò 24 ÷àñà. ÍÄÒ

Íà 22 íîåìâðè, îêîëî 
11:45 ÷àñà, å ïîëó÷åíî ñú-
îáùåíèå çà âúçíèêíàëî 
ÏÒÏ íà êðúñòîâèùåòî íà 
áóë. „25-òè Ñåïòåìâðè“ è 
áóë. „Ðóñèÿ“ â ãðàä Äîáðè÷. 
Íà ìÿñòî å óñòàíîâåíî, ÷å 
ìèêðîáóñ „Ôîðä“, óïðà-
âëÿâàí îò 46-ãîäèøåí ìúæ, 

áëúñêà äâèæåùèÿ ñå ïî ïúò 
ñ ïðåäèìñòâî ëåê àâòîìî-
áèë „Òîéîòà“, äâèæåù ñå íà 
çåëåí ñèãíàë íà ñâåòîôàð-
íà óðåäáà. Âñëåäñòâèå íà 
èíöèäåíòà ñà ïîñòðàäàëè 
âîäà÷úò íà ëåêèÿ àâòîìîáèë, 
ìúæ íà 72ãîäèíè è æåíà 
íà 70ãîäèíè, ïúòóâàùè â 

ПАК КАТАСТРОФА ЗАРАДИ СВЕТОФАР

Íà 23 íîåìâðè, îêîëî 
08:10 ÷àñà, å ïîëó÷åíî ñú-
îáùåíèå çà âúçíèêíàëî 
ÏÒÏ ïî ïúòÿ ìåæäó ñ. Âðà-
íèíî è ñ. Ìîãèëèùå. Íà 
ìÿñòî å óñòàíîâåíî, ÷å ëåê 
àâòîìîáèë „Òðàáàíò“, óïðà-
âëÿâàí îò 49-ãîäèøåí ìúæ, 
ãóáè êîíòðîë íàä ÌÏÑ è ñå 

ТРАБАНТ СЕ БЛЪСНА В ДЪРВО 
И ПОТРОШИ ВОДАЧА СИ

Íà 23 íîåìâðè, îêîëî 
19:25 ÷àñà, å ïîëó÷åíî ñú-
îáùåíèå çà íàìåðåí ïî÷è-
íàë ìúæ â çåìåäåëñêà íèâà 
â çåìëèùåòî íà ñ. Êàëèíà. 
Íà ìÿñòî å êîíñòàòèðàíî, 
÷å ïðè ñåëñêîñòîïàíñêà 
îáðàáîòêà â íèâàòà ñ êî-
ëåñåí òðàêòîð „Áåëàðóñ“ 
è ïðèêà÷åíà êúì íåãî ðî-

ТРАКТОРИСТ ЗАГИНА В НИВА

òèëåòèÿ ïðîáëåìè, ñêðèòè 
çàä êóëèñèòå íà æåñòîêè 
ãëîáè è ïîêàçíè êàìïàíèè 
çà âèíåòêè, íÿêîè îò êîèòî 
íåñïðàâåäëèâî íàëàãàíè îò 
êîíòðîëíèòå îðãàíè. Çàä 
âñåêè ïðèêðèâàí èëè íåðå-
øåí ïðîáëåì íà ïðàêòèêà 
ñå êðèå åäèí èëè ìíîæåñòâî 
îòíåòè æèâîòè èëè îñàêàòå-
íè õîðà. 

Çà ñúæàëåíèå, òåçè äâå 
òðàãåäèè îòíîâî ïîêàçàõà 
íà øèðîêàòà îáùåñòâåíîñò, 
÷å íåùàñòèåòî â Áúëãàðèÿ 
ñå èçïîëçâà çà ïîëèòè÷åñêî 
ïðîòèâîáîðñòâî â êðèòè÷íè 
ìîìåíòè, à íå ñ êîíñåñóñ 
èëè ñ ìíîçèíñòâî â ïàðëà-
ìåíòà äà ñå ðàçðåøàò è îò 
òîâà äà íå ñòðàäà íàöèîíàë-
íàòà íè ñèãóðíîñò. 

Âñÿêî ÷óäî çà òðè äíè, 
êàçâà íàðîäúò íè. Äàíî äâå-
òå òðàãåäèè ðåøàò âàæíè 
ïðîáëåìè. 

áëúñêà â êðàéïúòíî äúðâî. 
Âñëåäñòâèå íà èíöèäåí-
òà, âîäà÷úò å ñ ôðàêòóðà 
íà äîëåí êðàéíèê è áîëêè 
â ãúðäèòå. Íàñòàíåí å â 
ÌÁÀË- Äîáðè÷, áåç îïàñ-
íîñò çà æèâîòà. Ïî ñëó÷àÿ 
å îáðàçóâàíî äîñúäåáíî 
ïðîèçâîäñòâî.ÍÄÒ

Òîéîòàòà. Äâàìàòà ñà ñ 
íàòúðòâàíèÿ, îñâîáîäåíè çà 
äîìàøíî ëå÷åíèå.

Ïðè ïîñëåäâàëèòå ÎÈÌ è 
ÏÑÄ å óñòàíîâåíî, ÷å ÷åð-
âåíàòà ñâåòëèíà íà åäíà îò 
ñâåòîôàðíèòå óðåäáè íå å â 
èçïðàâíîñò. ÏÒÏ å îáñëóæåíî 
ïî àäìèíèñòðàòèâåí ðåä. 

ÊÐÀÆÁÈÒÅ
Ñëåä ïðîâåäåíè ÎÈÌ è ÏÑÄ ñëóæèòåëè íà ïîëèöèÿòà 

çàäúðæàõà 29-ãîäèøåí ìúæ, çàïîäîçðÿí â èçâúðøâàíå 
íà êðàæáà. Â õîäà íà ðàáîòà å óñòàíîâåíî, ÷å ñúùèÿò 
å èçâúðøèòåë íà äîìîâà êðàæáà îò ÷àñòåí èìîò íà 
ñóìàòà îò 2 170 ëåâà è 300 ðóìúíñêè ëåè. ×àñò îò 
ïàðèòå ñà óñòàíîâåíè è ïðåäàäåíè ïî íàäëåæíèÿ ðåä. 
Ìàòåðèàëèòå ïî ñëó÷àÿ ñà äîêëàäâàíè â ÐÏ Äîáðè÷. 
Âçåòà ìó å ïîñòîÿííà ìÿðêà çàäúðæàíå ïî ñòðàæà.

Íà 22 íîåìâðè å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå çà èçâúðøåíà 
âçëîìíà êðàæáà îò ïîìïåíà ñòàíöèÿ â çåìëèùåòî íà ñ. 
Ðàêîâñêè. Ïî äàííè íà òúæèòåëÿ å èçâúðøåíà êðàæáà íà 
780 ëèòðà òðàíñôîðìàòîðíî ìàñëî è ìåäíè ïðîâîäíèöè. 

Íà 23 íîåìâðè, îêîëî 07:10 ÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîá-
ùåíèå çà èçâúðøåíà âçëîìíà êðàæáà îò òúðãîâñêè 
îáåêò, íàõîäÿù ñå ïî óë. „Ãîöå Äåë÷åâ“ â ãðàä Äîáðè÷. 
Îòêðàäíàòè ñà 2 áðîÿ áóòèëêè ñ àëêîõîë. ÍÄÒ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС 
ПООЩРИ ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА 
- СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД - 
ДОБРИЧ, С ОТЛИЧИЕ "СЛУЖЕБНА 
БЛАГОДАРНОСТ И ГРАМОТА"

Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà 
Âèñøèÿ ñúäåáåí ñúâåò, íà 
îñíîâàíèå ÷ë.303, àë.2, ò.1 
îò Çàêîíà çà ñúäåáíàòà 
âëàñò, ïîîùðè Äåñèñëàâà 
Íèêîëîâà – ñúäèÿ â Îêðúæåí 
ñúä – Äîáðè÷, ñ îòëè÷èå 
„ñëóæåáíà áëàãîäàðíîñò 
è ãðàìîòà“ çà ïîñòèãíàòè 
âèñîêè ðåçóëòàòè ïðè èç-
ïúëíåíèå íà ñëóæåáíèòå 
çàäúëæåíèÿ.

Íàãðàäàòà å ïðåäëîæåíà 
îò Âåðîíèêà Èìîâà, Îëãà 
Êåðåëñêà, Àòàíàñêà Äèøåâà 
è Äàíèåëà Ìàð÷åâà – ÷ëåíî-
âå íà Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ 
íà ÂÑÑ. Òå ñå ìîòèâèðàò ñ 
äúëãîãîäèøíèÿ þðèäè÷åñêè 
ñòàæ íà ñúäèÿ Íèêîëîâà – 28 

ãîäèíè â îðãàíèòå íà ñúäåá-
íàòà âëàñò, ñ íåéíàòà ïðàâî-
ðàçäàâàòåëíà äåéíîñò êàòî 
ãðàæäàíñêè ñúäèÿ ñ íàòîâà-
ðåíîñò íàä ñðåäíàòà, êàêòî 
è ñ ó÷àñòèåòî � â ñúñòàâèòå 
íà ïîìîùíè àòåñòàöèîííè 
êîìèñèè, â êîìèñèè çà ïðî-
âåðêà äåéíîñòòà íà ðàéîí-
íèòå ñúäèëèùà è äðóãè.

Ïðåç äâåòå ãîäèíè êàòî 
÷ëåí íà ïîñòîÿííî äåéñò-
âàùàòà Êîìèñèÿ ïî àòåñ-
òèðàíåòî è êîíêóðñèòå  êúì 
Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà ÂÑÑ, 
òÿ å ïîêàçàëà îòãîâîðíîñò, 
óïîðèòîñò, åêñïåäèòèâíîñò, 
âèñîêà êîìïåòåíòíîñò è 
ïðîôåñèîíàëèçúì. Â ïî-
ñëåäíàòà ãîäèíà ñúäèÿ Íè-

êîëîâà ó÷àñòâà â ðàáîòàòà 
íà ÊÀÊ áåç îòêúñâàíå îò 
ðàáîòàòà ñ 50% íàìàëåíà 
íàòîâàðåíîñò. Ñ ðåøåíèÿ 
íà ÊÀÊ òÿ å îïðåäåëåíà 
êàòî ñïåöèàëèñò – ãðàæäàí-
ñêà ìàòåðèÿ çà ó÷àñòèå â 
ðàáîòíà ãðóïà çà ñúñòàâÿíå 
è àêòóàëèçèðàíå íà êîíñ-
ïåêòèòå çà ïðîâåæäàíå íà 
èçïèòèòå ïî ïðåäñòîÿùèòå 
çà îáÿâÿâàíå êîíêóðñè â îð-
ãàíèòå íà ñúäåáíàòà âëàñò, 
êàêòî è â ðàáîòíà ãðóïà çà 
àêòóàëèçèðàíå íà Íàðåäáà 
� 1/09.02.2017 ã. çà êîíêóð-
ñèòå íà ìàãèñòðàòè è çà 
èçáîð íà àäìèíèñòðàòèâíè 
ðúêîâîäèòåëè â îðãàíèòå íà 
ñúäåáíàòà âëàñò.

òîðíà êîñà÷êà, ïðè èíöè-
äåíò å ïî÷èíàë âîäà÷úò íà 
òðàêòîðà, ìúæ íà 45ãîäèíè. 
Òÿëîòî íà çàãèíàëèÿ å óñòà-
íîâåíî çàõâàíàòî è óâèòî 
íà êàðäàí, ñâúðçâàù ÂÎÌ 
íà òðàêòîðà è ïðèêà÷åíèÿ 
èíâåíòàð. Ïî ñëó÷àÿ å îá-
ðàçóâàíî äîñúäåáíî ïðîèç-
âîäñòâî. ÍÄÒ

Áîðäà íà äèðåêòîðèòå íà îáëàñòíàòà áîëíèöà îãëàâè 
âèäíèÿò ïóëìîëîã ïðîô. ä-ð Ðàäîñëàâ Ðàäåâ. Íåãîâ çàìåñò-
íèê å Ëú÷åçàð Êàðàäèìîâ. Äèðåêòîð íà ÌÁÀË-Äîáðè÷ å ä-ð 
Ãåîðãè Æåëÿçêîâ.

Ïðîô. ä-ð Ðàäîñëàâ Ðàäåâ, ä.ì., å ðîäåí íà 12.VII.1953 ã. 
â Áÿëà, îáëàñò Ðóñå. Çàâúðøâà ìàòåìàòè÷åñêà ãèìíàçèÿ â 
Ðóñå ïðåç 1971 ã. è Ìåäèöèíñêèÿ ôàêóëòåò íà ÌÀ – Ñîôèÿ, 
ïðåç 1979 ã. Ïðèäîáèâà ñïåöèàëíîñò ïî õèðóðãèÿ ïðåç 1986 
ã. è ïî ãðúäíà õèðóðãèÿ ïðåç 2001 ã. Ðàáîòè êàòî îðäèíàòîð 
â Õèðóðãè÷íî îòäåëåíèå íà ÎÐÁ-Òîëáóõèí îò 1979 ã. äî 1981 
ã. è â õèðóðãè÷åí êàáèíåò êúì ïîëèêëèíèêàòà â Äåâíÿ îò 
1981 ã. äî 1983 ã. Îò 1983 ã. ðàáîòè â Êëèíèêàòà ïî ãðúäíà 
õèðóðãèÿ êàòî àñèñòåíò (äî 1986 ã.), ñò. àñèñòåíò (äî 1989 
ã.), ãëàâåí àñèñòåíò (äî 2004 ã.).

Oò 2004 ã. e ðúêîâîäèòåë íà Êàòåäðàòà ïî õèðóðãè÷íè áî-
ëåñòè íà Ìåäèöèíñêèÿ óíèâåðñèòåò – Âàðíà. Ñïåöèàëèçèðà 
ñúðäå÷íà õèðóðãèÿ â ÌÀ – Ñîôèÿ, ïðåç 1984 ã.

Çàùèòàâà äèñåðòàöèÿ çà ñòåïåí ”äîêòîð” ïðåç 2000 ã. 
íà òåìà „Òîðàêîñêîïèÿ ïðè äèàãíîñòèêàòà è ëå÷åíèåòî íà 
çàáîëÿâàíèÿ â ñïåøíàòà è íåîòëîæíà ãðúäíà õèðóðãèÿ“, ñ 
íàó÷åí ðúêîâîäèòåë äîö. ä-ð ßêî Êóçìàíîâ, ä.ì. Õàáèëèòè-
ðàí å êàòî äîöåíò ïðåç 2003 ã. Îò 2011 ã. äî 2018 ã. å äåêàí 
íà Ôàêóëòåòà ïî ìåäèöèíà êúì ÌÓ – Âàðíà.

Çàùèòàâà äèñåðòàöèÿ çà ñòåïåí ”ïðîôåñîð” ïðåç 2013 ã.
Èìà íàä 90 íàó÷íè ïóáëèêàöèè è ñúîáùåíèÿ ó íàñ è â 

Âàðíåíñêèÿ ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòåò â Äîáðè÷.
Çà ä-ð Ãåîðãè Æåëÿçêîâ ÍÄÒ ìíîãîêðàòíî å ñúîáùè-

âàëà, ÷å å ìëàäèÿ è òàëàíòëèâ îðòîïåä, êîéòî ñ ðàçìàõ 
ïîå îïåðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî íà ÌÁÀË – Äîáðè÷ â åäèí 
îñîáåíî òðóäåí çà áîëíèöàòà ïåðèîä. Ùå íàïîìíèì ñàìî, 
÷å êîãàòî ïîå ïîñòà, ìàêàð è êàòî âðåìåííî èçïúëíÿâàù 
äëúæíîñòòà, ä-ð Æåëÿçêîâ ñè ïîñòàâè òðè íåïîñðåäñòâåíè 
çàäà÷è, à èìåííî: „Ïúðâî – äà îâëàäååì ñèòóàöèÿòà ñ êî-
âèä-çàðàçàòà, îñâåí òîâà – äà ñå îáåçïå÷è êàäðîâî ëå÷åá-
íîòî çàâåäåíèå è äà ñå ïðåñòðóêòóðèðà êàðäèîëîãè÷íîòî 
îáñëóæâàíå, òàêà, ÷å õîðàòà îò Äîáðè÷êà îáëàñò äà èìàò 
âúçìîæíîñòòà äà áúäàò ëåêóâàíè îò âîäåùè ñïåöèàëèñòè-
êàðäèîëîçè è äà ïîëó÷àò çäðàâíè ãðèæè íà íàé-âèñîêî 
ïðîôåñèîíàëíî íèâî…“

Èìàìå è îùå äîáðè íîâèíè, íî òÿõ ùå ñïîäåëèì, êîãàòî 
ñòàíàò ôàêò. ÍÄÒ

÷óæáèíà. ×ëåí å íà Áúëãàðñêîòî õèðóðãè÷íî äðóæåñòâî, 
íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà ÐÊ íà ÁËÑ, Âàðíà, íà Ñúþçà íà 
ó÷åíèòå â Áúëãàðèÿ, íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà Áúëãàðñêà-
òà àñîöèàöèÿ ïî ãðúäíà è ñúðäå÷íî-ñúäîâà õèðóðãèÿ, íà 
E.A.E.S. (Åâðîïåéñêà àñîöèàöèÿ ïî åíäîñêîïñêà õèðóðãèÿ), 
íà ESTS (Åâðîïåéñêà àñîöèàöèÿ ïî ãðúäíà õèðóðãèÿ), íà 
CTSNet (Cardio-ThoracicSurgery Net) è íà ðåäàêöèîííàòà 
êîëåãèÿ íà ñï. „Ñúðöå-áÿë äðîá“.

Ïðåäñòàâèòåë íà äúðæàâàòà â íîâèÿ Ñúâåò íà äèðåêòî-
ðèòå å Ëú÷åçàð Êàðàäèìîâ, êîéòî âå÷å ãîäèíà ðúêîâîäåøå 
ñúâåòà è âëàãà åæåäíåâíè ñèëè çà âðúùàíå àâòîðèòåòà íà 
äîáðè÷êàòà áîëíèöà. Íàïîìíÿìå, ÷å Ëú÷åçàð Êàðàäèìîâ 
å îò Äîáðè÷, ÷å èìà âå÷å íàä 17 ãîäèíè îïèò, íàòðóïàí â 
Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî è ÷å ìíîãîêðàòíî å 
ïîìàãàë íà Äîáðè÷ è íåãîâè æèòåëè çà êà÷åñòâåíî çäðàâå-
îïàçâàíå. Ìëàäèÿò ÷îâåê, ñèí íà ïîêîéíèòå âå÷å ä-ð Åëè-
ñàâåòà Êàðàäèìîâà è ïðîô. Äèìèòúð Êàðàäèìîâ, óñïåøíî 
ïðîäúëæàâà äîáðèòå äåëà, ñòîðåíè ïðèæèâå îò íåãîâèòå 
ðîäèòåëè, çà çäðàâåòî íà õîðàòà îò Äîáðè÷. Îòêàêòî ïîå 
ðúêîâîäñòâîòî íà áîðäà, ÌÁÀË ìîæå äà ñå ïîõâàëè ñ âëè-
âàíåòî íà ëåêàðè – ïðîôåñèîíàëèñòè, ñúñ ñïåöèàëèçàíòè 
è ñ ìíîãî íîâè ïðèäîáèâêè. Îùå â íà÷àëîòî íà àïðèë òîé 
ñïîäåëè, ÷å ïðîô. Ðàäîñëàâ Ðàäåâ íàé-âåðîÿòíî ùå îãëàâè 
áîðäà íà äèðåêòîðèòå íà ÌÁÀË-Äîáðè÷ è ÷å òîâà ùå áúäå 
îò ãîëÿìî çíà÷åíèå çà áîëíèöàòà â îáñòàíîâêàòà íà ïàí-
äåìèÿòà îò COVID-19.

Òîãàâà çà ÷èòàòåëèòå íà „Íîâà äîáðóäæàíñêà òðèáóíà“ 
Ëú÷åçàð Êàðàäèìîâ ñïîäåëè îãðîìíîòî ñè çàäîâîëñòâî 
îò ôàêòà, ÷å â ðúêîâîäñòâîòî íà äîáðè÷êàòà áîëíèöà ùå 
âëåå ñèëè, çíàíèÿ è îïèò „òîï ïóëìîëîãúò“ ïðîô. Ðàäîñëàâ 
Ðàäåâ, ÷èéòî ïðîôåñèîíàëèçúì å îñîáåíî íóæåí äíåñ, 
äîêàòî âúðëóâà êîâèä ïàíäåìèÿòà. Òîé èçðàçè óâåðåíîñò, 
÷å ïðîô. Ðàäåâ ùå áúäå îñîáåíî ïîëåçåí íà äîáðóäæàíöè 
– êàêòî ñúñ çíàíèÿòà è âèñîêèÿ ñè ïðîôåñèîíàëèçúì, òàêà 
è ñ âúçìîæíîñòòà äà ïðèâëè÷à êîìïåòåíòíè êàäðè â äîáðè-
÷êàòà áîëíèöà, êàêòî è äà ïîìîãíå çà îñúùåñòâÿâàíåòî 
íà òîëêîâà æåëàíàòà îò äîáðóäæàíöè èäåÿ çà ôèëèàë íà 
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С НАДЕЖДА ЗА ПРОМЯНА И С НАДЕЖДА ЗА ПРОМЯНА И 
ЗАКОНИ В ПОЛЗА НА ХОРАТАЗАКОНИ В ПОЛЗА НА ХОРАТА

ÃÀËÈÍÀ ÑÚÁÅÂÀ: Âëèçàì â ïàðëàìåíòà ñ ãîëåìè íàäåæ-
äè, ñ îãðîìíè î÷àêâàíèÿ çà ïðîìÿíà. È íàé-âå÷å – ñ àìáè-
öèÿòà äà óñïååì äà ïîñòèãíåì íóëåâà êîðóïöèÿ âúâ âñè÷êè 
ñôåðè íà æèâîòà. Âëèçàì è ñ æåëàíèåòî äà íàïðàâèì íåùî 
ñúùåñòâåíî çà íàøèÿ ðåãèîí. Îñíîâíàòà íè öåë å äà çà-
äúðæèì äåöàòà íà Äîáðè÷, çàùîòî òðÿáâàò ìëàäè êàäðè, 
çà äà ñå ðàçâèâà íàøàòà îáëàñò. Ìíîãî ùå íàñòîÿâàìå è 
ùå ðàáîòèì çà òîâà äà ñå âúçðîäè èíäóñòðèÿòà, çà äà èìà 
ðàáîòà çà õîðàòà â Äîáðóäæà… Èñêàìå äà ñå îáåäèíèì 
- âñè÷êè äåïóòàòè îò íàøèÿ ðåãèîí. È äà óñïååì äà íàïðà-
âèì òàêà, ÷å õîðàòà îò Äîáðè÷ è Äîáðóäæà äà ðàáîòèì çà 
Äîáðè÷ è Äîáðóäæà…

Äúðæàâåí ôîíä „Çåìåäå-
ëèå“ – Ðàçïëàùàòåëíà àãåí-
öèÿ (ÄÔÇ – ÐÀ) óâåäîìÿâà 
áèîïðîèçâîäèòåëèòå, ïîäïî-
ìàãàíè ïî ñõåìèòå è ìåðêèòå 
îò ÏÐÑÐ 2014 – 2020, êîèòî 
èìàò ñêëþ÷åí äîãîâîð çà 
êîíòðîë è ñåðòèôèêàöèÿ ñ 
“Åêîãðóïî Èòàëèÿ – êëîí Áúë-
ãàðèÿ”, ÷å ôèðìàòà ïðåêðàòÿ-
âà êîíòðîëíàòà ñè äåéíîñò ó 
íàñ îò 12.12.2021 ã. 

Îáðúùàìå âíèìàíèå, ÷å 
ïëîùèòå, æèâîòíèòå è ï÷åëíè-
òå ñåìåéñòâà ïîäïîìàãàíè ïî 
„Äèðåêòíè ïëàùàíèÿ“ ñëåäâà 
äà ñà ïîä êîíòðîë äî 31 äå-
êåìâðè íà ïîñëåäíàòà ãîäèíà 
îò àíãàæèìåíòà ñè. 

ВАЖНО ЗА 
БИОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ!

Âúâ âðúçêà ñ èçèñêâàíèÿ-
òà íà çàêîíîäàòåëñòâîòî çà 
áèîëîãè÷íî ïðîèçâîäñòâî äà 
íÿìà ïðåêúñâàíå â ïðîöåñà 
íà ñåðòèôèöèðàíå, áèîïðîèç-
âîäèòåëèòå å íåîáõîäèìî äà 
ïðåõâúðëÿò äåéíîñòòà ñè êúì 
äðóã êîíòðîëåí îðãàí. 

Òå òðÿáâà äà óâåäîìÿò ÄÔ 
„Çåìåäåëèå“ â ñðîê îò 15 
ðàáîòíè äíè îò íàñòúïâàíåòî 
íà ïðîìÿíàòà, êàòî ïðèëîæàò 
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿâàù 
íåïðåêúñâàíåòî íà êîíòðîëà, 
êàêòî è êîïèå íà äîãîâîðà ñ 
íîâîòî êîíòðîëèðàùî ëèöå 
ñúãëàñíî ÷ë. 39 îò Íàðåäáà � 
4 îò 24.02.2015 ã.

ÄÔ „Çåìåäåëèå“ – ÐÀ 

Êúùàòà çà âðåìåííî íàñ-
òàíÿâàíå íà áåçäîìíè õîðà, 
êîÿòî ñå ñòîïàíèñâà îò Îá-
ùèíà Äîáðè÷ è ñå ïðåäîñ-
òàâÿ ïðåç çèìíèòå ìåñåöè 
îòâîðè âðàòè íà 16 íîåìâðè. 
Òàì â ìîìåíòà èìà íàñòàíå-
íè 5-ìà ìúæå. Îáùèíñêàòà 

ДОМ ЗА БЕЗДОМНИЦИТЕ
ñãðàäà ñå íàìèðà íà óë. 
„Èâàí Ïåíàêîâ”� 37, çàä 
ñãðàäàòà íà Ñòîìàòîëîãè÷íà-
òà ïîëèêëèíèêà. Êàïàöèòåòúò 
íà êúùàòà å çà øåñò ëèöà, 
êàòî ïðè íóæäà, ìîæå äà 
ñå îñèãóðÿò äîïúëíèòåëíè 
ëåãëà. 

ДЕПУТАТИТЕ ОТ ДОБРИЧКА ОБЛАСТ - ПРЕДИ СТАРТА НА НОВИЯ ПАРЛАМЕНТ - С 
ЖЕЛАНИЕ ДА РАБОТЯТ АКТИВНО ЗА ДОБРУДЖА И ЕДИН ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ВСИЧКИ НИ

ÄÅÍÈÖÀ ÑÀ×ÅÂÀ: Î÷àêâàì îò ïðåçèäåíòà äî êðàÿ íà 
ñåäìèöàòà äà êàæå êîãà ùå áúäå ñâèêàíî íîâîòî Íàðîäíî 
ñúáðàíèå. Ïúðâàòà è íàé-ñïåøíà çàäà÷à å äà çàïî÷íåì 
ðàáîòà ïî áþäæåòà çà ñëåäâàùàòà ãîäèíà. Âåäíàãà òðÿáâà 
äà ïîëó÷èì ñðåäíîñðî÷íèòå ôèíàíñîâè ïðîãíîçè, çà äà 
ðåøèì äàëè è ïîä êàêâà ôîðìà ùå ïðîäúëæè íàïðèìåð 
ïîìîùòà çà áèçíåñà çàðàäè ïîñòîÿííî íàðàñòâàùèòå öåíè 
íà òîêà è ãîðèâàòà. Ïîääúðæàìå òåçàòà, ÷å ìåðêèòå, êîèòî 
âúâåäîõìå - 60/40, 75/0, ïîìîùòà çà ðîäèòåëè ñ äåöà â 
îíëàéí îáó÷åíèå, òðÿáâà äà áúäàò óäúëæåíè. Åäíà ÷àñò îò 
òÿõ áÿõà ïðîìåíåíè è â ïîñëåäíèòå îñåì ìåñåöà íå áÿõà 
äîñòàòú÷íî åôåêòèâíè. Äðóãè áÿõà ïðåïúíàòè îò âúâåæ-
äàíåòî íà çåëåíèòå ñåðòèôèêàòè. Çàåäíî ñúñ ñîöèàëíèòå 
ïàðòíüîðè òðÿáâà äà èçãëàäèì íåðàâíîñòèòå ïî òÿõ è äà ãè 
íàïðàâèì ìàêñèìàëíî ïîëåçíè çà õîðàòà. Âåäíàãà òðÿáâà 
äà ðåøèì - ùå ïðîäúëæè ëè ïîäêðåïàòà çà ïåíñèîíåðèòå. 
Ñïåöèàëíî çà îáëàñò Äîáðè÷, ùå íàñòîÿâàì äà ïðîäúëæè 
ðàáîòàòà ïî èíôðàñòðóêòóðíèòå îáåêòè – êàêòî íà ÀÌ „Õå-
ìóñ äîáðóäæàíöè“, òàêà è íà ïúòèùàòà â ðåãèîíà. Ãîòîâè 
ñìå äà âîäèì êîíñòðóêòèâíè ðàçãîâîðè è áèõìå ïîäêðåïèëè 
âñÿêî äîáðî ðåøåíèå, êîåòî ùå íàïðàâè ïî-äîáúð æèâîòà 
íà äîáðóäæàíöè. 

Ä-Ð ÈÂÀÉËÎ ÕÐÈÑÒÎÂ: Âëèçàì ñ ïàðëàìåíòà ñ îãðî-
ìíîòî çàäîâîëñòâî, ÷å ñëåä äúëãè, êîìïåòåíòíè ïðåãîâîðè, 
çàåäíî ñ êîàëèöèîííèòå ñè ïàðòíüîðè ïîñòèãíàõìå ïúëíî 
ñúãëàñèå ïî äåòàéëèòå íà çäðàâíàòà ðåôîðìà. Îñíîâíîòî å 
èçâàæäàíåòî íà îáùåñòâåíîòî çäðàâåîïàçâàíå îò Òúðãîâ-
ñêèÿò çàêîí è ñúçäàâàíå íà íîâ Çàêîí çà ëå÷åáíèòå çàâåäå-
íèå. Òîâà å è îñíîâíîòî, çàðàäè êîåòî âëèçàì â ïîëèòèêàòà 
– çäðàâåîïàçâàíåòî âå÷å äà íå å òúðãîâèÿ.  Íàäÿâàì ñå â 
ïàðëàìåíòà äà ðàáîòèì â ñúãëàñèÿ ïî òîçè âúïðîñ. Êàêòî è 
ñå íàäÿâàì, ÷å íàé-íàêðàÿ Íàðîäíîòî ñúáðàíèå âå÷å íÿìà 
äà áúäå ïå÷àò, êîéòî óçàêîíÿâà ðåøåíèÿòà, âçåòè íà äðóãî 
ìÿñòî, à ùå òâîðè ïðàâèëíèòå çàêîíè â ïîëçà íà õîðàòà.

ÉÎÐÄÀÍÊÀ ÊÎÑÒÀÄÈÍÎÂÀ: Âëèçàì â ïàðëàìåíòà ñ 
íàäåæäà çà ïðîìÿíà, çà òîòàëíà ïðîìÿíà íà âñè÷êî.  Êàòî 
çàïî÷íåì îò  íóëåâà êîðóïöèÿ, ñïèðàíå òå÷îâåòå íà ïóáëè÷-
íèòå ñðåäñòâà, îâëàñòÿâàíå íà íåçàâèñèìè, êîìïåòåíòíè è 
÷åñòíè õîðà â óïðàâëåíèåòî… Ùå ðàáîòèì çà áúðçî, åôåê-
òèâíî è ñïðàâåäëèâî ïðàâîðàçäàâàíå, çà òîâà - äà îñèãóðèì 
äîñòîåí æèâîò íà áúëãàðñêèòå ïåíñèîíåðè è óÿçâèìè ãðóïè, 
çà äà íÿìà õîðà ïîä ëèíèÿòà íà áåäíîñòòà. Ùå ðàáîòèì àê-
òèâíî çà ñúçäàâàíå íà ðàáîòåùî çäðàâåîïàçâàíå, áåç íóæ-
äà îò äîïëàùàíå, çà ðåäîâíà è àäåêâàòíà ïðîôèëàêòèêà…

Èìàì îãðîìíà íàäåæäà, ÷å íåùàòà ùå ñå ñëó÷àò, ãîëÿì 
îïòèìèñò ñúì è ìíîãî áîðáåí ÷îâåê… È ìíîãî ñå íàäÿâàì, 
÷å ùå íàìåðèì îáù åçèê çà ðåøàâàíå íà ïðîáëåìèòå íà 
Äîáðóäæà ñ îñòàíàëèòå äåïóòàòè îò íàøèÿ ðåãèîí, çà äà 
ìîæåì çàåäíî äà ëîáèðàìå çà ðåøàâàíå íà íàëåæàùèòå 
ïðîáëåìè íà îáëàñòòà – èíôðàñòðóêòóðíè, â ñôåðàòà íà 
çåìåäåëèåòî, òóðèçìà, çäðàâåîïàçâàíåòî… Óáåäåíà ñúì, 
÷å íå áèâà âñåêè äà êîïàå ñàì ñîáñòâåíàòà ñè ãðàäèíêà. 
Çàùîòî íàøàòà ãðàäèíà å öÿëàòà Äîáðè÷êà îáëàñò… 

ÌÀß ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ: Ïúðâî âëèçàì ñ íàäåæäàòà, ÷å â òîçè 
ïàðëàìåíò äåéñòâèòåëíî íàðîäíèòå ïðåäñòàâèòåëè ùå áú-
äàò ïî-äèàëîãè÷íè, ïî-ðàçóìíè è âñè÷êèòå èì äåéñòâèÿ ùå 
áúäàò ïîä÷èíåíè íà ìèñúëòà, ÷å ðàáîòÿò â èìåíî íà áúëãàð-
ñêèÿ íàðîä è íà áúëãàðñêàòà äúðæàâà. Îñâåí òîâà âëèçàì ñ 
íàäåæäàòà, ÷å ñ ðàáîòàòà ñè òîçè ïàðëàìåíò ùå äîïðèíåñå 
çà ñèãóðíîñò, ñïîêîéñòâèå è äîñòîåí æèâîò.

Ùå ðàáîòÿ àêòèâíî ïî íàøèòå ïðèîðèòåòè, à èìåííî – 
ñïåøíèòå ìåðêè çà ïðåîäîëÿâàíå íà êðèçèòå: èêîíîìè÷å-
ñêà, çäðàâíà è ñîöèàëíà…

Ä-Ð ÕÀÑÀÍ  ÀÄÅÌÎÂ: Íàé-âàæíîòî å ïî íàé-áúðçèÿ 
íà÷èí äà ñå íàïðàâè ïðàâèòåëñòâî. È äà áúäå ïðèåò áþäæå-
òúò, êàêòî äúðæàâíèÿ, òàêà è íà äúðæàâíîòî îáùåñòâåíî 
îñèãóðÿâàíå è íà Çäðàâíàòà êàñà. Àêî òîâà íå ñå ñëó÷è, 
òîâà îçíà÷àâà, ÷å íîâèòå ðàçìåðè íà ïåíñèèòå íÿìà äà ñå 
ñëó÷àò, à çàêîíúò ïðåäâèæäà 12.5 ïðîöåíòà óâåëè÷åíèå. 
Îòòàì-íàòàòúê èçêëþ÷èòåëíî âàæíî å äà èìà ñòàáèëíî 
óïðàâëÿâàùî ìíîçèíñòâî, çàùîòî äúðæàâàòà èìà íóæäà 
îò ïðàâèòåëñòâî ñúñ ñòàáèëíà ïàðëàìåíòàðíà ïîäêðåïà. 
Âñè÷êî îñòàíàëî ùå äîâåäå äî çàäúëáî÷àâàíå íà êðèçàòà. 
Çà ñúæàëåíèå, îùå â ñòàðòà íà òîçè ïàðëàìåíòàðåí ñåçîí 
ñå íà÷åðòàõà ðàçäåëèòåëíè: ëèíèè, à âîëÿòà íà èçáèðàòåëÿ 
íå áèâà äà ñå íåãëèæèðà.  

Âñè÷êè ïàðàëåëêè îò íà-
÷àëåí êóðñ â ÑÓ „Õðèñòî 
Áîòåâ“ â Áàë÷èê âå÷å ñà â 
ïðèñúñòâåíî îáó÷åíèå. Âñè÷-
êè òåñòîâå ñà îòðèöàòåë-
íè ñðåä ó÷åíèöèòå, ñúîáùè 
äèðåêòîðúò íà ó÷èëèùåòî 
Ñòàíèñëàâ Íèêîëîâ. Åäíà å 
ïîëîæèòåëíàòà ïðîáà ïðè 
íåïåäàãîãè÷åñêèÿ ïåðñîíàë.
Âñè÷êè ñè äàäîõà ñìåòêà, ÷å 
íà ó÷èëèùå å ïî-ïîëåçíî è 
íåîáõîäèìî, äîáàâè òîé. Íà-
ïðàâåíî å ïðîó÷âàíå è ñðåä 

УЧЕНИЦИТЕ СА В УЧИЛИЩЕ
ïî-ãîëåìèòå, ïîâå÷åòî èñêàò 
äà ñå çàâúðíàò â êëàñ, íî òîâà 
ùå çàâèñè îò çàáîëåâàåìîñò-
òà – äàëè ÷ðåç ðåäóâàíå, èëè 
òåñòâàíå, äîáàâè äèðåêòîðúò 
íà ñðåäíîòî ó÷èëèùå.

Â íîâèòå óñëîâèÿ íà ðàáî-
òà òîçè ìåñåö â ó÷èëèùåòî 
ñå ïðîâåäå çà ïúðâè ïúò â 
åëåêòðîííè óñëîâèÿ áèíàðåí 
(èíòåãðèðàí) óðîê, â êîéòî ñå 
îáåäèíÿâàò äâàìà ïðåïîäàâà-
òåëè îò ðàçëè÷íè ïðåäìåòè è 
íàïðàâëåíèÿ. 
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Гласът на любовта за 
нас се изразява в най-
различни форми - обичта 
към семейството, прияте-
лите, близките. Гласът на 
любовта е като пърхаща 
мелодия, която се лее из 
въздуха около нас. Това 
казват за БТА Денислава 

Димитрова и Мартин Сто-
янов - дуетът, които ще 
представи България на 
детската «Евровизия“ на 
19 декември в Париж. Пе-
сента, която ще изпълнят 
на конкурса, се нарича The 
Voice of Love.

Денислава е на 12 години 
и е от Добрич. От 6-годиш-
на възраст се занимава с 
пеене. Мартин е от Варна 
и е на 13, пее от 5-го-
дишен. Двамата работят 
заедно от четири години 
в студиото за поп рок пе-
вци „Сарандев“ в Добрич. 
Дени и Марти вече имат 
редица отличия от учас-
тията си в национални и 

международни конкурси 
за млади изпълнители - 
както с индивидуалните си 
изпълнения, така и като 
дует. Двамата разказват 
за подготовката си за дет-
ската «Евровизия“, за лю-
бимите си изпълнители, за 
съчетаването на музиката 

и учебните занятия, както 
и за това какъв е гласът на 
любовта според тях.

- Вълнувате ли се от 
предстоящото участие в 
детската „Евровизия“? С 
какви емоции ще тръгне-
те за Париж?

Денислава Димитрова: 
Да, много се вълнуваме 
и тръпнем в очакване да 
имаме възможността да 
излезем на тази прекрасна 
сцена заедно с всички ос-
танали деца от конкурса.

Мартин Стоянов: Мно-
го се радвам, че с Дени 
ще имаме възможността 
да участваме на детската 
„Евровизия“. Ще тръгнем, 

заредени с много позитив-
ни емоции и нетърпение 
да пеем пред страхотната 
публика в Париж.

- Как се подготвяте за 
участието си в момента?

М. Стоянов: Всеки ден 
репетираме с нашия вока-
лен педагог Елена Карабе-

льова, за да сме мак-
симално добре подгот-
вени и да представим 
България достойно.

Д. Димитрова: Уп-
ражняваме се както 
вокално, така и с хо-
реограф, който ще ни 
помогне с нашето сце-
нично представяне.

- Песента, с която 
представяте Бълга-
рия, се нарича „Гла-
сът на любовта“. Ка-
къв според Вас е 
гласът на любовта?

М. Стоянов: Гласът 
на любовта за нас се 

изразява в най-различни 
форми - обичта към се-
мейството, приятелите, 
близките.

Д. Димитрова: Обичта 
към домашните ни любим-
ци, към природата и към 
всичко прекрасно, което 
ни заобикаля. Гласът на 
любовта е като пърхаща 
мелодия, която се лее из 
въздуха около нас.

М. Стоянов: Тя е като 
нежни капки дъжд, докос-
ващи земята, даващи й 
сила да се събуди.

- Кои са любимите Ви 
музикални изпълнители? 
Какво Ви харесва най-
много в тях?

М. Стоянов: Моят любим 
изпълнител е Любо Киров, 
защото той успява да пре-
даде емоцията си чрез 
своя страхотен глас.

Д. Димитрова: Аз много 
харесвам Ариана Гранде. 
Тя притежава много нежен 
и богат глас, който владее 
прекрасно.

- Как успявате да съче-
таете музиката и учили-
щето? Остава ли Ви вре-
ме за игри с приятели?

Д. Димитрова: Малко 
трудно съчетаваме музика-
та с училището, но с Марти 
сме много стриктни и орга-
низирани, затова успяваме 
да намерим време за всяко 
наше занимание.

М. Стоянов: Онлайн обу-
чението ни дава възмож-
ност да съчетаем двете 
доста лесно, а с прияте-
лите успяваме да играем 
и да се забавляваме през 
уикенда.

- За какво мечтаете? И 
как си представяте себе 
си, когато пораснете?

М. Стоянов: Аз мечтая 
да мога да се занимавам 
с музика и занапред, за да 
мога да надградя всичко, 
което сме постигнали до 
момента, и разбира се, да 
продължа да се развивам в 
това прекрасно изкуство.

 Д. Димитрова: Все още 
е малко рано да реша, но 
бих искала да има общо 
с музиката, изкуствата, с 
всичко красиво, което ни 
заобикаля.

Яница ХРИСТОВА / 
БТА

Комедията „Женско цар-
ство“ от Ст. Л. Костов мо-
гат да гледат любителите 
на театралното изкуство 
на 30 ноември, от 19.00 
часа, в камерната зала на 
ДТ „Йордан Йовков“. Ре-
жисьор на постановката е 
Стефан Спасов, участват: 
Красимир Демиров, Татяна 
Христова, Владимир Трен-
дафилов, Мария Генова, 

Филип Янев, Любов Нико-
лова, Валентин Андреев 
- Рафе и Валентин Георгиев 

Преди  началото  на 
действието в тази пиеса 
един своенравен Бог е взел 
странно решение – мъжете 
да загубят своята сила и 
да я предадат на жените, 
т.е. мъжете изцяло да пое-
мат домакинската работа, 
отглеждането на децата, 
а жените да станат глави 
на семейства и да поемат 
управлението на община-

та... Ролите са обърнати – 
мъжете са слабия пол – те 
се оплакват, хленчат и са 
обект на сексуален тор-
моз, а жените пият, бият, 
ухажват агресивно и зло-
употребяват с властта... 
Опак свят, който може и да 
помогне на двата пола да 
се поучат от грешките си, 
а може и да не помогне... 

Не намирам друг скрит 

смисъл или по-дълбоки 
послания, а може би не 
съм достатъчно проникно-
вен да ги видя. За мен тук 
става въпрос за забавле-
ние. Другият важен въпрос 
е мярката, качеството и 
изобретателността в това 
забавление... 

Стефан Спасов 
За информация и би-

лети: Билетен център на 
ДТ“Йордан Йовков“ /от 
9.00 до 18.00 часа/ и на тел: 
058/ 605 573, 0885190247 

С календари за 2022 го-
дина с уникални картини, 
рисувани от едно уникално 
дете, можете  да украсите 
дома си или да зарадва-
те близък за празниците. 
Картините са излезли из-
под четката на Недислав 
Недков, едно усмихнато 
момче-аутист от Добрич, 
което преди година от-
ключи таланта да твори 
красота върху платното. 
А календарите са по идея 
на майка му – Камелия 
Тодорова, която от години 
неуморно се грижи не само 
за своето „различно“ дете, 
но и създаде и развива 
организация „Ние 2020“, 
която да подпомага деца 
със специфични потреб-
ности. Усмихнатият Неди 
вече е много популярен 
като самоук художник, а 
негови творби красят мно-
го домове и офиси. „Преди 
празниците решихме да 
съберем част от красота-
та, създадена от Неди, в 
календар. Това е отново 
един от начините, по който 
искаме да покажем, че на-
шите деца, макар и различ-
ни, са прекрасни“ – казва 
Камелия Тодорова, чиято 
най-искрена цел е тези 
различни деца да бъдат 
приемани от обществото, 
да не бъдат заклеймявани 
и сочени с пръст, а просто 
да бъдат обичани и об-
грижвани.

Красивият календар, 
който е 6-листов и от вся-
ка страница грее пъстрота, 
надежда и усмивка, може-

те да закупите на цена от 
10 лева, като се обадите 
на телефон 0897 627141, 
а можете да намерите в 
магазин  „Вкъщи сме“ на 
фирма „Великови“, до бен-
зиностанция „Лукойл“. Там 
собственичката Петя Вели-
кова е направила цяла сте-

на на Неди, където можете 
да видите автентичните 
картини, заснети за пре-
красния календар. Жест, 
за който младият художник 

и неговата майка изказват 
огромна благодарност на 
жената с голямо сърце!

ПОДАРЕТЕ СИ КРАСОТА, НАДЕЖДА И УСМИВКА

ГЛАСЪТ НА ЛЮБОВТА ИМА НАЙ-РАЗЛИЧНИ ФОРМИ, КАЗВАТ ДЕНИСЛАВА 
И МАРТИН ПРЕДИ УЧАСТИЕТО ИМ НА ДЕТСКАТА «ЕВРОВИЗИЯ» 

ДА СЕ ОСМЕЕМ ЗАЕДНО 
С "ЖЕНСКО ЦАРСТВО"
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Септември (Тервел) спе-
чели с 3:0 гостуването си на 
Спортист (Генерал Тошево) в 
среща от 13-ия кръг на Севе-
роизточната трета лига, ин-
формира sportal.bg. Първата 
опасност беше пред вратата 
на гостите, но след удара 
с глава на Севдалин Стай-

ков, топката излезе в аут. В 
38-ата минута централният 
нападател на Септември 
Мартин Кирилов шутира и 
Михаил Михайлов с шпагат 
откри резултата. 

В началото на втората част 
Румен Николов пропусна да 
изравни. Мартин Кирилов 

удвои аванса на Септември 
в 70-ата минута след пробив 
и пас на Тодор Вълканов. 
Секунди преди края Стефан 
Стефанов направи резултата 
класически. Футболистите 
от Тервел можеха да вкарат 
още, но стражът на Спортист 
Георги Георгиев се справи.

СЕПТЕМВРИ (ТЕРВЕЛ) С КАТЕГОРИЧЕН 
УСПЕХ В ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ДОБРУДЖА 07 ЗАГУБИ ОТ ДЕЯ СПОРТ 
С 0:3 В ЗАЛА "ДОБРОТИЦА"

СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА
РЕЗУЛТАТИ - XIII КРЪГ
Спартак 1918 II (Варна) - Дунав от Русе (Русе) 0:2 
Лудогорец III (Разград) - Ботев (Нови пазар) 5:0
Рилци (Добрич) - Черноломец 1919 (Попово) 2:3 
Устрем Д (Дончево) - Волов (Шумен) отложен 
Локомотив (Русе) - Светкавица (Търговище) 0:7
Черноморец (Балчик) - Доростол (Силистра) 2:1  
Спортист 2011 (Г. Тошево) - Септември 98 (Тервел) 0:3 

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ                
 1. Дунав  13 13 0 0 47:8 39    
 2. Лудогорец III 13 10 1 2 32:7 31       
 3. Черноломец 13 9 1 3 29:10 28       
 4. Септември  13 8 3 2 24:6 27
 5. Черноморец 13 7 4 2 24:10 25       
 6. Ботев (НП)  13 7 1 5 13:19 22       
 7. Волов (Шн)  12 5 2 5 14:18 17 
 8. Светкавица 13 4 3 6 19:17 15       
 9. Спартак II  13 4 2 7 15:23 14 
10. Спортист   12 3 3 6 13:20 12       
11. Рилци  13 3 1 9 13:34 10    
12. Доростол  13 2 1 10 12:32 7   
13. Устрем  11 2 0 9 9:26 6      
14. Локо (Рс)  13 0 2 11 7:41 2 

Новакът Дея спорт (Бур-
гас) продължава с чудесното 
си представяне от началото 
на сезона в Efbet Супер Во-
лей, след като постигна пета 
поредна и общо шеста побе-
да. Воденият от Венцислав 

Симеонов тим удари като 
гост и Добруджа 07 с 3:0 
(25:20, 25:16, 25:16) в сре-
ща от междинния 7-и кръг 
на шампионата, проведена 
пред около 200 зрители в 
зала „Добротица“, инфор-

мира sportal.bg. По този 
начин бургазлии са трети 
във временното класиране с 
6 победи, 1 загуба и 17 точ-
ки. Добруджа пък е на 10-о 
място с 2 победи, 5 загуби 
и 6 точки. В редовния 8-и 

кръг Дея спорт е домакин на 
ЦСКА, а добричлии са гости 
на Берое 2016 (Стара Заго-
ра). Мачовете са съответно в 
неделя (28 ноември) от 17,30 

часа и в събота (27 ноември) 
от 17,00 часа.

Най-полезен за Дея спорт 
бе руският диагонал Виталий 
Василиев с 14 точки (3 блока, 
4 аса и 35% ефективност в 
атака) за победата. Тодор 
Вълчев добави още 10 точки 
(3 блока, 2 аса, 56% ефек-
тивност в атака и 54% пози-
тивно посрещане) за успеха. 
За домакините от Добруджа 
Явор Генов беше единстве-
ният с двуцифров актив - 10 
точки (2 блока, 1 ас, 37% 
ефективност в атака и 82% 
позитивно посрещане).

Съставът на Добруджа 
07: Николай Манчев, Георги 
Михалев 8, Явор Генов 10, 
Златко Кьосев 4, Светослав 
Арнаудов 4, Георги Чалъков 
3 - Николай Тодоров-либеро 
(Живодар Иванов 1, Алек-
сандър Кордев 3, Христо 
Енков, Димитър Василев, 
Константин Костадинов 1, 
Самуил Василев-либеро)

Мъжкият отбор на ХК Ло-
комотив (Мездра) постигна 
първа победа през сезона в 
първенството по хандбал в 

„А“ РХГ. В среща от 8-ия кръг 
на шампионата момчетата 
на треньора Евгени Йоловски 
се наложиха като домакини 
над ХК Добруджа (Добрич) с 
43:32 (на полувремето 21:14). 
Двубоят се игра в спортната 
зала на НСА „Васил Левски“ в 
столицата. Домакините доми-
нираха на терена почти през 
целия мач и още през първото 
полувреме натрупаха солиден 
аванс от 7 гола. През втората 
част мездренските „железни-
чари“ увеличиха преднината си 
и в крайна сметка затвориха 
мача с 11 гола разлика - 43:32.

Най-много попадения за по-
бедителите - 12, отбеляза дяс-
ното крило Валентин Гачев. 
11 гола добави руснакът Илья 
Буцких, а по 6 вкараха него-
вият сънародник Иван Бусень 
и Милен Валентинов. Остана-
лите попадения реализираха 
Владимир Михайлов и Никола 
Кръстев - по 4. Най-резултатен 
за гостите беше Андриан Ди-
митров, който вкара 12 гола. 
Останалите попадения за до-
бричлии отбелязаха Стилян 
Стоянов - 6, Деян Милчев - 5, 
Илиян Денев - 4, Миниел Дими-
тров - 3, Красимир Гичев - 2.

Варненският Спартак про-
дължава победния си ход с ус-
пех с 28:23 като гост на Осъм 
(Ловеч). В друг мач от кръга 
Локомотив (Горна Оряховица) 
надигра Чардафон (Габрово) с 
33:29 (15:11). Двубоят Шумен 
61 (Шумен) - Левски (Левски) 
бе отложен за 19 декември, 
a Пирин-64 (Гоце Делчев) по-
чиваше.

Начело в класирането един 
кръг преди края на първия дял 
от шампионата е Спартак (Ва-
рна) със 17 т., следван от Пи-
рин-64 (Гоце Делчев), Шумен 
61 и Локомотив (Г. Оряховица) 
с по 10 т. Пето-шесто място 
делят Чардафон (Габрово) и 
Осъм (Ловеч) с по 7 т., а на се-
дма позиция е Левски (Левски) 
с 4 т. Добруджа е на последно 
място с 0 точки.

Манчестър Юнайтед спе-
чели с 2:0 гостуването си на 
Виляреал в Испания в среща 
от предпоследния кръг на 
груповата фаза на Шампи-

онската лига. С тази победа 
“червените дяволи” събраха 
10 точки и си гарантираха 
класиране в следващата фаза 
благодарение на головете на 
Кристиано Роналдо (78’) и 
Джейдън Санчо (90’). Това бе 
и официален дебют на Май-
къл Карик начело на гостите, 
след като той пое временно 
тима след уволнението на Оле 
Гунар Солскяер в неделя. Той 
бе взел някои интересни ре-
шения и остави на скамейката 
за първия съдийски сигнал 
Бруно Фернандеш и Маркъс 
Рашфорд.

Първото по-опасно положе-
ние в срещата дойде в 5-ата 
минута, когато Мой Гомес 
стреля опасно, но Де Хеа 
спаси. В следващите минути 
играчите на “червените дяво-
ли” изнесоха играта в малко 

по-предни позиции, а темпото 
на игра спадна видимо. Фут-
болистите на Унай Емери бяха 
близо до попадение в 27-ата 
минута, когато Пино от кри-

лото подаде добре към Ману 
Тригейрос, койото стреля, но 
отново Де Хеа се намеси до-
бре и отрази. Първият точен 
изстрел за гостите дойде в 
30-ата минута, когато Телеш 
центрира добре отляво, а 
Роналдо стреля, но Рули не бе 
затруднен. “Червените дяво-
ли” получиха възможност да 
изпълнят пряк свободен удар 
от отлична позиция в 34-ата 
минута, но отново Кристиано 
Роналдо стреля в стената.

Виляреал бе много близо 
до откриване на резултата 
в 59-ата минута, но отново 
испанският страж на гостите 
направи великолепно спася-
ване след мощен удар на Три-
гейрос, който се озова с топка 
в крака в наказателното поле. 
Временният наставник на гос-
тите Майкъл Карик с опита да 

подсили атаката на своя тим 
и малко преди да са изтекли 
70 минути, пусна в игра Бруно 
Фернандеш и Маркъс Раш-
форд. Само няколко минути по-
късно дойде и най-доброто по-
ложение за тима след двойно 
подаване между португалският 
плеймейкър и Джейдън Санчо, 
когато последният се озова 
на отлична позиция в наказа-
телното поле, но изстрелът му 
бе спасен от Рули. Манчестър 
Юнайтед откри малко повече 
от десет минути преди края 
на срещата, когато играчи-
те на “жълтата подводница” 
сами направиха ситуацията 
трудна. Стражът Рули подаде 
към Етиен Капу, той бе пре-
сиран от Фред, който му отне, 
топката отиде към Кристиано 
Роналдо, а португалецът прех-
върли елегантно вратаря за 
1:0. “Червените дяволи” отбе-
лязаха второто си попадение 
в последната минута, когато 
топката бе отнета в средата 
на терена, Рашфорд напредна 
отлично, подаде към Бруно 
Фернандеш, а португалецът с 
едно докосване продължи към 
Джейдън Санчо, който пък с 
прецизен удар отбеляза пър-
вото си попадение с екипа на 
гостите и второ за тима в мача.

По този начин гостите съ-
браха 10 точки и това им 
гарантира класиране в след-
ващата фаза. Виляреал има 
7 и продължава да се надява 
също да успее да си осигури 
място в следващата фаза в 
последния кръг, когато ще се 
изправи срещу Аталанта. 

Барселона и Бенфика за-
вършиха при резултат 0:0 
във важния мач помежду си 
на “Камп Ноу”. Двубоят бе от 
Група “Е” на Шампионската 
лига. “Лос кулес” претърпяха 
тежко поражение с 0:3 от 
“орлите” в Лисабон в края на 
септември, но въпреки това 
са малко по-близо от Бенфи-
ка до класиране на осмина-
финалите. Байерн (Мюнхен) 
вече си гарантира първото 
място в групата и съответ-
но участието в следващата 
фаза на турнира. Срещата на 
“Камп Ноу” ще се запомни с 
отменен гол за Бенфика, гре-
да на младока Юсуф Демир 
от Барса и огромния пропуск 
на резервата Харис Сеферо-
вич за гостите от Португалия 
буквално в последните се-
кунди. 

Юсуф Демир, Мемфис Де-
пай и Гави оформиха атаку-
ващото трио на Барселона, а 
Роман Йаремчук бе на върха 
на нападението на Бенфи-
ка, като беше подпомаган 
активно в предни позиции 
от Евертон и Рафа Силва. 
Под дъжда в каталунската 
столица в осмата минута 
Юсуф Демир застраши вра-
тата на Бенфика и принуди 
стража Одисеос Влаходимос 
да прави спасяване. В 25-ата 
минута Гави стреля неточно 
от много опасна за “лъвове-
те” от Лисабон позиция, а 
малко след това Влаходимос 
спаси шут на включилия се в 
атаката на домакините Жор-
ди Алба. В 33-ата минута пък 
Роман Яремчук направи про-
пуск пред вратата на Марк-
Андре тер Стеген, стреляйки 
неточно от съвсем близка 
дистанция. Секунди по-късно 
Тер Стеген направи блестя-
що спасяване след удар с 
глава на Яремчук, а съвсем 
малко след това гол на Ни-
колас Отаменди бе отменен. 
Аржентинският защитник на 
Бенфика със страхотен шут 
не остави шансове на Тер 
Стеген, но реферът анулира 
гола заради това, че топката 
е била напуснала очертания-
та на терена по въздуха след 
първоначалното центриране 
от корнер. В 43-ата мину-
та младият Юсуф Демир бе 
много близо до това да даде 
преднина на Барселона в 
резултата. 18-годишният ав-
стрийски нападател напредна 
в половината на гостите, на-
влезе в наказателното поле 
и пробва техничен въртелив 
удар, но за негово нещастие 
топката се отби от напреч-
ната греда и това го лиши от 

блестящо попадение.
В 57-ата минута Мемфис 

Депай пропиля чудесен шанс 
за гол за Барселона, като 
се забави с нанасянето на 
удар в наказателното поле на 
Бенфика и в крайна сметка бе 
блокиран от бранител. В 65-
ата минута пък уругвайската 
резерва на Бенфика Дарвин 
Нунес получи топката в на-
казателното поле на домаки-
ните и стреля от относително 
малъг ъкъл, като не намери 
целта. Три минути по-късно 
Френки де Йонг отправи удар 
с глава към вратата на Бен-
фика, но Влаходимос изби. 
В 83-ата минута включилият 
се от пейката за Барселона 
Усман Дембеле пробва нещо 
средно между центриране 
и удар, като топката мина 
опасно близо до вратата на 
гостите. Секунди след това 
Роналд Араухо отклони топ-
ката във вратата, но заради 
“тънка” засада попадението 
на защитника бе отменено. 
В първата минута на добаве-
ното време първо Отаменди 
с решаваща намеса попречи 
на Дембеле да нанесе опасен 
удар към вратата на Бенфика, 
а после Жерард Пике стреля 
неточно с глава след изпъл-
нение на корнер. Играчите на 
Чави Ернандес активно тър-
сеха гола, но извадиха огро-
мен късмет в 93-ата минута, 
когато невероятен пропуск 
направи за Бенфика швей-
царският нападател Харис 
Сеферович, появил се в игра 
десетина минути по-рано. 
Сеферович се озова сам сре-
щу Тер Стеген след отлично 
проведена контраатака на 
португалците, преодоля ге-
рамнския страж, но не уцели 
на практика почти изцяло оп-
разнената врата, като един-
ствено притичал защитник 
на Барселона бе преградата, 
която швейцарецът не съумя 
да преодолее.

В крайна сметка статук-
вото в Група “Е” се запази 
и след изиграването на по-
следните две срещи ще стане 
ясно кой ще се присъедини 
като втори отбор към по-
бедителя Байерн (Мюнхен), 
който е сигурен за първата 
позиция. Баварците са с 15 
точки, Барселона остава на 
втора позиция с вече 7, а с 
5 на трето място е Бенфи-
ка. Динамо (Киев) е с една 
точка на последното място, 
а в шестия кръг лисабонци 
са домакини на украинците, 
докато каталунците гостуват 
на Роберт Левандовски и ком-
пания в баварската столица.

ХАНДБАЛИСТИТЕ НА ДОБРИЧ 
ОТСТЪПИХА И НА ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА)

БЕНФИКА ПРОПУСНА ДА ШОКИРА 
БАРСЕЛОНА В САМИЯ КРАЙ 

МАН ЮНАЙТЕД ИЗЛЪГА ВИЛЯРЕАЛ И 
ПРОДЪЛЖАВА В ШАМПИОНСКАТА ЛИГА



ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК
ndt@dobrich.net

Брой 91 (6525)
http://www.ndt1.com/

25 ноември 2021 г. 6
НАУКАТА КАБАЛА: ЗА СЕМЕЙСТВОТО И ЛЮБОВТАНАУКАТА КАБАЛА: ЗА СЕМЕЙСТВОТО И ЛЮБОВТА

Ñåëî Ñîêîëîâî å íàé-äúë-
ãîòî ñåëî â îáëàñò Äîáðè÷ 
– ãëàâíàòà óëèöà ñå ïðîñòèðà 
íà öåëè 3,6 êì. Òóê æèâå-
ÿò îêîëî 1 200 äóøè îò 41 
íàöèîíàëíîñòè. Îñíîâíîòî 
íàñåëåíèå, ðàçáèðà ñå, ñà 
áúëãàðè, êîèòî ñúæèòåëñòâàò 
ñ æèòåëè íà äðóãè 40 äúðæà-
âè. Êàæè-ðå÷è, îò öÿë ñâÿò. 
Â Ñîêîëîâî ñå ñðåùàò ïî÷òè 
âñè÷êè åâðîïåéñêè åòíîñè, 
êàòî íàé-ìíîãî ñà àíãëè÷àíè 
è íåìöè. Èìà ïðåäñòàâèòåëè 
îò ïî÷òè âñè÷êè ðóñêè ðåïó-
áëèêè. Íå ëèïñâàò è åêçîòè÷íè 
æèòåëè – îò ßìàéêà è ßïîíèÿ, 
à ñåëîòî âå÷å ñè èìà è ÿïîí-
÷å. Ñåìåéñòâîòî å ñìåñåíî, 
îáÿñíÿâà êìåòúò Èñìàèë Èñ-
ìàèë. Ìúæúò å ñòîëè÷àíèí è 
ñå çàíèìàâà ñ áðîêåðñòâî, äà-
ìàòà îò ñòðàíàòà íà èçãðÿâà-
ùîòî ñëúíöå å IT ñïåöèàëèñò. 
Êóïèëè ñè êúùà â Ñîêîëîâî è 
äåòåòî èì ñå ðîäèëî òóê.

„Â ñåëîòî æèâåÿò íàä 30 
ñåìåéñòâà àíãëè÷àíè. Íåì-
ñêèòå ñåìåéñòâà ñà íàä 40. 
Â ïúðâèòå ãîäèíè îò èíâàçè-
ÿòà íà ÷óæäåíöè â Ñîêîëîâî, 
ñåìåéñòâàòà íà àíãëè÷àíèòå 
è íåìöèòå áÿõà ïîâå÷å. Ðóñ-
íàöèòå ñà îêîëî 40. Â ñåëî-
òî íåïðåêúñíàòî ñå òúðñÿò 
êúùè, îñíîâíî îò íåìñêîãî-
âîðÿùè. Ïîñòîÿííî æèâåå-
ùèòå ÷óæäåíöè â Ñîêîëîâî 
ñà 400, ïðåç ëÿòîòî áðîÿò 
èì ñòàâà äâà ïúòè ïî-ãîëÿì, 
êîãàòî ïðèñòèãàò ãîñòè íà ïî-
ñòîÿííî æèâååùèòå èëè ïúê 
îñòàíàëèòå ñîáñòâåíèöè ñå 
ïðèáåðàò çà òîïëèòå ìåñåöè. 
Çàùîòî èìà è òàêèâà – ïðåç 
çèìàòà ñòîÿò â ðîäíèòå ñè 
äúðæàâè, ïðåç ëÿòîòî èäâàò 
òóê” – ðàçêàçâà êìåòúò.

ÍÀ×ÀËÎÒÎ Å ÏÐÅÇ 2005 
ÃÎÄÈÍÀ

2005 ã. ×óæäåíöè èçêóïó-
âàò çà îòðèöàòåëíî âðåìå 
â Ñîêîëîâî ðåêîðäíèòå 84 
èìoòa. Oò òÿõ 60 ca aíãëèécêè 
ceìeécòâa, 24 ca ãeðìaícêè 
ôaìèëèè. Âcè÷êè èìoòè ca 
â ðeãóëaöèÿòa ía ceëoòo. Â 
ñàìîòî íà÷àëî öeíaòa å íà-
ïðàâî ñìåøíà – ïî 15 eâðo 
ía êâ. ìeòúð. Ñëåä äâå ãîäè-
íè÷óæäeíöèòe áÿõà ãîòîâè 
äà áðîÿò ïo 100 000 eâðo ça 
ïðaçeí ïaðöeë, ío èìoòè âe÷e 
íÿìaøå, âcè÷êo áe èçêóïeío.

Çàùî òî÷íî Coêoëoâo? Çà-
ùîòî ñåëîòî å ñàìî íà 8 êè-
ëoìeòða äî Áaë÷èê, äo ìoðeòo 
e 10 êèëoìeòða, a ìåæäó Áàë-
÷èê è c. Òoïoëa ce èçãðaæ-
äaøå ãoëô èãðèùe, êîåòî å 
ñàìî íà 20 êì îò Ñîêîëîâî, 
à ïîäîáíî ðàçñòîÿíèå ça aí-
ãëè÷aíèòe e íèùo. Ïúðâèòå, 
êîèòî çàæèâÿõà â Coêoëoâo, 
áÿõà 10 áðèòaícêè ceìeécòâa. 
Ñëåä ïúðâîòî ãîëô èãðèùå â 
ðåãèîíà ñå ïîÿâèõà äâà ãîëô 
êîìïëåêñà, íà ñâåòîâíî íèâî.

Ïîäàíèöèòå íà íåéíî âåëè-
÷åñòâî ïðeäïo÷èòaò eäíoeòaæ-
ío ðaçãúðíaòo còðoèòeëcòâo, 
êaòo â eäèí èìoò ocòaâÿò ïo 
oêoëo 400 êâ. ìeòða äâoð÷e, a 
âúðõó ocòaíaëèÿ òeðeí âäèãaò 
ïo äâe-òðè êúùè ça ïðèÿ-
òeëcêè ceìeécòâa. Ãeðìaí-
öèòe còðoÿò ía äâa eòaæa. Ía 
ïúðâèÿ ca âcè÷êè êóõíeícêè 
è ceðâèçíè oòäeëeíèÿ, a ía 
âòoðèÿ-cïaëíèòe. Ïúðâèòå 
÷óæäåíöè â Coêoëoâo áÿõà 
ïðeäèìío áoãaòè ïeícèoíeðè. 
Ìåñòíèòå õîðà èì çàâèæäàõà 
çà îãðîìíèòå ïåíñèè ïî îíîâà 

âðåìå îò ïî 3 000 ëeâa ïeícèÿ 
â Aíãëèÿ.

Áàðúò íà Ìàðèí áå è ñè 
îñòàâà îñíîâíîòî ìÿñòî çà 
ñðåùà íà ìåñòíè è ÷óæäå-
íöè. Â íà÷àëîòî ÷óæäåíöèòå 
èçëèçàõà îò äîìîâåòå ñè ñ 
ðe÷íèöè â ðúêà. Âëèçàò â 
ìaãaçèíèòe, oòâaðÿò cè còða-
íè÷êèòe è çaïo÷âaò äa cðè÷aò 
ía áúëãaðcêè, êaòo ïúðâo 
ïoçäðaâÿâaò c "äoáúð äeí". 
Áå íàïðàâåí äîðè íåùî êàòî 
êëóá, â êîéòî ÷óæäåíöèòå ñå 
ñúáèðàõà â îïðåäåëåíè âå÷å-
ðè è ó÷åõà áúëãàðñêèÿ. Îïèòà-
õà ñå, ìú÷èõà ñå, àìà íåùî íå 
ñå ïîëó÷è – íå ìîæàõà äà íà-
âàêñàò â åçèêîâî îòíîøåíèå. 
Ñåãà îáà÷å çíàÿò äà êàæàò íà 
áúëãàðñêè îñíîâíèòå èçðàçè 
ïðè ïàçàðóâàíå èëè ïîçäðà-
âèòå. Ïîìåæäó ñè ïúê ÷óæäå-
íöèòå ñè ãîâîðÿò îñíîâíî íà 
àíãëèéñêè. Ïúðâèòå äóìè íà 
áúëãàðñêè, êîèòî ìîæåø äà 
÷óåø îò óñòàòà íà ÷óæäåíåö â 
Ñîêîëîâî, å Äîáúð äåí, êàçâà 
Èñìàèë Èñìàèë. 

Ñ êàêâî ñå çàíèìàâàò ÷óæ-
äåíöèòå, ïèòàì êìåòà. Ïîâå-
÷åòî îò òÿõ ñà âúçðàñòíè õîðà 
â ïåíñèîííà âúçðàñò, îòãîâà-
ðÿ òîé. Îñòàíàëèòå ðàáîòÿò â 
ñôåðàòà íà òóðèçìà, äðóãè ñå 
çàíèìàâàò ñúñ ñîôòóåð, íÿêîè 
èìàò ñîáñòâåí áèçíåñ, äðóãè 
ïúê ðàçðàáîòâàò òúðãîâñêè 
îáåêòè â Áàë÷èê. Äåöàòà èì 
õîäÿò íà ó÷èëèùå â Áàë÷èê, 
Äîáðè÷, ñåëî Îáðî÷èùå. Ðå-
ãèñòðèðàí å è ñìåñåí áðàê – 
èçðàåëêà óñïÿëà äà ñå îìúæè 
çà ìåñòåí åðãåí. 

Â ìîìåíòà â Ñîêîëîâî ïî÷-
òè íå ìîæå äà ñå íàìåðè 
ñâîáîäíà êúùà çà ïðîäàâàíå. 
Öåíèòå ñêî÷èõà ìíîãî, íå 
ñàìî çàðàäè òúðñåíåòî, íî 
è çàðàäè ïîñêúïâàíåòî íà 
ñòðîèòåëíèòå ìàòåðèàëè. Çà 
êúùà îò 140 êâ. ì ñå èñêàò 
90 – 95 000 åâðî, íÿêúäå äîðè 
è 120 – 150 000 åâðî. Ôðàíöó-
çèí íàñêîðî âäèãíàë ïàëàò îò 
500 êâ. ì.

ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ
Èçãðàäåíîòî âèäåîíàáëþ-

äåíèå â Ñîêîëîâî ìîæå áè 
å íàé-ãîëÿìàòà ãîðäîñò íà 
êìåòà Èñìàèë Èñìàèë. Áëà-
ãîäàðåíèå íà íåãî, ñúâñåì 
íàñêîðî â êðàòêè ñðîêîâå 
áÿõà óñòàíîâåíè èçâúðøèòå-
ëèòå íà òåæêîòî êðèìèíàëíî 
ïðåñòúïëåíèå – óáèéñòâîòî íà 
íåìñêè ãðàæäàíèí îò íåãîâè 
ñúíàðîäíèöè – áàùà è ñèí. 
Ïî äóìèòå íà êìåòà, ïðîåêòúò 
å íà ñòîéíîñò 40 õèëÿäè ëåâà 
è âêëþ÷âà îáåçïå÷àâàíå ñ 
îáùî 18 êàìåðè íà âúçëîâè 
òî÷êè. Äî ìîìåíòà ñà ïîñòà-
âåíè 14, êàòî ñå î÷àêâà äî 
êðàÿ íà ãîäèíàòà ïðîåêòúò äà 
áúäå ïðèêëþ÷åí. Ñðåäñòâàòà 
çà èçïúëíåíèåòî ñå íàáèðàò 
îò äàðèòåëè è îò îáùèíñêèÿ 
áþäæåò. Ìîíòèðàíåòî íà âè-
äåîíàáëþäåíèå å åäèí îò 
ïðèîðèòåòèòå íà êìåòà Èñ-
ìàèë – çà äà ñå ñïðàò êðàæ-
áèòå è íåðåãëàìåíòèðàíîòî 
èçõâúðëÿíå íà îòïàäúöè. „Íà-
âðåìåòî èìàøå äîñòà îáèðè. 
È òî îñíîâíî íîùåì, äîêàòî 
õîðàòà ñïÿò. Âèäÿõ äîñòà 
èçñòðàäàëè î÷è è ñå çàåõ ñå-
ðèîçíî ñ âèäåîíàáëþäåíèåòî, 
êîåòî âå÷å äàâà ðåçóëòàò“, 
íå êðèå óäîâîëñòâèåòî ñè 
êìåòúò. Ïðîåêòúò ùå áúäå 
íàäãðàæäàí ñïîðåä íàëè÷íèòå 
ñðåäñòâà. ÍÄÒ
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Ñåìåéñòâîòî å ïîâå÷å îò 
òîâà „äà æèâååì çàåäíî”. 
Ïîâå÷å îò âñè÷êî, êîåòî ñå 
ñëó÷âà ïî âðåìå íà   íàøè-
ÿò æèòåéñêè ïúò. Ïîâå÷å îò 
Êîâèäà, ïîâå÷å îò ðàçåäèíå-
íèåòî, ïîâå÷å îò ïðèÿòåëèòå 
çà êàôå è ÷àøà áèðà, ïîâå÷å 
îò äðåáíèòå êëþêè, ïîâå÷å îò  
êîíôëèêòèòå è ñïîðîâåòå â 
îáùåñòâîòî. Òî,ñåìåéñòâîòî, 
å ÷àñò  îò íàøåòî  ìèíàëî, íà-
ñòîÿùå è áúäåùå.  À ìîæå áè, 
å âå÷å íÿêàêúâ îñòàðÿë  æè-
òåéñêè è ñîöèàëåí ôåíîìåí, 
îãðàíè÷àâàù ñâîáîäàòà íè? 
Ñúñ ñèãóðíîñò íå å!  Òðóäíî 
å, äà ñè ïðåäñòàâèì æèâîòà 
áåç ñåìåéñòâîòî!  Áåç ìàé-
êà, áàùà, áðàòÿ èëè ñåñòðè, 
èëè ïúê áåç ëþáèìèòå áàáà 
è  äÿäî. Çà ñúæàëåíèå íÿêîè 
ñà ãè èçãóáèëè ðàíî è íå ñà 
óñïåëè äà ñå ðàäâàò íà òÿõíà-
òà ëþáîâ. Òîâà å òâúðäå æàë-
êî, íî òåçè, êîèòî ñà èìàëè 
ùàñòèåòî çà òàêèâà ìèãîâå 
íà óäîâîëñòâèå, öÿë æèâîò ñè 
ñïîìíÿò çà òåçè ïðåæèâÿâà-
íèÿ. Èìà ðàçëè÷íè äåôèíèöèè 
çà ñåìåéñòâîòî, íî íå äóìèòå 
è îïðåäåëåíèÿòà ñà âàæíè, à 
âúòðåøíîòî, ÷óâñòâåíî  óñå-
ùàíå çà òîïëîòàòà íà äîìà, 
çàãðèæåíîñòòà è ëþáîâòà â 
íåãî.

Â îáùåñòâîòî ñå å íàëî-
æèëî îïðåäåëåíèå, ÷å ñå-
ìåéñòâîòî å íàé-ìàëêàòà ñî-
öèàëíà  åäèíèöà,  à ñïîðåä 
ðåëèãèÿòà - ÷å ñåìåéñòâîòî 
å åäíî îò ñåäåìòå òàéíñòâà 
íà öúðêâà.

Àêî îáà÷å ïðèåìåì, ÷å îá-
ùåñòâîòî å åäèí îðãàíèçúì, à 
ñåìåéñòâîòî å êëåòêà îò íåãî, 
òî òÿ,  êàòî òàêàâà ñè èìà îï-
ðåäåëåíà ôóíêöèÿ.

Ñïîðåä Êîíôóöèé: "Ñèëàòà 
íà íàöèÿòà èäâà îò öåëîñòòà 
íà äîìà." Òîâà å òàêà, çàùîòî 
ñåìåéñòâîòî òðÿáâà âèíàãè äà 
å îíçè òîïúë ïðèñòàí, êîéòî 
ïðèþòÿâà è äàâà ñèëè â äíè 
íà èçïèòàíèÿ, à è â ùàñòëèâè 
äíè íà ñïîäåëÿíå è ñúïðåæè-
âÿâàíå.

Ñïîðåä ðóñêèòå ñîöèîëîçè  
À. Àíòîíîâ è Â. Ìåäêîâ ñåìåé-
ñòâîòî èìà òðè îñíîâíè ôóíê-
öèè- ðåïðîäóêòèâíà, åêçèñ-
òåíöèàëíà è ñîöèàëèçèðàùà. 
Ñïîðåä òÿõ, òåçè òðè ôóíêöèè 
ñå çàïàçâàò ïðè âñè÷êè ïðî-
ìåíèòå íà îáùåñòâîòî, âúïðå-
êè, ÷å åñòåñòâîòî íà âðúçêàòà 
ìåæäó ñåìåéñòâîòî è îáêðú-
æàâàùàòà íè äåéñòâèòåëíîñò 
ìîæå äà ñå ïðîìåíè îò õîäà 
íà èñòîðèÿòà.

Äíåñ îáà÷å, àêî îòñòðà-
íèì  åìîöèîíàëíàòà ñòðàíà 
íà âúïðîñà çà ñåìåéñòâîòî, 
íàøèÿò åãîèçúì âñå ïîâå÷å    
íè êàçâà, ÷å  íÿìà íèêàêúâ 
ñìèñúë äà ñå æåíèì è äà ñúç-
äàâàìå ñåìåéñòâî. Çàùîòî 
òîâà å îòãîâîðíîñò, çàäúëæå-
íèÿ, áåçêðàéíè êîìïðîìèñè, 
îãðàíè÷àâàíå íà ñâîáîäàòà è 
êàêâî ëè îùå íå.  À  åãîèçìúò 
íè â äíåøíî âðåìå òðóäíî  ïî-
íàñÿ äðóãèÿ ÷îâåê. Íå æåëàå 
îáâúðçàíîñò è îòãîâîðíîñò 
çà äåöà è âñè÷êè çàäúëæåíèÿ, 
ïðîèçòè÷àùè îò òÿõíîòî îò-
ãëåæäàíå è âúçïèòàíèå.

Îñîáåííî, àêî ñè ïðåäñòà-
âèì ÷àñò îò  ñúâðåìåíèòå ìëà-
äè õîðà, ïðàâåùè êàðèåðà. Çà 
òÿõ å èçêëþ÷èòåëíî òðóäíî, äà   
ïîääúðæàò áàëàíñà ìåæäó 
ñåìåéñòâîòî è ðàáîòàòà. Çà 
ñúæàëåíèå èëè íå, â äíåøíî 
âðåìå òàêèâà õîðà íå ñà åäè-
íèöè, à òúêìî îáðàòíîòî.

Åãîèçìúò íè ðàñòå ïðåç 
öÿëîòî íè èñòîðè÷åñêî ðàçâè-

òèå.  Âå÷å íå å ñúùîòî, êàêòî 
å áèëî â ïðåäèøíèòå ïîêîëå-
íèÿ, êúäåòî ïî÷òè å íÿìàëî 
ðàçëèêà ìåæäó åäíî ïîêîëå-
íèå è ñëåäâàùîòî. Õîðàòà ñà 
ïðîäúëæàâàëè äà æèâåÿò íà 
ñúùàòà çåìÿ, â ñúùîòî ñåëî, 
äîðè â ñúùèÿ äîì èëè áëèçî 
äî íåãî. Ñèíúò å íàñëåäÿâàë 
ïðîôåñèÿòà íà áàùà ñè. Àêî 
áàùàòà å áèë êîâà÷ è ñèíúò 
å ñòàâàë êîâà÷, àêî áàùàòà å 
áèë ôåðìåð è ñèíúò å ñòàâàë 
ôåðìåð è ò.í. Áèëî å îáè÷àéíî 
äà ñå æèâåå ïî òîçè íà÷èí. 
Äîðè ðàçëè÷íèòå ñåìåéñòâà 
ñà áèëè ïî-áëèçêè, ïî-åäèííè, 
æèâåëè ñà è ñà ðåøàâàëè ïðî-
áëåìèòå ñè çàåäíî.

Äíåñ, ÷îâåê å ðàçëè÷åí 
âúâ âñè÷êî - ïî õàðàêòåð, ïî 
ìèðîãëåä, ïî îòíîøåíèåòî ñè 
êúì îêîëíèòå. È ïîíåæå ÷îâåê 
å ðàçëè÷åí, òîé íå ìîæå äà 
ïîíàñÿ îíîâà, êîåòî å áèëî 
â÷åðà. Â÷åðà ñúì ñå îæåíèë 
çà íÿêîãî è äíåñ  ïîãëåæäàì 
è ñúì îáúðêàí. Ìèñëÿ ñè 
„Òîâà ëè å íàèñòèíà æåíàòà 
èëè ìúæúò, çà êîéòî ñúì ñå  
îæåíèë?! Êúäå å òîçè ÷îâåê, 
êîéòî ïîçíàâàõ â÷åðà? Êúäå 
ñà íåãîâèòå ïðåêðàñíè  êà-
÷åñòâà, íà êîèòî äî â÷åðà ñúì 
ñå  âúçõèùàâàë?”.

Êàòî ÷å ëè ñà èç÷åçíàëè 
èëè å íàñòúïèëà ïðîìÿíà â 
ïàðòíüîðà, à âñúùíîñò  íå 
îñúçíàâàì, ÷å ïðîìÿíàòà è 
îòíîøåíèåòî êúì ïàðòíüîðà å 
ñòàíàëî â ìåí. Ñòðóâà ìè ñå, 
÷å äðóãèÿò  ñå å ïðîìåíèë, à 
àç ñúì ñè âñå ñúùèÿ. Îêàçâà 
ñå, ÷å  çà òîâà ñà  âèíîâíè 
ñàìî  íàøèòå åãîèñòè÷íè  
æåëàíèå è ïðè÷èíàòà å â   îò-
íîøåíèÿòà íè, êîèòî  òðÿáâà 
äà áúäàò ïðîìåíåíè è  ïî-
ïðàâåíè. Â ïðîòèâåí ñëó÷àé, 
ñåìåéñòâîòî íåìèíóåìî ùå 
èìà ïðîáëåìè.

Íàóêàòà êàáàëà íè ðàçêðè-
âà, ÷å ñâåòúò âñå ïîâå÷å è ïî-
âå÷å ñå íóæäàå  îò âúòðåøíà 
ïðîìÿíà íà âñè÷êè íèâà - îò 
ñåìåéñòâîòî, äî îáùåñòâî-
òî, à è íà âñåêè åäèí îò íàñ 
ïîîòäåëíî. Çà äà ñå  ïî÷óâ-
ñòâà òàçè ïîòðåáíîñò îáà÷å, 
å íåîáõîäèìî äà îñúçíàåì, 
÷å òðÿáâà äà íàïðàâèì íåùî 
ñúñ ñåáå ñè. Ïðîìÿíà, íî íå â 

äðóãèÿ, à â ìîåòî îòíîøåíèå 
êúì íåãî.

Çàòîâà âñå ïîâå÷å ìëàäè 
õîðà íå æåëàÿò è íå ñå ñòðå-
ìÿò äà ñúçäàâàò ñåìåéñòâî,  
íå èñêàò äà èìàò è äåöà. Òîâà 
å ñåðèîçíà îòãîâîðíîñò, êîÿ-
òî â äíåøíî âðåìå íå âñåêè 
èñêà äà ÿ ïîåìå. Ïðîáëåìúò 
å â òîâà, ÷å äâîéêèòå íå ñà 
îñúçíàëè îò åäíà ñòðàíà êî-
ðåííî ðàçëè÷íèòå ñè  ñâîé-
ñòâà  êàòî ìúæ è æåíà, à îò 
äðóãà, êàê íàä òàçè ïðîòèâî-
ïîëîæíîñò äà ñå èçãðàæäàò 
è ïîääúðæàò âçàèìîîòíîøå-
íèÿòà èì.

Â åäíî ñâîå èíòåðâþ ïðîô. 
Ì. Ëàéòìàí êàçâà: „Òîâà å 
ìàòåðèÿ, êîÿòî íå ìîæå  ëåñ-
íî äà ñå îáÿñíè è òîâà å 
òàêà, èìåííî çàùîòî òåìàòà 
çà ìúæúò è æåíàòà ëåæè â 
îñíîâàòà íà ñúòâîðåíèåòî íà 
òîçè ñâÿò. Ðàçáèðàì êîëêî 
àêòóàëíà å òàçè òåìà ñåãà. 
Òÿ âèíàãè å áèëà àêòóàëíà, íî 
äíåñ – ïî îñîáåí íà÷èí òÿ ñå 
îòíàñÿ äî âñè÷êè âúâ âðúçêà ñ 
ïðîáëåìèòå, êîèòî âúçíèêâàò 
íàïîñëåäúê â îáùåñòâîòî.”

Êàáàëèñòèòå ñà íàïèñàëè 
îùå, ÷å: „Ìúæúò è æåíàòà 
è Òâîðåöúò/Âèñøàòà ñèëà å  
ìåæäó òÿõ.” Êàêâî îçíà÷àâà 
òîâà? Â Ïðèðîäàòà  èìà äâà 
åëåìåíòà - ìúæêè è æåíñêè, 
êîèòî ñå ñúåäèíÿâàò åäèí 
ñ äðóã, à „ëåïèëîòî” ìåæäó 
òÿõ å Âèñøàòà ñèëà - ñèëà-
òà  íà ëþáîâòà. Çàðàäè òàçè 
öåë ñúùåñòâóâàìå íà òàçè 
çåìÿ, ïðàâèì âñè÷êî, çà äà 
ñå  ñâúðçâàìå ïîìåæäó ñè è 
äà èçãðàæäàìå äîáðè âçàè-
ìîîòíîøåíèÿ. Óñåùàíåòî çà 
ëþáîâ ñå ïîñòèãà ÷ðåç âçàèì-
íî äîïúëâàíå, êîãàòî âñåêè ñå 
÷óâñòâà íàïúëíî îòäàäåí íà 
ïàðòíüîðà. Àêî íèå ñúùåñò-
âóâàìå ñàìî çàðàäè íàïúëâà-
íåòî íà äðóãèÿ, ïîëó÷àâàìå 
ñèëàòà íà ëþáîâòà. Êîëêîòî 
è íåâåðîÿòíî äà íè ñå ñòðóâà, 
íèå ñìå  ïîäâëàñòíè íà ïî-
âèñøà èäåÿ è âñè÷êî, êîåòî 
íè ñå ñëó÷âà å ïîä÷èíåíî íà 
òàçè âèñøà ðåàëíîñò.

Êàêâà å íàøàòà çàäà÷à? 
Îò íàñ ñå èçèñêâà,  äà ðàç-
êðèåì è ïî÷óâñòâàìå òàçè 
Âèñøà ñèëà è íåéíàòà öåë. 

 Äà ðàçêðèåì ïðè÷èíèòå çà 
ñúùåñòâóâàíåòî ñè. Êîãàòî 
âñåêè îò íàñ ñå ñúåäèíÿâà ñ 
ïàðòíüîðà ñè íàä ñâîåòî æè-
âîòèíñêî ñåêñóàëíî ÷óâñòâî, 
íàä ñâîÿ åãîèçúì, òî ïðîòèâî-
ïîëîæíèòå íè ñâîéñòâà ùå ñå  
óðàâíîâåñÿò è äîïúëíÿò. Òóê 
íå ñòàâà äóìà ñàìî çà åãî-
èñòè÷íà ëþáîâ ìåæäó äâàìà 
äóøè, òóê ñòàâà äóìà çà òîâà, 
÷å ñåìåéñòâîòî è îáùåñòâîòî 
ñà âçàèìíî ñâúðçàíè. Íå å 
âúçìîæíî äà èìà äîáðè ñå-
ìåéñòâà, äàâàùè âúçïèòàíèå 
íà ïîêîëåíèÿòà, àêî â îáùå-
ñòâîòî ñúùåñòâóâà  îìðàçà è 
íåíàâèñò. Êàê äà ñå âúçïèòà-
âàò ïîêîëåíèÿòà íè, àêî â ñå-
ìåéñòâàòà ãîâîðèì çà ëþáîâ, 
à  îáùåñòâîòî äà å ðàçäåëåíî 
íà ïðîòèâîïîëîæíè âîþâàùè 
ëàãåðè? È îáðàòíîòî.

Ìåòîäèêàòà íà íàóêà-
òà  êàáàëà íè îáÿñíÿâà, êàê 
òîâà òðÿáâà äà ñå ñëó÷è. Êàê 
èìåííî â íàøè äíè, êîãàòî 
ñå ðàçðóøàâàò ñåìåéñòâà-
òà, ïðåêúñâàò ñå âðúçêèòå ñ 
ïðèÿòåëèòå è õîðàòà, äà ñå 
ïîñòèãíå ñúãëàñèå è ëþáîâ. 
Êðèåì ñå îò ðàçðåøàâàíå-
òî íà ïðîáëåìà, çàùîòî íå 
çíàåì, êàê äà ãî ðåøèì, à è 
íå ïðåäïîëàãàìå, ÷å òîâà å 
íàé-âàæíîòî, êîåòî òðÿáâà äà 
íàïðàâèì. Àíãëè÷àíèòå îáè-
÷àò äà êàçâàò, ÷å „Ìîÿò äîì 
å ìîÿòà êðåïîñò”. Íî êàêâî 
ñòàâà çàä ñòåíèòå íà òàçè 
êðåïîñò, ñàìî ñåìåéñòâîòî 
çíàå… è åñòåñòâåíî äåöàòà.  
Çà òîâà, äîðè òàì, êúäåòî ñòà-
âà âúïðîñ çà ñåìåéíè âðúçêè, 
ñúùåñòâóâàùè ñàìî çàðàäè 
äåöàòà, áàùàòà è ìàéêàòà 
òðÿáâà äà ðàáîòÿò çàåäíî çà 
ïðàâèëíîòî èì âúçïèòàíèå.

Íàóêàòà êàáàëà å íàóêà íà 
îáåäèíèåòî íà õîðàòà òàêà, 
÷å  âñè÷êè  äà ñå ïî÷óâñòâàìå 
îáåäèíåíè  êàòî „åäèí ÷îâåê ñ 
åäíî ñúðöå”. Òÿ èìà äîñòàòú÷-
íà ìîù, çà äà íàïðàâè òîâà.

×îâåê  no npupoäa å ñíàá-
äåí ñ îðúäèåòî - ðàçóì è 
÷óâñòâà, âúïðîñúò å, êàê ùå ãè 
èçïîëçâà, êàòî ðàçðóøèòåëíà 
åíåðãèÿ èëè êàòî ñúçèäàòåë-
íà. „Çà òîâà ÷îâåê, ëèøåí îò 
äîáðîäåòåë å íàé-íå÷åñòèâîòî 
u äèâî ñúùåñòâî u íàé-äîëíî-
òî no ñëàäîñòðàñòèå u ëàêî-
ìèÿ” å êàçúë â ñâîÿòà êíèãà 
„Ïîëèòèêà” äðåâíîãðúöêèÿò 
ôèëîñîô Àðèñòîòåë è å ïðî-
äúëæèë: „À ñïðàâåäëèâîñòòà å 
îáùåñòâåíî ÿâëåíèå, çàùîòî 
ïðàâîòî å ðåäúò íà ïîëèòè-
÷åñêàòà îáùíîñò, à ïðàâîòî 
å ìåðèëîòî çà òîâà, êîå å 
ñïðàâåäëèâî u êîå íå.”

Âàæíàòà öåë å,  äà ñå  èç-
ãðàäè è ñúõðàíè ñåìåéñòâîòî, 
çà äà èìàò äåöàòà íè  ìàé-
êè è áàùè, è ÷ðåç âðúçêàòà 
ñè äà âúçïèòàò â ñåáå ñè 
òîâà ñúñòîÿíèå, íà òîïëîòà 
è óþò,  êîåòî äà íàðè÷àò 
„ñåìåéñòâî“. Òî íå ìîæå äà 
ñå çàìåíè ñ íèùî! Íèòî ñ 
íÿêàêâè èíñòèòóöèè, íèòî ñ 
èçêóñòâåíà àäìèíèñòðàòèâ-
íîñò. Åäèíñòâåíîòî, êîåòî 
îáùåñòâîòî ìîæå äà ïîìîãíå, 
å äà ñúçäàäå óñëîâèå çà èç-
ãðàæäàíå è óêðåïâàíå íà òàçè 
èçêîííà ÷îâåøêà ñúùíîñò, 
êîÿòî íàðè÷àìå ñåìåéñòâî.  
Çàùîòî âñè÷êî èäâà îò íàøèÿ 
äóõîâåí êîðåí, îò êîéòî ñå 
èçãðàæäà öÿëîòî íè îáùåñòâî 
íà ïðèíöèïà íà îáåäèíåíèåòî, 
ëþáîâòà è îòäàâàíåòî.

Ãåîðãè Ãðàäèíàðîâ - 
ïðåïîäàâàòåë êúì Ìåæ-

äóíàðîäíàòà àêàäåìèÿ ïî 
êàáàëà

Ñëåä êàòî ïðèêëþ÷èõà ðå-
ìîíòèòå ïî óëèöèòå â ñåëàòà 
Êðàíåâî, Ðîãà÷åâî è Îáðî÷è-
ùå, çàïî÷íàõà äåéíîñòè ïî 
ðåìîíò íà óëè÷íàòà ìðåæà 
íà ãðàä Áàë÷èê, ñúîáùèêî-
ðåñïîíäåíòúò íà Ðàäèî Âàðíà 
Àëáåíà Èâàíîâà.

ИЗКЪРПВАТ УЛИЦИ ИЗКЪРПВАТ УЛИЦИ 
В БАЛЧИКВ БАЛЧИК

Ïðåäâèæäà ñå äà áúäàò ðå-
íîâèðàíè îêîëî 2000 êâàäðàò-
íè ìåòðà àñôàëòîâà íàñòèëêà. 
Äîïúëíèòåëíî ùå ñå ðàáîòè ïî 
óäúëæàâàíå íà àëåèòå â ãðî-
áèùíèÿ ïàðê. Ïðîäúëæàâà ïî-
÷èñòâàíåòî íà ðàñòèòåëíîñò ïî 
ãëàâíàòà óëèöà "×åðíî ìîðå".
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НОВО ИЗДАНИЕ НА «БЪЛГАРСКАТА 
ПАМЕТ ЗА ЙОРДАН ЙОВКОВ» ДОБАВЯ 
ОЩЕ ЗНАКОВИ МЕСТА ЗА ПИСАТЕЛЯ

В КУРОРТНИТЕ ЗОНИ В 
ОБЩИНА КАВАРНА ДО 2028 Г. 
ЩЕ СЕ РАЗШИРИ РАЗДЕЛНОТО 
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕИзлезе ново прерабо-

тено и допълнено издание 
на «Българската памет за 
Йордан Йовков», съхранена 
в многобройните учили-

ща, читалища, селища в 
страната, носещи името 
на писателя или на него-
ви герои. Сборникът, под-
готвен от дома-паметник 
«Йордан Йовков» в Добрич, 
е отпечатан за 141-ата го-
дишнина от рождението на 
разказвача с финансовата 
подкрепа на Шуменския 
университет «Епископ Кон-
стантин Преславски» по 
национална програма на 
Министерството на образо-
ванието и науката, съобща-
ват от литературния музей. 
Справочникът, издаден за 
първи път през 2018 г., 
прави обзор на музейните 
обекти, паметници, памет-
ни плочи, мемориални зна-
ци, посветени на класика 
на българската литература. 

Само улиците в градове и 
села в страната с името 
Йордан Йовков са повече 
от 170. Обобщената инфор-
мация представя институ-

циализирането на българ-
ската памет за големия 
белетрист и топографията 
на преклонението пред не-
говото творчество, посоч-
ват от литературния музей, 
съобщи кореспондентът 
на БТА Юлия Христова. 
Още докато първото изда-
ние е под печат, се вдигат 
нови паметници на Йовков - 
като бюст-паметника в Дво-
ра на кирилицата в Плиска, 
а в добруджанското село 
Красен, където писателят 
е учителствал, започва на-
ционалният пленер „Бялата 
лястовица“. Преработена и 
допълнена, книгата тръгва 
към нови срещи с читатели-
те, след като и тиражът от 
първото издание е напълно 
изчерпан.

В община Каварна ще 
бъде увеличен обхватът на 
системата за разделно съ-
биране на отпадъците чрез 
поставяне на още съдове и 

въвеждане на допълнителен 
летен график за извозва-
не на сметта в курортните 
зони с много туристи. Това 
предвижда подготвената 
нова Програма за управле-
ние на отпадъците в пери-
ода до 2028 година, която 
е предложена за обществе-
но обсъждане, съобщи ко-
респондентът на БТА Юлия 
Христова. Общината трябва 
да учести извозването на 
сметта в туристическите 
зони край селата Божурец и 
Топола, както и да осигури 
повече временни съдове 
за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки по 
време на фестивали и други 
събития, на които е домакин. 
Според новата програма 
ще бъдат търсени възмож-

ности и за изграждане на 
площадка за компостира-
не на зелени отпадъци при 
силно развития селскосто-
пански отрасъл в района. 

Гражданите ще бъдат на-
сърчени да намалят дела на 
депонираните биоразгради-
ми отпадъци като използ-
ват домашни компостери. 
В община Каварна обра-
зуваните битови отпадъци 
на човек от населението 
намаляват от 493 килограма 
през 2018-а и 483 килограма 
през 2019-а до 462 кило-
грама през 2020 година. 
Сред разделно събираните 
отпадъци с най-висок дял са 
хранителните,градинските 
остатъци и пластмасата. 
Общината очаква до 23 де-
кември от граждани и ин-
ституции становища как да 
бъдат намалени отпадъците 
в следващите седем години 
като бъдат постигнати ползи 
за околната среда.

Борбите за освобожде-
ние на Добруджа от румън-
ска окупация бяха пред-
ставени пред милионна 
аудитория благодарение 
на военно-историческия 
клуб 46-и пехотен Добри-
чки полк. Историческата 
вечер във „Фермата” на 
23 ноември бе посветена 
на Добруджанската ре-
волюционна организация 
в периода 1919 – 1944 г.  
46-и пехотен Добрички полк 
получи покана да запоз-
нае участници и зрители 
с драматичните борби на 
добруджанските българи 
срещу чуждата окупация. 
Облечени в униформи на 
четници, български офице-
ри и градска интелигенция 
добричките възстановчици 
влязоха заедно с Ивайло 
Шопски във Фермата и въз-
кресиха добре забравени 
в съвремието страници от 
историята на Добруджа и 
България. Представена бе 

и реплика на знамето на 
ВДРО от фонда на Регио-
налния исторически музей 
в Добрич, който предостави 
и две реплики на униформи 
на добруджански четници. 
Показано бе снаряжението 
и въоръжението на четни-
ците от Добруджанската 
организация – автентични 
дълги и къси огнестрелни и 
хладни оръжия от периода. 
Възстановчиците разказа-
ха и за легалните форми на 
борба, чрез които българ-
ската интелигенция в Доб-
руджа и в свободна Бълга-
рия помага за частичното 
справедливо решаване на 
Добруджанския въпрос. 

Борбите на добруджан-
ските българи за освобож-
дение от румънска окупа-
ция бяха тема и на преда-
ването на Ивайло Шопски 
– „Пътуващо читалище” по 
телевизия Евроком, излъче-
но на 23 октомври. В про-
дължение на час добрички-

те възстановчи-
ци разказаха 
за въоръжената 
борба и легал-
ната съпротива 
срещу чуждото 
подтисничест-
во, репресиите 
на румънските 
власти спрямо 
всякакви проя-
ви на българщи-
ната и  усилията 
за запазване 
на българския 
х а р а к т е р  н а 
Добруджа. По-

казани бяха и експонати от 

фонда на музея в Добрич 
– лични вещи и снимки 
на добруджански револю-
ционери, печатни органи и 
позиви, издавани от рево-
люционната организация. 

Предаванията могат да 
се гледат в Интернет през 
следните линкове: 

Фермата, 23.11.2021 : 
www. btvplus.bg/produkt/
p r e d a v a n i y a / 3 6 1 5 0 /
fermata-2021/fermata-sezon-
7-epizod-63-23-11-2021

Пътуващо читалище, 
23.10.2021: https://www.
youtube.com/watch?v=ht_
Sj0egEB8

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
28 ноември, 11.00 ч., Държавен куклен театър „Дора Габе“. 

Куклен спектакъл „Малкият Мук“ по приказката на Вилхелм 
Хауф на Държавен куклен театър „Дора Габе“. Режисура 
Леонард Капон. Художествено ателие и кукли Елисавета Качу-
лева. Участват: Теодора Желева, Мила Боянова, Росен Радев 
и Валентин Иванов. Организатор: Държавен куклен театър 
„Дора Габе“.

продължава
Художествена галерия – Добрич. Благотворителна изложба 

живопис и рисунки „25-ия Бал“ на Велина Христова. Организа-
тор: Художествена галерия – Добрич.

продължава
Художествена галерия – Добрич. Изложба керамика и дизайн 

на порцелан и стъкло на преподаватели и студенти от Нацио-
налната художествена академия. Организатори: Художествена 
галерия – Добрич, НХА.

продължава
Музей в Градски парк „Св. Георги“. Експозиция „Освобожде-

нието на Добруджа по време на Първата световна война 1916-
1917 г.“ Организатор: Регионален исторически музей – Добрич.

Продължава
V Областен конкурс за есе на тема „Как общуваме днес?“
повече информация на: https://ycd.bg/…/oblasten-konkurs-za-

ese-kak-obsthuvame…/ Организатори: Община град Добрич, 
Младежки център - Добрич, Местна комисия за борба с про-
тивообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

продължава
Благотворителна изложба „Street art“ в подкрепа на Фонда-

ция „Милостиво сърце“ – картините са от младежка инициатива 
по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич - Вашето 
днес“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021. Организатори: Община 
град Добрич, Младежки център – Добрич. НДТ

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПРЕДПРИЕМА 
АКЦИЯ СРЕЩУ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНОТО 

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Община град Добрич предприема акция срещу нерегла-

ментираното изхвърляне на строителни отпадъци около и в 
контейнерите за битови отпадъци и разделно събиране. Към 
нарушителите ще бъдат  предприети административнонаказа-
телни мерки съгласно чл. 29, ал. 2 от Закон за управление на 
отпадъците (Забранява се изоставянето, нерегламентираното 
изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано 
управление на отпадъците).

 За изхърляне на строителни отпадъци, следва да се използ-
ват следните възможности:

Чрез контейнер за строителни отпадъци, предоставен от:
фирма „Уейст Солюшънс България“ ЕООД на телефон 

058/870082/ 0877 870082, като 5 кубиковият е на цена 132 лв., 
а 7 кубиковият е на цена 180 лв.;

фирма „Танатос“ ЕООД на телефон 0898625122, като 7 куби-
ковият е на цена 180 лв.

Безплатно в контейнери тип „Гондола“ с обем 7 м3 за изхвър-
ляне на строителни отпадъци от ремонтни дейности поставени 
на две места в ЖК „Балик“ – до бл. №17 и бл. №20. Контейнерите 
се обслужват всеки вторник и петък. Планира се поставяне 
на безплатни контейнери за строителни отпадъци и на други 
места в града.

Община Добрич призовава да не се изхвърлят строителни 
отпадъци до контейнерите, в случай, че те са се запълнили 
преди датата за обслужване, това ще възпрепятства тяхното 
обслужване и съответно поставянето на друг контейнер.

Контейнерите да бъдат използвани по предназначение и друг 
вид отпадъци да не се изхвърля в тях. 

Обръщаме внимание, че контейнерите са предназначени 
единствено за нуждите на домакинствата и е недопустимо 
използването им от фирми извършващи строително-ремонтни 
дейности.

За правилното използване на контейнерите ще се следи от 
служители на Общинска администрация и фирма „Уейст Солю-
шънс България“ ЕООД.

Сигнали относно нередности при използването им може да 
се подават на тел. 058/604 573, 058/601207, 058/600705

Община град Добрич

Електронните адреси за 
кореспонденция, на които 
НАП изпраща съобщения и 
документи до физическите и 
юридически лица, вече могат 
да се заявяват и коригират 
онлайн от клиентите чрез 
използване на нова елек-
тронна услуга „Управление 
на достъпи и на контактна 
информация“. Притежателите 
на ПИК, издаден от агенци-
ята, или електронен подпис, 
могат да променят имейлите 
и телефоните за контакт с 
НАП за целите на изпълне-
нието на данъчно-осигури-
телните изисквания. По този 
начин комуникацията между 
данъчната администрация и 
потребителите ще се улесни, 
намалявайки значително слу-
чаите на неактуална контакт-
на информация. 

Електронният адрес за ко-
респонденция по чл. 28, ал. 
2 от ДОПК за получаване на 
съобщения от НАП е задъл-

жителен за лицата, регистри-
рани по Закона за данъка 
върху добавената стойност, 
и поради тази причина ак-
туалният имейл трябва да 
е един, поясняват от НАП.  
При всяко актуализиране на 
имейл, системата изпраща 
линк  на електронна поща, 
който изисква потвърждение 
преди промяната да влезе в 
сила. Смяната на телефон за 
контакт се извършва в 2 стъп-
ки, като няма пречка да бъде 
посочен мобилен номер, уточ-
няват от приходната агенция. 

Новата услуга е достъп-
на под името „Управление 
на достъпи и на контактна 
информация“ в портала за е-
услуги на НАП - https://portal.
nra.bg/ . От НАП съветват 
потребителите да предос-
тавят актуален имейл за ко-
респонденция, за да може 
комуникацията с приходната 
агенция да се извършва изця-
ло електронно, а не на хартия. 

ПРОМЕНЯМЕ ИМЕЙЛ И ТЕЛЕФОН 
ЗА КОНТАКТ С НАП ЧРЕЗ НОВА 
ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА

БОРБИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА ДОБРУДЖА ПРЕДСТАВИХА 
ВЪВ ФЕРМАТА ДОБРИЧКИ РЕКОНСТРУКТОРИ
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ОВЕН - Ще обменяте идеи и мисли с 
хора, от които има какво да научите. Други 
ще търсят по-добри възможности за разви-
тие на потенциала си. Темпото ви на живот 
ще се повишава.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ХОРОСКОП НА НДТ

- Не мога да се разправям повече със себе си. Не си влияя добре! - Соня от широк 
център но не тази, за която си мислите

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на 
Керанка Арабаджиева  
- член на общинско ръ-
ководство на ГЕРБ в 
Шабла, с пожелания за 
здраве, много успехи и 
много поводи за усмив-
ка! 

ИМЕН ДЕН празну-
ват днес хората с имена 
Климент и Климентина. 
Нека са здрави и нека 
всичко добро, което пра-
вят, получава подкре-
пата на техния небесен 
покровител!

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува утре началникът 
на Отделението по ор-
топедия в добричката 
болница д-р Митко Ге-
оргиев, а ние още от 
днес му наричаме да е 
здрав, да продължи да 
дарява здраве, да се рад-
ва на обич, уважение, на 
много приятелства и на 
много Добро в живота!

ПОЗДРАВИ към сто-
лицата с утрешна дата 
изпращаме на зам.-ди-
ректора на Сметната 
палата Тошко Тодоров, 
който е рожденик. Здра-
ве - на него и цялото му 
прекрасно семейство, 
желаем в аванс, много 
успехи в отговорната 
работа, много искрени 
приятели, много споде-
лено добро и много по-
дови да се усмихва! 

НА ЦЕЛИ 9 ГОДИНИ 
става утре Клуб за деца 
и родители  „Усмивки“. 
За неговите създатели 
и вдъхновители рожде-
ният ден винаги е бил 
повод за много пъстро-
цветни емоции за деца 
и родители. А ние – при-
ятелите на „Усмивки“ 
от НДТ, им желаем още 
поне 109 години да са 
нужни да добричките 
малчугани и техните 
майки и татковци. И 
нека под техните лю-
бящи грижи пораснат 
стотици усмихнати доб-
руджанчета!

ИМЕН ДЕН празнуват 
утре всички с имена-
та Стилиан, Стилян, 
Стилиана,  Стиляна. 
Здраве, успехи и мно-
го поводи за усмивка 
им желаем ние от НДТ!  
А СПЕЦИАЛНИ поз-
драви отправяме към 
нашия колега Стилиян 
Митев и му наричаме от 
здраве, радост и Добро 
да не се отърве! 

В АВАНС честитим 
рождения ден на Руска 
Димитрова, която праз-
нува на 28 ноември, с 
пожелания да е здрава 
и всичко хубаво, което 
прави, да се увенчава с 
успех! 

РОЖДЕНИК на 29 но-
ември е главният секре-
тар на Областна адми-
нистрация Румен Русев, 
а ние от НДТ отсега му 
желаем здраве, несек-
ващ ентусиазъм в рабо-
тата за хората на Добру-
джа, обич, уважение и 
много поводи за радост 
и удовлетворение!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

СМЕХЪТ ПОДОБРЯВА 
СПОСОБНОСТИТЕ ЗА МИСЛЕНЕ

Смехът и шегите по-
добряват обективно чо-

вешките способности за 
мислене, защото същест-
вено активизират кръвооб-
ращението в съответните 
раздели на главния мозък, 
съобщи ТАСС, позовавайки 
се на японски учени.

Специалисти от медицин-
ския факултет на универси-
тета Кинки са изследвали 
ролята на смеха за мисле-
нето по поръчка на корпо-
рацията "Кирин холдингс".

От януари до април те са 
провеждали експерименти 
с участието на 25 жени и 
мъже на възраст между 
40 и 65 години, на които 
са показвали записи на 
изпълнения на известни 
японски комици. Тестове-
те показват, че след смях 

забележимо се повишава 
скоростта на реакция, из-

остря се паметта и концен-
трацията. Участниците в 
експериментите са правели 
изчисления на ум много по-
бързо, отговаряли по-точ-
но на въпроси в различни 
области.

Медицинските проучва-
ния показват, че след смях 
кръвообращението в пред-
ните дялове на мозъка се 
увеличава приблизително 
2,7 пъти. В активността на 
един от ензимите има спад, 
което сочи към наличие на 
психологически стрес.

Благоприятното въз-
действие на смеха е из-
вестно от древни времена, 
но това е първият път, кога-
то подобно научно изслед-
ване се провежда в Япония.

ПОЛИ ГЕНОВА РОДИ ВТОРОТО СИ ДЕТЕ
Поли Генова стана майка за 

втори път. Изпълнителката и ней-
ният годеник Джоузеф станаха 
родители на момиченце.

Поли Генова разкри за своята 
бременност през лятото, когато 
показа видео, в което синът ѝ 
целува наедрялото ѝ коремче. 

Няколко месеца по-късно из-
пълнителката издаде, че очаква 
момиченце.

Тя сподели, че нито една от 
двете ѝ бременности не е била 
планирана и че според нея децата 
сами решават кога да дойдат при 
родителите си.  

Поли и Джоузеф вече имат син 
Даниел, който през април навър-
ши две годинки.

Китайска модна фото-
графка се извини за свое-
то "невежество", след като 
снимка, която е направила 
за френската луксозна 
марка Dior, предизвика 
възмущение.

Снимката на Чен Ман 
показва жена, която спо-
ред някои китайски медии 
затвърждава отрицателни-
те западни стереотипи за 
азиатските лица.

"Обвинявам себе си за 
незрялостта и невежество-
то си", написа 41-годишна-
та Чен Мон в социалната 
платформа Weibo.

От Dior заявиха, че сним-
ката, която неотдавна е 
била показана на изложба 
в Шанхай, вече е премах-
ната.

СНИМКА НА АЗИАТКА ЗА DIOR 
ПРЕДИЗВИКА ВЪЗМУЩЕНИЕ


