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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

В Западна България ще 
спре да вали още преди 
обяд и през деня облач-
ността ще се разкъсва и 
намалява, в много райони до 
предимно слънчево време. В 
Източна България след обяд 
валежите ще отслабват и 
спират, най-късно вечерта 
в североизточните райони. 
Ще продължи да духа умерен 
северозападен вятър. Мак-
сималните температури ще 
са между 3 и 8, по-високи по 
Черноморието.

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

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

ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ В ДОМ 
СТАРИ ХОРА - ДОБРИЧ 
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Îáëàñòåí èíôîðìàöèîíåí 
öåíòúð – Äîáðè÷ îðãàíèçèðà 
îíëàéí èíôîðìàöèîííà ñðå-
ùà çà ïðåäñòàâÿíå íà ïðî-
åêòà íàÑïîðàçóìåíèåòî çà 
ïàðòíüîðñòâî íà Ðåïóáëèêà 
Áúëãàðèÿñ Åâðîïåéñêàòà êî-
ìèñèÿ çà ïðîãðàìåí ïåðèîä 
2021-2027 ã.Òîâà å íàöèî-
íàëíèÿò ñòðàòåãè÷åñêè äîêó-
ìåíò, î÷åðòàâàù ðàìêàòà çà 
óïðàâëåíèå íà ñðåäñòâàòà 
îò åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå â 

Áúëãàðèÿ ïðåç ïðîãðàìíèÿ 
ïåðèîä 2021 – 2027 ã.

Ñúáèòèåòî ùå ñå ïðî-
âåäå íà 1 äåêåìâðè 2021 
ã. îò 10 ÷àñà âúâ Ôåéñáóê 
ñòðàíèöàòà íà öåíòúðà,íà 
ñëåäíèÿ ëèíê:https://www.
facebook.com/oic.dobrch/
live/.Ó÷àñòèåòî â ñðåùàòà 
å áåçïëàòíî, íî ñå èçèñêâà 
ïðåäâàðèòåëíà ðåãèñòðàöèÿ 
íà ñëåäíèÿ àäðåñ: https://
forms.gle/DuXpxu4jTGjik2gi8.

112 ÍÎÂÈÍÈ
Íà 27 íîåìâðè, îêîëî 11:15 ÷àñà, â ãðàä Ãåíåðàë 

Òîøåâî å ñïðÿí çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Ôîëêñâà-
ãåí“, óïðàâëÿâàí îò 34-ãîäèøåí ìúæ. Ïðè èçâúðøåíàòà 
ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà íàðêîòè÷íè è óïîéâàùè âå-
ùåñòâà, òåñòúò îò÷èòà ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò çà óïî-
òðåáàòà íà àìôåòàìèí. Çàäúðæàí å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 27 íîåìâðè, îêîëî 10:40 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å 
ñïðÿí çà ïðîâåðêà ìîòîïåä, áåç ðåãèñòðàöèîííè òà-
áåëè, óïðàâëÿâàí 30-ãîäèøåí ìúæ. Ïðè èçâúðøåíàòà 
ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà íàðêîòè÷íè è óïîéâàùè 
âåùåñòâà, òåñòà îò÷èòà ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò çà 
óïîòðåáàòà íà ìåòàäîí è ìåòààìôåòàìèí. Çàäúðæàí 
å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 28 íîåìâðè, îêîëî 08:15 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å 
ñïðÿí çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Àóäè“, óïðàâëÿâàí 
îò 31-ãîäèøåí ìúæ. Ïðè ïîñëåäâàëàòà ïðîâåðêà çà 
óïîòðåáà íà àëêîõîë ñ òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî, öèôðî-
âàòà èíäèêàöèÿ îò÷èòà íàëè÷èåòî íà 1,86 ïðîìèëà. 
Âîäà÷úò å çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 29 íîåìâðè, îêîëî 00:40 ÷àñà, ïî îêîëîâðúñòåí 
ïúò íà ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí çà ïðîâåðêà ìîòîïåä, áåç 
ðåãèñòðàöèîíåí íîìåð, óïðàâëÿâàí îò 40-ãîäèøåí 
ìúæ. Ïðè ïîñëåäâàëàòà ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà àë-
êîõîë ñ òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî, öèôðîâàòà èíäèêàöèÿ 
îò÷èòà íàëè÷èåòî íà 1,71 ïðîìèëà. Çàäúðæàí å çà ñðîê 
îò 24 ÷àñà.

Íà 28 íîåìâðè â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí çà ïðîâåðêà 
ëåê àâòîìîáèë „Ìåðöåäåñ“, óïðàâëÿâàí îò 40-ãîäèøåí 
ìúæ. Â õîäà íà ïðîâåðêàòà å óñòàíîâåíî, ÷å ðåãèñòðà-
öèîííèòå òàáåëè íà ÌÏÑ ñà èçäàäåíè çà ëåê àâòîìîáèë 
„Ôèàò“.                                                                     ÍÄÒ

Îò 09 äî 23äåêåìâðè â 
ïîùåíñêèòå ñòàíöèè íà 
„Áúëãàðñêè ïîùè“ ÅÀÄ ùå 
ñå èçïëàùà åäíîêðàòíà ôè-
íàíñîâà ïîìîù çà îòîïëå-
íèå íà ëèöà è ñåìåéñòâà îò 
óÿçâèìè ãðóïè. Ñðåäñòâàòà 
ñå èçïëàùàò çà ïðåîäî-
ëÿâàíå íà ïîñëåäèöèòå îò 
óâåëè÷àâàíå íà öåíèòå íà 

ãîðèâàòà è èçâúíðåäíàòà 
åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà ïî 
ÏÌÑ � 368 îò 04.11.2021 ã.

Ïðàâîèìàùèòå ëèöà ìî-
ãàò äà ïîëó÷àò ïîìîùòà â 
ïîùåíñêèòå ñòàíöèè ñàìî â 
òîçè ïåðèîä íà íàñòîÿùàòà 
ãîäèíà. Ïîëó÷àâàíåòî é íå 
ìîæå äà áúäå îòëîæåíî çà 
2022 ã.   Äîðà ÖÂÅÒÊÎÂÀ

ИЗПЛАЩАНЕ НА 
ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА 
ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ В 
ПОЩЕНСКИТЕ СТАНЦИИ

Íà 26 íîåìâðè, îêîëî 
08:40 ÷àñà, å ïîëó÷åíî ñú-
îáùåíèå çà âúçíèêíàëî ÏÒÏ 
ïî óë. „Í. Ïåòêîâ“ â ãðàä Äî-
áðè÷. Íà ìÿñòî å óñòàíîâå-
íî, ÷å ìèêðîáóñ „Ðåíî“, óï-
ðàâëÿâàí îò 61-ãîäèøåí ìúæ, 

МИКРОБУС БЛЪСНА 
70-ГОДИШЕН ПЕШЕХОДЕЦ

Íà 27 íîåìâðè, îêîëî 
19:05 ÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîá-
ùåíèå çà âúçíèêíàë ïîæàð â 
÷àñòåí èìîò íà òåðèòîðèÿòà 
íà ñ. Ïðåñåëåíöè. Âñëåä-
ñòâèå íà èíöèäåíòà çàãèâà 
ñîáñòâåíèêúò íà êúùàòà – 
ìúæ íà 48ãîäèíè. Óíèùîæå-
íà å áÿëà è ÷åðíà òåõíèêà è 

48-ГОДИШЕН ЗАГИНА ПРИ 
ПОЖАР В ПРЕСЕЛЕНЦИ

Öåëòà å øèðîêàòà îáùåñò-
âåíîñò äà áúäå çàïîçíàòà ñ 
îñíîâíèòå öåëè, ïðèîðèòåòè 
è ôèíàíñèðàíå,ïëàíèðàíè â 
ïðîåêòà Ñïîðàçóìåíèåòî çà 
ïàðòíüîðñòâî, êàêòî è ïðè-
íîñà íà áúäåùèòå ïðîãðà-
ìè 2021-2027 ã. êúì öåëèòå 
ìó.Çà ó÷àñòèå â ñðåùàòà ñà 
ïîêàíåíè ïðåäñòàâèòåëèòå 
íà ìåñòíàòà âëàñò, àêàäå-
ìè÷íàòà îáùíîñò, áèçíåñà, 
îáðàçîâàòåëíè è ñîöèàëíè 
èíñòèòóöèè, íåïðàâèòåë-
ñòâåíèÿ ñåêòîð, ìåäèè è 
äðóãè çàèíòåðåñîâàíè ëèöà.

Èíèöèàòèâàòà å ÷àñò îò 
Îáùàòà êàìïàíèÿ íà ìðå-
æàòà îò 27 îáëàñòíè èíôîð-
ìàöèîííè öåíòúðà, ïîñâå-
òåíà íà Ñïîðàçóìåíèåòî çà 
ïàðòíüîðñòâî ìåæäó Ðåïó-
áëèêà Áúëãàðèÿ è Åâðîïåé-
ñêàòà êîìèñèÿ çà ïðîãðàìåí 
ïåðèîä 2021-2027 ã.

Äîïúëíèòåëíà èíôîðìà-
öèÿ ìîæåòå äà ïîëó÷èòå íà 
òåë. 058 602 758, e-mail:oic_
dobrich@abv.bg èëè íà 
https://www.facebook.com/
oic.dobrch

È Í Ô Î Ð Ì À Ö È ß Ò À 
ÌÎÆÅ ÄÀ ÏÐÎÌÅÍÈ È 
ÂÀØÅÒÎ ÁÚÄÈÙÅ!

áëúñêà ïðåñè÷àù ïúòíîòî 
ïëàòíî ìúæ íà 70-ãîäèíè. 
Âñëåäñòâèå íà èíöèäåíòà, 
ïåøåõîäåöúò å ñ êîìîöèî è 
îõëóçíè ðàíè, áåç îïàñíîñò 
çà æèâîòà. ÏÒÏ å îáñëóæåíî 
ïî àäìèíèñòðàòèâåí ðåä.

ÊÐÀÆÁÈÒÅ
Íà 26 íîåìâðè, îêîëî 07:50 ÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîá-

ùåíèå çà èçâúðøåíà âçëîìíà êðàæáà íà ìîíåòè îò 
âåíäèíã àâòîìàò, íàõîäÿù ñå ïî áóë. „25-òè Ñåïòåì-
âðè“ â ãðàä Äîáðè÷.   

Íà 27 íîåìâðè, îêîëî 14:10 ÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîá-
ùåíèå çà èçâúðøåíà êðàæáà íà ñóìàòà îò 35 ëåâà è 
2 350 ðóìúíñêè ëåè îò òîâàðåí àâòîìîáèë, ïàðêèðàí â 
ðàéîíà íà íîñ Êàëèàêðà. 

Íà 28 íîåìâðè, îêîëî 19:30 ÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîá-
ùåíèå çà èçâúðøåíà êðàæáà íà ñóìàòà îò 50 ëåâà è 6 
áðîÿ çëàòíè íàêèòè îò ÷àñòåí èìîò íà òåðèòîðèÿòà íà 
ñ. Êîòëåíöè. ÍÄÒ

ДАНЪЧНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ 
ЗАСИЛВАТ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 
СИ В ОБЛАСТТА НА ДДС 

Èçïúëíèòåëíèÿò äèðåê-
òîð íà ÍÀÏ Ðóìåí Ñïåöîâ 
è çàìåñòíèêúò ìó ñ ðåñîð 
„Êîíòðîë“ Ãåîðãè Äèìîâñå 
ñðåùíàõà ñðúêîâîäñòâîòî 
íà äàíú÷íàòà àäìèíèñòðà-
öèÿ íà Ðóìúíèÿ. Öåëòà íà 
ñðåùàòà å çàñèëâàíå íà 
ñúòðóäíè÷åñòâîòî â áîð-
áàòà ñ äàíú÷íèòå èçìàìè, 
îñîáåíî ñ ÄÄÑ è ïðåî-
äîëÿâàíå íà ïî-ãîëåìèòå 
äàíú÷íè ðèñêîâå.

Ñðåä ïðèîðèòåòíèòå âú-
ïðîñè, êîèòî áÿõà òåìà 
íà ðàçãîâîð â Áóðêóðåù, 
ñà îùå îáìÿíàòà íà îïèò 
â îáëàñòòà íà äàíú÷íèÿ 
êîíòðîë è çàêîíîäàòåëíè 
ïðàâèëà è ìåòîäè çà óñòà-
íîâÿâàíå è íàñúð÷àâàíå íà 
ñïàçâàíåòî íà äàíú÷íîòî 
çàêîíîäàòåëñòâî.

„Ïàðòíüîðñòâîòî ìåæäó 
Áúëãàðèÿ è Ðóìúíèÿ â îá-
ëàñòòà íà ÄÄÑ å ñ áëèçî 
12-ãîäèøíà èñòîðèÿ. Âÿð-
âàì, ÷å ñ ðúêîâîäñòâîòî 
íà ðóìúíñêàòà àäìèíè-
ñòðàöèÿ ïîñòàâèõìå ñú-
òðóäíè÷åñòâîòî íè íà îùå 
ïî-âèñîêî íèâî. Çàåäíî ùå 
ïîäîáðèì åôåêòèâíîñòòà 
ñè ïðè ïðåîäîëÿâàíå íà 
ðèñêîâåòå è ùå ïðîäúëæèì 
äà óñúâúðøåíñòâàìå ìåòî-

äèòå ñè çà íàñúð÷àâàíå íà 
äîáðîâîëíîòî ñïàçâàíå íà 
äàíú÷íîòî çàêîíîäàòåë-
ñòâî, êàçà èçïúëíèòåëíèÿò 
äèðåêòîð íà ÍÀÏ Ðóìåí 
Ñïåöîâ ñëåä ñðåùàòà ñ ðó-
ìúíñêèÿ ñè êîëåãà Ìèðåëà 
Êàëóãàðåàíó.  

Ïî âðåìå íà ïîñåùåíèåòî 

â ñåâåðíàòà íè ñúñåäêà, èç-
ïúëíèòåëíèÿò äèðåêòîð íà 
ÍÀÏ äàäå è èíòåðâþ çà ðó-
ìúíñêîòî èçäàíèå „Ëèáåð-
òàòåà“, êîåòî ìîæå äà âèäè-
òå òóê: https://www.libertatea.
ro/stiri/seful-fiscului-bulgaria-
r o u m e n - s p e t s o v - v i z i t a -
bucuresti-3853559. 

ñà îïóøåíè ñòåíè – 30 êâ.ì.
Ïðè èçâúðøåíèÿ îãëåä 

íà ìÿñòî å óñòàíîâåíî, ÷å 
ïîæàðúò âúçíèêâà âñëåä-
ñòâèå íà êúñî ñúåäèíåíèå 
îò âêëþ÷åí â åë. ìðåæà 
òåëåâèçîð. Ïî ñëó÷àÿ å îá-
ðàçóâàíî äîñúäåáíî ïðîèç-
âîäñòâî. ÍÄÒ

34-ãîäèøåí øîôüîð îò 
ñåëî Îáðî÷èùå ïîñòðàäà 
ïðè êàòàñòðîôà íà ïúòÿ Êà-
âàðíà – Áàë÷èê, ñúîáùàâàò 
îò ïîëèöèÿòà. Èíöèäåíòúò 
å ñòàíàë ìàëêî ïðåäè ïîëó-
íîù íà 25 íîåìâðè. Îêîëî 
23.15 ÷. â Êàâàðíà àâòî-
ïàòðóë ïîäàë ñâåòëèíåí è 
çâóêîâ ñèãíàë çà èçâúðø-
âàíå íà ïðîâåðêà íà ëåê àâ-
òîìîáèë Ïåæî. Âîäà÷úò íà 
ÌÏÑ îáà÷å íå ñïðÿë, óâå-
ëè÷èë ñêîðîñòòà, èçëÿçúë 
îò Êàâàðíà è ïðîäúëæèë â 
ïîñîêà Áàë÷èê. Â ðàéîíà 
íà ìåñòíîñòòà „Ñòàðèòå 
ëîçÿ“ 34-ãîäèøíèÿò èçãó-
áèë êîíòðîë íàä âîëàíà, 
àâòîìîáèëúò èçëÿçúë îò 
ïúòÿ, ïðåîáúðíàë ñå, êàòî 
ñå óäàðèë ïîñëåäîâàòåëíî 
â äâå äúðâåòà. Âîäà÷úò èç-
õâúð÷àë îò Ïåæîòî è îöåëÿë 
ïî ÷óäî. Ìúæúò å íàñòàíåí 
â äîáðè÷êàòà áîëíèöà, áåç 
îïàñíîñò çà æèâîòà, ñàìî 

ñ ôðàêòóðà è ïîðåçíà ðàíà 
íà åäèíèÿ êðàê.

Ïðîâåðêàòà óñòàíîâèëà, 
÷å òîé å ñ îòíåòà øîôüîð-
ñêà êíèæêà çà óïîòðåáà 
íà íàðêîòè÷íè âåùåñòâà, à 
Ïåæîòî ìó å ñ ïðåêðàòåíà 
ðåãèñòðàöèÿ è ñ ïîñòàâåíè 
ðåãèñòðàöèîííè òàáåëè îò 
äðóã àâòîìîáèë. Ïî ñëó÷àÿ 
å îáðàçóâàíî äîñúäåáíî 
ïðîèçâîäñòâî.

Îêîëî 02.30 ÷. ñëåäâàùà-
òà íîù å ñòàíàëà êàòàñòðî-
ôà è ìåæäó ñåëàòà Êîðèòåí 
è Àëåêñàíäðèÿ, îáùèíà 
Êðóøàðè. 51-ãîäèøåí øî-
ôüîð íà òîâàðåí àâòîìîáèë 
„Ìåðöåäåñ“ ñ ïðèêà÷åíî ðå-
ìàðêå âëÿçúë â îòâîäíèòåë-
íèÿ êàíàë, ðàçñèïàë ÷àñò îò 
òîâàðà ñè ñ áåòîííè áëîê÷å-
òà, íî îòíîâî ñå âúðíàë íà 
ïúòíîòî ïëàòíî. Âîäà÷úò å 
çàäúðæàí çà 24 ÷àñà. Ïðî-
áàòà ìó çà àëêîõîë äàëà 
ðåçóëòàò 2,16 ïðîìèëà.ÍÄÒ

ШОФЬОР С ОТНЕТА КНИЖКА 
ИЗЛЕТЯ ОТ АВТОМОБИЛА СИ 
И ОЦЕЛЯ ПО ЧУДО

Îêðúæíèÿò ñúä â Äîáðè÷ 
îäîáðè ñïîðàçóìåíèå, 
ïîñòèãíàòî ìåæäó ïðîêó-
ðàòóðàòà è çàùèòíèêà íà 
ïîäñúäèì çà ïîëçâàíå íà 
ïëàòåæåí èíñòðóìåíò áåç 
ñúãëàñèåòî íà òèòóëÿðà.

Ñúñ ñïîðàçóìåíèåòî 
ñòðàíèòå ïðèåìàò çà áåç-
ñïîðíî óñòàíîâåíî, ÷å íà 
21 ìàðò 2020ã., â Äîáðè÷, 
ïðè óñëîâèÿòà íà ïðîäúë-
æàâàíî ïðåñòúïëåíèå, Ê.Ì. 
å èçïîëçâàë ÷óæäà äåáèòíà 
êàðòà, ñ êîÿòî èçòåãëèë 400 
ëåâà. Ïîäñúäèìèÿò è ïî-
ñòðàäàëèÿò ðàáîòåëè â öåõ 
â Äîáðè÷ è ïîëçâàëè îáùà 
ñúáëåêàëíÿ, êúäåòî âñåêè 
îñòàâÿë äðåõè è ëè÷íè âåùè, 
äîêàòî òðàå ðàáîòíàòà ìó 
ñìÿíà. Íà ïîñî÷åíàòà äàòà 
ïîñòðàäàëèÿò áèë îñòàâèë 
â ñúáëåêàëíÿòà äåáèòíàòà 
ñè êàðòà, äî êîÿòî èìàëî è 
ëèñò÷å ñ ÏÈÍ-êîäà. Äîêàòî 
ìúæúò ðàáîòåë, ïîäñúäèìè-
ÿò âëÿçúë â ñúáëåêàëíÿòà è 
âçåë ïëàòåæíèÿ èíñòðóìåíò, 
ñëåä êîåòî îòèøúë äî áàí-
êîìàò è èçòåãëèë 400 ëåâà. 

УСЛОВНО НАКАЗАНИЕ И 
ГЛОБА ЗА ПОДСЪДИМ, 
ТЕГЛИЛ ПАРИ С ЧУЖДА 
БАНКОВА КАРТА 

Íàïðàâèë îùå 4 îïèòà äà 
òåãëè ïàðè ñ ÷óæäàòà áàí-
êîâà êàðòà, íî òå ñå îêàçàëè 
íåóñïåøíè, òúé êàòî ëèìè-
òúò îò 400ëâ. áèë èç÷åðïàí 
ñ ïúðâîòî òåãëåíå.

Çà èçâúðøåíîòî ïðåñòú-
ïëåíèå íà Ê.Ì. å íàëîæåíî 
íàêàçàíèå ëèøàâàíå îò ñâî-
áîäà çà ñðîê îò 3 ìåñåöà, 
èçïúëíåíèåòî íà êîåòî ñå 
îòëàãà ñ 3-ãîäèøåí èçïèòà-
òåëåí ñðîê, êàêòî è ãëîáà â 
ðàçìåð íà 400 ëåâà. 

Äåëîòî â Îêðúæíèÿ ñúä 
áå îáðàçóâàíî ïî îáâèíèòå-
ëåí àêò ñðåùó ïîäñúäèìèÿ, 
íî â õîäà íà ðàçïîðåäèòåë-
íîòî çàñåäàíèå òîé çàÿâè, 
÷å æåëàå äà çàïëàòè ñóìàòà 
íà ïîñòðàäàëèÿ è äåëîòî 
äà ïðèêëþ÷è ñúñ ñïîðàçó-
ìåíèå.

Â ñúäà ñà ïðåäñòàâåíè 
äîêàçàòåëñòâà, ÷å ïðè÷è-
íåíèòå èìóùåñòâåíè âðåäè 
âå÷å ñà âúçñòàíîâåíè.

Îäîáðåíîòî îò Îêðúæíèÿ 
ñúä ñïîðàçóìåíèå å îêîí÷à-
òåëíî è èìà ïîñëåäèöèòå íà 
âëÿçëà â ñèëà ïðèñúäà.

Âúâ âðúçêà ñ èçâúðøâà-
íèòå ñòðîèòåëíè äåéíîñòè 
ïî óë. „Äèìèòúð Êîâà÷åâ“ è 
ñïåøíà íåîáõîäèìîñò îò ïî-
÷èñòâàíå íà êàíàëèçàöèîííà 
ìðåæà ïî óëèöàòà, äíåñ - 

30.11.21 ã. áúäå ñïðÿíî âîäî-
ïîäàâàíåòî îò 7,30 ÷ äî 17,30 
÷ïî óë. „Îïúë÷åíåö Äèìèòúð 
Êîâà÷åâ“, æ. ê. „Ñòðîèòåë“, 
÷àñò îò æ.ê. „Õðèñòî Áîòåâ“ 
è ÷àñò îò æ. ê. „Áàëèê“.

СПИРАТ ВОДОПОДАВАНЕ В...
Äîêàòî ìåäèèòå â÷åðà 

ñïîðåõà äàëè ñìå ãîòîâè çà 
èäâàùèÿ ñíÿã, èëè íå, ãðà-
äóøêà èçíåíàäà äîáðè÷ëèè. 
Ïðè òîâà ñàìî æèâååùèòå â 
êâàðòàëèòå „Õðèñòî Áîòåâ“ 
è „Áàëèê“, à è òî íå íàâñÿ-
êúäå. ×èòàòåëè êàçàõà çà 
ÍÄÒ, ÷å íà ìåñòà â òåçè äâà 
êâàðòàëà ïðåäèîáåä ïúðâî 
ñå å èçëÿë êðàòúê ïîðîé, à 
ñëåä òîâà å ïîñëåäâàëà è 

ГРАДУШКА В ДОБРИЧ
ãðàäóøêà. Ïî ñúùîòî âðå-
ìå â þæíàòà ÷àñò íà ãðàäà 
èìàøå ñëúíöå è îò âðåìå íà 
âðåìå ïðåðúìÿâàøå äúæä.

Ñèíîïòèöèòå î÷àêâàò äíåñ 
âå÷åðòà ðÿçêî äà ñå ïðî-
ìåíè âðåìåòî, äà çàâàëè 
äúæä è óòðå ñóòðèíòà òîé 
äà ïðåìèíå â ñíÿã. Äàëè ùå 
èì ñå ñáúäíàò ïðîãíîçèòå, 
ñàìî åäèí Áîã ìîæå äà êàæå 
ñóòðèíòà.  ÍÄÒ
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Êîëåäíàòà åëõà íà Äîáðè÷ ùå çàñèÿå ñ íîâè 
ñâåòëîîòðàçèòåëíè óêðàøåíèÿ è êîëåäíè èã-
ðà÷êè, çà äà íè çàðåäè ñ ïðàçíè÷íîñò. Íåéíèòå 
ñâåòëèíè ùå áúäàò çàïàëåíè îò êìåòà íà Äîáðè÷ 
Éîðäàí Éîðäàíîâ íà 7 äåêåìâðè îò 17.00 ÷àñà 
íà ïëîùàä „Ñâîáîäà“.  Âå÷å øåñòà ãîäèíà ñèì-
âîëúò íà Êîëåäà å æèâî äðúâ÷å, êîåòî å âèñîêî 
12 ìåòðà è ùå áëåñíå ñ íàä 4000 õèëÿäè ðàçíî-
öâåòíè ëàìïè÷êè.  Äÿäî Êîëåäà ùå ïðèñòèãíå íà 
ïëîùàäà è ùå å ãîñò íà äåòñêîòî òúðæåñòâî, çà 
äà îòâîðè ñúðöàòà íà âñè÷êè çà ïðåäñòîÿùèòå 
ñâåòëè ïðàçíèöè. 

Ñâåòåùè òðèèçìåðíè øåéíà è åëåí îòíîâî ùå 
çàðàäâàò ìàë÷óãàíèòå è ùå äîïðèíåñàò çà êîëåä-
íà àòìîñôåðà. Ïàäàùè ñâåòëèííè çàâåñè, çâåçäè 
è òðàíñïàðàíòè ñà ñàìî ÷àñò îò êîëåäíàòà óêðà-
ñà, êîÿòî ùå ãðåéíå è ùå çàñèëè êîëåäíèÿ çàðÿä.  

Çà äà ïðîâîêèðà âúîáðàæåíèåòî íà äåöàòà, 
Îáùèíà Äîáðè÷ îðãàíèçèðà è òàçè ãîäèíà êîí-
êóðñ çà êîëåäíà êàðòè÷êà. Íàé - îðèãèíàëíèòå 
êàðòè÷êè ùå áúäàò èçïðàòåíè êàòî êîëåäíî 
ïîæåëàíèå äî ïàðòíüîðè íà îáùèíàòà è äèïëî-
ìàòè÷åñêè ìèñèè.

Öåëèÿò ìåñåö äåêåìâðè å èçïúëíåí ñ ìíîãî 
êîëåäíè êîíöåðòè, èçëîæáè è ñúáèòèÿ, êîèòî íå 
ñàìî ùå äîïðèíåñàò çà ïðàçíè÷íàòà àòìîñôåðà, 
íî è ùå ðàçêðèÿò ìàãíåòè÷íèÿ äóõ íà Êîëåäà.

 Ïàøà ÃÐÀÄÅØËÈÅÂÀ

Ãðèæàòà çà âúçðàñòíèòå 
õîðà å åäèí îò ïðèîðèòåòèòå 
â îáùèíñêàòà ñîöèàëíà ïîëè-
òèêà. Ïðåç ïîñëåäíèòå äâå ãî-
äèíè Îáùèíà Äîáðè÷ çàäåëè 
çíà÷èòåëåí ôèíàíñîâ ðåñóðñ 
çà ìîäåðíèçèðàíå íà ñãðàäà-
òà íà Äîì ñòàðè õîðà, çà îñè-
ãóðÿâàíå íà ïî-äîáðè óñëîâèÿ 
è ïî-êà÷åñòâåíè óñëóãè. Äî 
ìîìåíòà ñ áþäæåòíè ñðåä-
ñòâà å ñìåíåíà äîãðàìàòà íà 
äâàòà Êîðïóñà íà ñãðàäàòà, 
ïîäìåíåíî å êóõíåíñêîòî 
îáîðóäâàíå è âåíòèëàöèîí-
íàòà ñèñòåìà. Ðåìîíòèðàíî 
å ïåðàëíîòî ïîìåùåíèå è ñà 
ïîäíîâåíè óðåäèòå. Çàêóïåíè 
ñà íîâè áîéëåðè ñ ïî-ãîëÿìà 
âìåñòèìîñò. Â ìîìåíòà ñå 
èçâúðøâàò ðåìîíòíè äåéíîñ-
òè â Êîðïóñ 2, ðåìîíòèðàò ñå 

ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ В ДОМ СТАРИ ХОРА - ДОБРИЧ 
êóõíèòå, òðàïåçàðèèòå, ñêëà-
äîâèòå ïîìåùåíèÿ. Ñòàèòå 
ñå áîÿäèñâàò è ñå îñâåæàâàò 
áàíèòå. Îñâåí èíòåðèîðíèòå 
ïðîìåíè çà äîìóâàùèòå å 
îñèãóðåíà è ïðèÿòíà ñðå-
äà çà ïî÷èâêà â äâîðíèòå 
ïðîñòðàíñòâà – íîâè ïåéêè è 
ôèòíåñ-ïëîùàäêà, ñúîáðàçå-
íà ñ âúçðàñòíèòå è õîðàòà ñ 
óâðåæäàíèÿ.    

Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ ïðè-
ïîìíÿ:  Îò 2002ã. Äîìúò çà 
ñòàðè õîðà ñå ïîìåùàâà â 
íîâà îáîðóäâàíà è îáçàâåäå-
íà ñãðàäà, ðàçïîëîæåíà â çà-
ïàäíèÿ êðàé íà Ãðàäñêè ïàðê 
"Ñâ.Ãåîðãè". Äîìúò ðàçïîëàãà 
ñ 47 ñòàè ñ ïî äâå ëåãëà è 19 
ñòàè ñ ïî åäíî ëåãëî. Ñòàèòå 
ñà ìîäåðíî îáçàâåäåíè, ñúñ 
ñîáñòâåí ñàíèòàðåí âúçåë è 

30 íîåìâðè, 14.45 ÷., Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷, Çàëà 3. 
Ñðåùà äèñêóñèÿ ïî ïîâîä Ñâåòîâíèÿ äåí çà áîðáà ñ ÕÈÂ/
ÑÏÈÍ - 1 äåêåìâðè, ñ ïñèõîëîã Ìàðèÿ Íÿãîëîâà, ìëàäåæêà 
èíèöèàòèâà ïî ïðîåêò BGLD-1.003-0001 „Ìëàäåæêè öåíòúð 
Äîáðè÷ - Âàøåòî äíåñ“, ôèíàíñèðàí îò Ôèíàíñîâèÿ ìåõà-
íèçúì íà Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî 2014-
2021. Îðãàíèçàòîð: Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷.

30 íîåìâðè, 19.00 ÷., Äðàìàòè÷åí òåàòúð „Éîðäàí Éîâ-
êîâ“, ãîëÿìà çàëà. Ñïåêòàêúë „Æåíñêî öàðñòâî“ îò Ñò. Ë. 
Êîñòîâ íà Äðàìàòè÷åí òåàòúð „Éîðäàí Éîâêîâ“. Ðåæèñüîð 
Ñòåôàí Ñïàñîâ. Ó÷àñòâàò: Êðàñèìèð Äåìèðîâ, Òàòÿíà Õðè-
ñòîâà, Âëàäèìèð Òðåíäàôèëîâ, Ìàðèÿ Ãåíîâà, Ôèëèï ßíåâ, 
Ëþáîâ Íèêîëîâà, Âàëåíòèí Àíäðååâ – Ðàôå è Âàëåíòèí Ãå-
îðãèåâ. Îðãàíèçàòîð: Äðàìàòè÷åí òåàòúð „Éîðäàí Éîâêîâ“.

1 äåêåìâðè, 10.30 ÷., îíëàéí. Çàíèìàíèå ñ äåöà ïðåç 
ñàéòà Êíèãîâèùå. Îðãàíèçàòîðè: Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà 
„Äîðà Ãàáå, ÄÃ � 10.

1 äåêåìâðè, 12.00 ÷. – 13.00 ÷., ïë. „Ñòàðèÿ îðåõ“, ïðåä 
âõîäà íà Ãðàäñêè ïàðê „Ñâ. Ãåîðãè“, Ãðàäñêè ïàðê „Ñâåòè 
Ãåîðãè“. Èíôîðìàöèîííà êàìïàíèÿ, ïîñâåòåíà íà Ñâåòîâ-
íèÿ äåí çà áîðáà ñ ÕÈÂ/ÑÏÈÍ - 1 äåêåìâðè. Îðãàíèçàòîð: 
Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷.

1 äåêåìâðè, 14.30 ÷., ïë. „Ñòàðèÿ îðåõ“. Ïðåñúçäàâàíå îò 
ìëàäåæè íà ×åðâåíàòà ëåíòà - ñèìâîë íà ñîëèäàðíîñòòà ñ 
ÕÈÂ-ïîçèòèâíèòå è áîëíèòå îò ÑÏÈÍ. Îðãàíèçàòîð: Ìëà-
äåæêè öåíòúð – Äîáðè÷.

1 äåêåìâðè, 18.30 ÷., Îãëåäàëíà çàëà „Íåëè Áîæêîâà“. 
Êîíöåðò íà Áúëãàðñêè êàìåðåí îðêåñòúð – Äîáðè÷ îò öè-
êúëà „Öåíèòåëè“ ïîä íàñëîâ „Êðàñèìèð Òàñêîâ – 50 ãîäèíè 
òâîð÷åñêà äåéíîñò“. Äèðèãåíò Èâàí ßíàêèåâ. Ñîëèñò Êðà-
ñèìèð Òàñêîâ – ïèàíî.

Ïðîãðàìà: Êðàñèìèð Òàñêîâ – „Ïðåäàíèå çà Îðôåé“; 
Êðàñèìèð Òàñêîâ – Àäàæèî çà ñòðóííè „Ñèÿíèå â ìðà-
êà“; Ôåëèêñ Ìåíäåëñîí – Áàðòîëäè – Êîíöåðò çà ïèàíî è 
ñòðóíåí îðêåñòúð. Îðãàíèçàòîðè: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, 
Áúëãàðñêè êàìåðåí îðêåñòúð – Äîáðè÷.

1 äåêåìâðè – 31 äåêåìâðè, Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà „Äîðà 
Ãàáå“. Êîëåäíàòà êîëåêöèÿ íà Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà 
„Äîðà Ãàáå – èçëîæáà íà áèáëèîòå÷íè äîêóìåíòè – öåí-
òðàëíî ôîàéå. Çàáàâíà ðàáîòèëíèöà çà èçðàáîòâàíå íà 
êîëåäíè êàðòè÷êè è ïîäãîòâÿíå íà ïèñìà äî Äÿäî Êîëåäà /
ïî çàÿâêà – èíòåðàêòèâíà çàëà, îíëàéí;

Ëåäåíè ïðèêàçêè - ïðàçíè÷íî óòðî ñ ÷åòåíå íà êîëåäíè 
ïðèêàçêè /ïî çàÿâêà – Ñòàÿ íà ïðèêàçêèòå èëè îíëàéí. Îð-
ãàíèçàòîð: 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÷. ÍÄÒ

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ

ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ТРЕТИЯ 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ЗЕМЯ 
НА ПЕЕЩИТЕ КОЛЕЛЕТА"

Ïîáåäèòåëèòå â òðåòîòî 
èçäàíèå íà Íàöèîíàëíèÿ ëè-
òåðàòóðåí êîíêóðñ "Çåìÿ íà 
ïååùèòå êîëåëåòà" ñà:ïúðâî 
ìÿñòî çà Òîäîð Êîñòàäèíîâ 
îò Ñîôèÿ çà ðàçêàçà "Êîíÿò 
íà Ãîøî Êîñòîâ", âòîðè å Àñÿ 
Êóëåâà îò Ðóñå çà ðàçêàçà 
"Åäèí æèâîò íà ãàðà "Áåçâðå-
ìèå". Äâåòå òðåòè ìåñòà ñà 
çà ðàçêàçà

"È áÿë, è ÷åðåí" íà Ñòåôàí 
Ìèí÷åâ îò Áóðãàñ è çà  "Ìèí-
çóõàðè" íà Äèìèòúð Äúíåêîâ.

Ïîîùðèòåëíèòå íàãðàäè 
ñïå÷åëèõà Ñâåòëàíà Àíãåëîâà 
îò ãðàä Õàðìàíëè çà ðàçêàçà 
"Ãðàäèíàòà íà ëÿñòîâèöèòå",  
Àíäðåé Àíäðååâ îò ñåëî Ãðîç-
äüîâî, îáùèíà Äîëíè ×èôëèê, 
çà "Ïîñëåäíèÿò", Ðóìÿíà Âàí-
ãåëîâà îò  Áóðãàñ çà "Ïúòóâà-
íå" è  Ìèëåí Íàíêîâ îò  Ëîâå÷ 
- çà "Ìîÿòà îñòðèãàíà ãëàâà ñ 
âäëúáíàòèíà".

Íàãðàäè çà îáåùàâàù ìëàä 
àâòîð ïîëó÷èõà Íèêîëàé Ïå-
òêîâ îò Áóðãàñ çà ðàçêàçà 
"Ãëàðîïóëå", Áîæèäàðà Ìèõà-
ëåâà îò Õàñêîâî - çà "Îöåëÿ-

âàíå ñ ïðèâêóñ íà ùàñòèå",  è 
Èçàáåë Ñïàñîâà îò Ìîíòàíà 
çà "Òåðçàíèÿ ñ âèøíè".

Àéøå Àëè îò ñåëî Ìèøåâ-
ñêî, îáùèíà Äæåáåë, ïîëó÷è 
òðàäèöèîííàòà íàãðàäà "Êî-
ðåíè" íà Îáùèíà Ãåíåðàë 
Òîøåâî çà ðàçêàçà "Ìîåòî 
äåòñòâî".

Â òàçãîäèøíîòî èçäàíèå 
íà êîíêóðñà ñà ó÷àñòâàëè 38 
àâòîðè îò öÿëàòà ñòðàíà. 

Êîíêóðñúò "Çåìÿ íà ïååùè-

òå êîëåëåòà" å ïîñâåòåí íà 
Ïåâåöà íà Äîáðóäæà, Éîð-
äàí Éîâêîâ, è èìà çà öåë 
äà ïðîäúëæè ëèòåðàòóðíàòà 
òðàäèöèÿ íà Éîâêîâèÿ ðàç-
êàç, â êîéòî äåéñòâèÿòà è 
ïåðñîíàæèòå ñà âäúõíîâåíè 
îò õóìàíèçìà, òðóäîëþáèåòî 
íà äîáðóäæàíåöà è ñòðåìåæà 
êúì êðàñîòàòà âúâ âñè÷êè 
íåéíè ôîðìè è ïðîÿâëåíèÿ, 
ñúîáùè Àëåêñàíäðà Àíòîíîâà 
îò ÁÒÀ.

Áúëãàðñêè êàìåðåí îð-
êåñòúð - Äîáðè÷ ñ äèðèãåíò 
Èâàí ßíàêèåâ ñà ïîäãîòâè-
ëè ñïåöèàëåí êîíöåðò íà 1 
äåêåìâðè, íà êîéòî âèäíèÿ 
íàø ñúâðåìåííèê ùå áúäå 
íå ñàìî ãîñò, íî è ñîëèñò. Â 
ïðîãðàìàòà ùå áúäàò èçïúë-
íåíè ïðåìèåðíî çà Äîáðè÷ è 
íåãîâèòå ïðîèçâåäåíèÿ „Ïðå-
äàíèå çà Îðôåé“ è Àäàæèî çà 
ñòðóííè „Ñèÿíèå â ìðàêà“.

Êðàñèìèð Òàñêîâ (1955 ã.) 
çàâúðøâà ÄÌÀ „Ï. Âëàäèãå-
ðîâ”, Ñîôèÿ ñúñ ñïåöèàëíîñò 
êîìïîçèöèÿ ïðè ïðîô. Ïåí÷î 
Ñòîÿíîâ è ïèàíî ïðè ïðîô. 
ïðîô. Äæóëèÿ è Êîíñòàíòèí 
Ãàíåâè. Ïîñåùàâà êóðñîâåòå 
ïî êîìïîçèöèÿ íà ïðîô. Òîí 
äå Ëåóâ, ïðîô. Òåî Ëüîâåíäè 
â Õîëàíäèÿ è íà ïðîô. Àíà-
òîë Âèåðó, Ðóìúíèÿ. Íîñèòåë 
å íà íàãðàäè îò íàöèîíàë-
íè è ìåæäóíàðîäíè êîíêóð-
ñè ïî ïèàíî. Ïðåç 1984 ã. 
íåãîâèÿò êëàâèðåí öèêúë 
„Àðõàè÷íè êàðòèíè” å ñðåä 
ïðåïîðú÷àíèòå òâîðáè íà 
Ìåæäóíàðîäíàòà òðèáóíà íà 
êîìïîçèòîðà íà ÞÍÅÑÊÎ â 
Ïàðèæ. Íîñèòåë å íà íàãðàäè 
îò êîìïîçèöèîííèÿ êîíêóðñ 
â Òîêèî çà „Ôàíòàçèÿ” (1991 

ДОБРИЧ ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ 50 
ГОДИНИ ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
НА ПРОФ. КРАСИМИР ТАСКОВ - 
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ã.), Òðèïòèõ çà äâå ïèàíà 
(1995 ã.), „Âçàèìíîñò” (1999 
ã.) è „Äèòèðàìáè” (2002 ã.), 
Ïúðâà íàãðàäà îò êîíêóðñà 
„Ðàïñîäèÿ â 7/8” çà Êîíöåðò 
çà êëàðèíåò è îðêåñòúð (2002 
ã). Ìóçèêàòà ìó å èçïúëíÿ-
âàíà â Ãåðìàíèÿ, ßïîíèÿ, 
Ôðàíöèÿ, Èòàëèÿ, Ðóñèÿ è äð. 
Ïðåç 2003 ã. „Ïðåîáðàæåíèå” 
II çà äâå ïèàíà å íîìèíèðàíà 
è èçïúëíåíà òâîðáà íà World 
Music Day - Ñëîâåíèÿ. Íåãîâè 
ïðîèçâåäåíèÿ ñà èçäàâàíè â 
Áúëãàðèÿ, Ôðàíöèÿ, Ðóñèÿ è 
äð. Àâòîð å íà ðåäèöà ñèìôî-
íè÷íè, ñðåä êîèòî:  4 Ñþèòè 
çà îðêåñòúð; Êîíöåðòè çà ïè-
àíî; çà öèãóëêà; çà îáîé; Äâà 
çà êëàðèíåò, îðêåñòðîâèòå 
ôðåñêè -„Ïðåîáðàæåíèå IV”, 
„Ïðàçíåíñòâî”, „Òðàêèéñêè 
ñâåòèëèùà” è äð. ïðîèçâåäå-
íèÿ. Íà êàìåðíè,  âîêàëíè, 
õîðîâè òâîðáè, ÷åñòî èçïúë-
íÿâàíè, êàêòî ó íàñ, òàêà è â 
÷óæáèíà íà ïðåñòèæíè ìó-
çèêàëíè ôåñòèâàëè (ßïîíèÿ, 
Ðóñèÿ, Ñëîâåíèÿ, Èòàëèÿ, 
Ôðàíöèÿ, Õîëàíäèÿ, Àíãëèÿ, 
ÑÀÙ, Óêðàéíà è äð.). Êàòî 
èçïúëíèòåë è àâòîð èìà ðå-
äèöà èçäàäåíè òâîðáè, êàêòî 
è îñúùåñòâåíè ìíîãîáðîéíè 

АТЕЛИЕ "ART RAM"
/на улица "Георги Кирков" 13 А/

ЖЕНЯ СТОЯНОВА
Приема поръчки за

ПОРТРЕТИ И КАРТИНИ

За контакти: 0884 761078

ñòóäèéíè è CD 
çàïèñè (Ôàí-
òàçèè çà Äóî 
ïèàíî,  ñ  Â. 
Ãåîðãèåâà, Á. 
Ìàðòèíó-Ïèå-
ñè è öèêëè çà 
÷åëî è ïèàíî 
ñ À. Êðúñòåâ, 
Àâòîðñêè CD 
- Gega new). 
Íåãîâîòî ïðî-
è ç â å ä å í è å 
C r u c i f i x i o n 
áå èçáðàíî â 
ñïèñúêà íà ïðåïîðú÷àíèòå 
òâîðáè îò æóðèòî íà ãîëåìèÿ 
ìåæäóíàðîäåí êîíêóðñ çà 
êîìïîçèöèÿ „Óóíî Êëàìè“ 
âúâ Ôèíëàíäèÿ. Ñîëèñò å íà 
íàøè ñèìôîíè÷íè îðêåñòðè, 
êàêòî è àêòèâíî êîíöåðòè-
ðàù êàìåðåí èçïúëíèòåë. 
Íîñèòåë íà „Êðèñòàëíà ëèðà“ 
â ðàçäåë êàìåðíà ìóçèêà 
çà 2013 ã. îò ÑÁÌÒÄ. ×ëåí 
íà æóðè íà íàöèîíàëíè è 
ìåæäóíàðîäíè êîíêóðñè çà 
ïèàíèñòè. Âîäè ìàéñòîðñêè 
êóðñîâå ïî ïðîãðàìà Åðàç-
ìóñ â åâðîïåéñêè âèñøè 
ìóçèêàëíè àêàäåìèè.

Êðàñèìèð Òàñêîâ å ïðåïî-
äàâàòåë, ïðîôåñîð äîêòîð â 

ÍÌÀ „Ïðîô. Ï. Âëàäèãåðîâ", 
Ñîôèÿ  ïî êîìïîçèöèÿ è ïèà-
íî (ðúêîâîäèòeë íà êàòåäðàòà 
ïî êîìïîçèöèÿ).

Ïðîãðàìà:
Êðàñèìèð Òàñêîâ - „Ïðåäà-

íèÿ çà Îðôåé“
Êðàñèìèð Òàñêîâ - Àäàæèî 

çà ñòðóííè „Ñèÿíèå â ìðàêà“
Ôåëèêñ Ìåíäåëñîí-Áåð-

òîëäè - Êîíöåðò çà ïèàíî è 
ñòðóíåí îðêåñòúð

Çàïîâÿäàéòå! Íà÷àëåí ÷àñ 
18.30 ÷. Áèëåòè - â äåíÿ íà 
êîíöåðòà îò 16.30 ÷. âúâ ôî-
àéåòî íà Îãëåäàëíà çàëà 
„Íåëè Áîæêîâà“. Â çàëàòà ñå 
äîïóñêàò ëèöà, îòãîâàðÿùè 
íà çàïîâåäèòå íà ÌÇ.

òåðàñà. Êàïàöèòåòúò íà ñîöè-
àëíîòî çàâåäåíèå å 115 äóøè.

Çà âúçðàñòíèòå õîðà ñå 
ãðèæè ïåðñîíàë îò 50 êâàëè-
ôèöèðàíè êàäðè è ïîìîùíè 

ñëóæèòåëè (ñîöèàëíè ðàáîò-
íèöè, ìåäèöèíñêè ëèöà, ðå-
õàáèëèòàòîð è äðóã ñïåöèàëè-
çèðàí è ïîìîùåí ïåðñîíàë).

 Ïàøà ÃÐÀÄÅØËÈÅÂÀ 
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ДИМИТРИНА ГЕРМАНОВА ОЗВУЧИ 
ГЕРОИНЯ ВЪВ ФИЛМ НА DISNEY, 
ЧИЯТО ПРЕМИЕРА Е ДНЕС

На 30 ноември отбеляз-
ваме Андреевден.  Имен 
ден имат всички свързани 
със светеца Андрей Първоз-
вани. - Андрей, Андреяна, 
Андрея, Андриян, Андро, 
Храбър, Храбрин, Силен, 
Дешка, Първан.

Българското народно пре-
дание разказва за самот-
ника светец Андрей, който 
живеел в планината. Имал 
си нива, която го дарявала с 
всички земни блага. Веднъж 
обаче мечка изяла единстве-
ният вол, с който орял твър-

дата земя. Ядосал се Андрей 
и впрегнал мечката в ралото 
и от тогава светията станал 
господар на мечките.

Ето защо старите българи 
на 30 ноември празнували и 
Мечкинден.

На празника като повечето 
празници, който извършват 
прехода от есента към зи-
мата, в къщата жените не 
трябвало да работят.

В навечерието на Андре-
евден жените сварявали ца-
ревица, фасул, ечемик, овес 
- всичко което се сее и го 
наричали « Както сварените 
зърна наедряват, така и да 
наедреят посевите».

Рано сутрин най-старата 
жена в къщата измивала 
очите си взимала десет зър-
на от сварената царевица, 
хвърляла ги нагоре и казвала 
«На ти, мечко, сварен куку-
руз, да не ядеш суровия!». 
Цялото домочадие после 
хвърляло нависоко няколко 
зърна в комина, «да израснат 
посевите високи“ - хапвали 
си, а жената раздавала от 
варивото и на комшиите - да 
е плодовита годината. Мла-
дите невести също празну-
вали, очаквайки плодородие 

и здраве.
С тези заклинания бълга-

ринът целял да умилостиви 
мечката, вярвали че тя носи 
здраве. Особено почитана 
била мечката заради това, 
че е враг на вълците, които 
нападали хората и стадата.

Смята се, че на Андреев-
ден, денят започва да едрее 
колкото просено зърно, за 
това на места се нарича и 
Едринден или Едрей.

На трапезата се слага 
пита и ястия от някакво зър-
но - царевица, булгур, боб, 
леща, просо. Тъй като сега 
са Коледни пости, всичко на 
масата е постно.

ПРАВОСЛАВЕН И НАРОДЕН КАЛЕНДАР: 
АНДРЕЕВДЕН /МЕЧКИНДЕН/

ВПЕЧАТЛЯВАЩА ГОДИШНИНА ЕДИН 
ЖИВОТ, ПОСВЕТЕН НА МУЗИКАТА

В Центъра за защита на 
природата и животните в До-
брич - без да дочакат пър-
вия сняг, мецаната Берна и 
мечокът Костадин се уна-
сят в зимен сън, съобщи на 
БТА директорът на зоопарка 

Християн Христов. По ду-
мите му и двете мечки от 
няколко дни са се прибрали 
в бърлогите си и вече са се 
отдали на дългата почивка. 
Животните са много добре 
подготвени за зимния се-
зон, наедрели са, а Берна 
има и специфична гърбица 
от натрупани мастни тъкани 
след усиленото подхранване 
с риба, конско и свинско 
месо, мед, орехи, пояснява 
директорът на зооцентъра. 
През декември Берна, която 
идва от зоопарка в швей-
царския град Берн, ще на-
върши дванадесет години, 
но вероятно за пореден път 
ще пропусне рождения си 
ден и ще го отпразнува на-
пролет, когато се събуди. 
Берна и Коцето разполагат в 
Добрич с голям мечешки дом 

с двор от няколко декара и 
басейн, съобщи кореспонден-
тът на БТА Юлия Христова. 
В очакване на зимата вече 
сме прибрали на топло по-
страдали щъркели, които не 
можаха да отлетят на юг, 

добавя Християн Христов. 
Зазимено е и езерото с кос-
тенурките. След размяна на 
животни с други зоопаркове 
зимата в Добрич ще посрещ-
нат нови обитатели - сребърни 
фазани, китайска дървесна 
патица, още едно женско 
манду. Семейството на ред-
ките птици ему, което ще 
прекара повечето време на 
открито, навлиза в брачни 
игри и в зоопарка ще очакват 
да се излюпят нови пиленца. 
За идващите студенти месеци 
Центърът за защита на приро-
дата и животните е осигурен 
с царевица, фураж, сено, но 
дарители могат да направят 
жест към неговите над 300 
обитатели като предоставят 
и семена, месо и други про-
дукти, апелира директорът на 
зоопарка.

Димитрина Германова от 
Студио за поп-рок певци 
„Сарандев“ при Младежки 
център – Добрич имаше щас-
тието да бъде част от звезд-
ния екип от актьори и певци, 
реализирали дублажа на 
„Енканто“ – 60-ият пълномет-
ражен анимационен филм на 
Disney. Филмът излиза по 
кината от днес. Енканто е 
приказно място, където ще 
се запознаем с магическото 
семейство Мадригал. Ди-
митрина Германова озвучи 
една от главните героини в 
този анимационен филма - 
Изабела Мадригал. Изабела 
е “госпожица перфектна” и 
владее силата да контролира 
цветята.

Освен гласът на Диди Гер-
манова, в българската вер-
сия на анимацията ще чуем 

и гласовете на Веси Бонева, 
Прея, Надежда Панайотова 

и Филип Аврамов, както и на 
други актьори и певци, озву-
чили веселите и колоритни 
герои във филма. 

Тази календарна година 
бе наистина вълшебна за 
Димитрина Германова. Тя 
участва в два мюзикъла на 
Варненска опера – „Коса“ и 
„Цар Лъв“, грабна няколко 
награди Гран при от кон-
курси за млади поп изпъл-
нители, стана носител на 
Наградата за млад творец на 
Община град Добрич, а сега, 
в края на годината, участва и 
в дублаж на филм на Disney. 
Истинска звездна година 
за 17-годишната талантлива 
добричлийка!

За осми пореден път Фон-
дация „Шанс за децата и 
природата на България“ ор-
ганизира Националния лите-
ратурен конкурс „И децата 
покоряват светове. Покажи, 
че можеш!“. Темата на кон-
курса тази година е „Когато 
утре стане днес“ и чрез нея 
организаторите предизвик-
ват всички пишещи млади 
хора в България между 15 
г. и 20 г. да споделят своите 
виждания, мечти, желания и 
стремежи, свързани с едно 
по-добро „утре“. Желаещите 
да се включат могат да го 
направят, като изпратят свой 
авторски разказ или поезия, 
непубликувани до момента.

Победителите ще бъдат 
избрани от петчленно жури с 
председател младия българ-

ски писател Милен Хальов. 
Милен е учил в Национал-
но училище по изкуствата 
«Проф. Веселин Стоянов» в 
гр. Русе, по-късно завършва 
анимационна режисура в 
НАТФИЗ. Любовта му към 
разказването на истории 
го подтиква да създаде 
обичаната детско-юноше-
ска поредица „Кало Змея”, 
която влиза в списъците 
с препоръчителна лятна 
литература на много учи-
лища в страната; има ре-
дица награди и номинации: 
от Столична библиотека, 
Сливенски фестивал на 
детската книга, „Бисер-
че вълшебно” – катего-
рия Мечтатели; „Еврокон” 
– ежегоден фестивал за 
фантастика в Европа, и ли-
тературен кръг „Перото”.

В журито се включва и 
Надежда Динева, писател 
и журналист. Дебютира на 
литературната сцена през 
2019г. с романа “Орденът 
на скорпионите”, а “Загад-
ка на име Джоан” е вторият 
роман, по който работи в мо-
мента. През май 2021 г. орга-
низира Национална кампания 
“Зелено четене”, била е жури 
и в конкурсите “Аз, детето 
на морето”, “ПрочетиМи” и 
VII национален литературен 
конкурс «И децата покоряват 
светове! Покажи, че можеш”. 

Третият член на журито е 
Николай Колев, сценарист и 
кастинг директор на извест-
ните български филми „11А“ и 
„12А“, магистър по български 
език и история. Със сценария 
за „ХI-А” през 2014 г. спече-
ли „Пегас” от хасковската 
„Южна пролет”.

Част от журито е и Станис-
лава Пирчева-Ава, завършила 
журналистика в СУ „Св. Кли-
мент Охридски“, дългогоди-
шен репортер към Програма 
„Хоризонт“ на БНР, а сега во-
дещ на предаването „Нощен 
хоризонт“. Неин репортаж 
е сред десетте финалисти в 
конкурса за радиопрогра-
ми „Гран при“ 2011, Union 
Radiophonique et Televisuelle 
International (URTI) — пър-
вата световна институция 
за радио и телевизия със 
седалище в Париж. Носител 
на редица журналистически 

награди; лауреат от Нацио-
налния поетичен конкурс 
„Константин Павлов“ 2015; 
носител на Специалната на-
града на Славянска академия 
в Националния конкурс за 

поетеси „Дора Габе“ 2016.
Към журито се присъеди-

нява и Неви Боджукова, уни-
верситетски преподавател, 
психолог и автор на книгата 
„Страх от обичане“. 

„Новото в конкурса тази 
година е, че младежите могат 
да участват освен с разказ и 
с поезия. Вярваме, че жанро-
вата свобода ще им донесе 
повече вдъхновение и по-го-
ляма широта на изразяване. 
Щастливи сме, че вече десет 
години откриваме, подпомага-
ме и развиваме най-големия 
потенциал на страната ни – 
талантите на нашите деца. За 
полета на таланта няма преч-
ки и прегради и въпреки труд-
ното време, в което живеем, 
очакваме вълнуващи творби“, 
сподели Лилиана Славова, 
председател на Фондация 
„Шанс за децата и природата 
на България“.

Крайният срок за изпраща-
не на творбите е 09.01.2022 г. 
Финалистите ще бъдат обя-
вени на 26.01.2022 г. на уебс-
траницата на организаторите: 
www.forbgkids.org 

Пълните услoвия на кон-
курса можете да намери-
те на: http://www.forbgkids.
org/369/page.html

На 27.11.2021 г. бе прове-
дена онлайн, националната 
ученическа конференция 
„Добруджа и Първата све-
товна война. Личности и съ-
бития.“ Тя бе организирана 
от Регионален исторически 

музей - Добрич. В нея взеха 
участие 40 ученици от 9 до 
11 клас от 9 български града.

В своите доклади и пре-
зентации младите любите-
ли на историята просле-
диха бойните действия на 

Добруджанския фронт през 
1916–1917 г. и представиха 
някои от личностите свърза-
ни с тях. До края на годината 
всички разработки на уче-
ниците ще бъдат качени на 
сайта на музея и неговата 

фейсбук страница. Музей-
ните специалисти изказват 
благодарност на участници-
те и техните ръководители 
за положения труд. Всички 
ще получат сертификати за 
участие.

На 97 години става утре – 1 
декември, доайенът на добру-
джанските музикални дейци 
Атанас Генчев. Впечатляваща 
годишнина на един впечатля-
ващ човек, посветил живота 
си на музиката и на Добруджа. 
Един човек, който продължава 
да твори музика на 97 години! 

Над 30 медала, орден „Кирил 
и Методий“, Златна и бронзова 
лира на Съюза на музикалните 
дейци са част от признанието 
за живота и творчеството на 
Атанас Генчев. Той е вписан 
в Почетната книга на град До-
брич и е носител на Почетния 
знак на града –  за цялостен 
принос в музикалната култура. 
Започнал да свири на кавал 
на 10 години, впоследствие 
усвоил тънкостите на още 5 
музикални инструмента, вир-
туозен кларинетист, но и пре-
красен учител и вдъхновяващ 

"КОГАТО УТРЕ СТАНЕ ДНЕС" ИЛИ 
БЪДЕЩЕТО НА МЛАДЕЖИТЕ ПРЕЗ 
ПОГЛЕДА НА ЕДИН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА 
КОНФЕРЕНЦИЯ

МЕЦАНАТА БЕРНА И МЕЧОКЪТ 
КОСТАДИН СЕ УНАСЯТ В ЗИМЕН СЪН

организатор, Атанас Генчев 
пише история в музикалния 
живот на Добрич, чийто връх 
е създаването на професио-
нален ансамбъл „Добруджа“. 
А вече на години, намерил 
своя дом в Дом за стари хора 
Добрич, музикантът създава 
хор „Лира“ – също носител на 
множество отличия. Днес, ма-
кар, че се движи малко трудно, 
Атанас Генчев продължава да 
твори музика, да се радва на 
уважение и да чака края на 
пандемията, за да може да 
продължи да дирижира своя 
хор и да радва публиката.  

Хвала, бате Атанасе! Бъди 
здрав! Ти си човек, докоснат 
от ангели, продължавай да 
носиш у себе си светлината и 
да я споделяш с всички нас – 
простосмъртните!

ЧЕСТИТ 97-И РОЖДЕН 
ДЕН! 



ndt@dobrich.net
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ЕТЪР СЕ ВЪРНА НА ВЪРХА ВЪВ ВТОРА ЛИГА 
СЛЕД ПОБЕДА С 3:0 НА СТАДИОН "ДРУЖБА"

ВОЛЕЙБОЛИСТИТЕ НА ДОБРУДЖА 07 
С ТРЕТА ПОБЕДА В ПЪРВЕНСТВОТО

Волейболният отбор на 
Добруджа 07 записа третата 
си победа от началото на 
сезона в Efbet Супер Волей. 
Воденият от Лазар Лазаров 
тим победи без особени про-
блеми като гост Берое 2016 
(Стара Загора) с 3:0 (25:19, 
26:24, 25:22) в среща от 8-ия 
кръг, играна в зала “Иван Ва-
зов”, информира sportal.bg. 
След този успех добричлии 

са 10-и във временното кла-
сиране с 3 победи, 5 загуби и 
9 точки. Берое пък е на 14-о 
място в таблицата със само 
1 победа, 7 загуби и 3 точки. 
В следващия 9-и кръг Добру-
джа гостува на Сливнишки 
герой (Сливница), а староза-
горци са гости на шампиона 
Хебър (Пазарджик) в “Арена 
Асарел” в Панагюрище. И 
двата мача са в събота (4 

декември) съответно от 17,00 
и 18,30 часа.

Най-полезни за Добруджа 
станаха Георги Михалев (1 
ас и 52% ефективност в ата-
ка) и Явор Генов (3 блока, 
57% ефективност в атака и 
65% позитивно посрещане) с 
16 и 15 точки за победата. За 
домакините от Берое Иван 
Чолев и Симеон Александров 
приключиха с 14 и 13 точки.

Етър се наложи над Доб-
руджа като гост с класиче-
ското 3:0 в последния мач 
от 19-ия кръг и отново се 
изкачи на върха във Втора 
лига. Футболистите на Ве-
селин Великов контролираха 
събитията на терена през 
целия двубой и съвсем за-
служено стигнаха до успеха. 
Добруджанци пък продължа-
ват негативната си серия и 
вече 6 последователни мача 
не са стигали до успех в 
шампионата. Отборът, воден 
от Атанас Атанасов, заема 
предпоследно място в класи-
рането с актив от 15 точки.

Етър откри резултата още 
с първата по-опасна ситуа-
ция в двубоя. Ловре Кнеже-
вич се измъкна между някол-
ко противникови футболисти, 
направи двойно подаване с 
Радослав Апостолов и из-
лязъл очи в очи със стража 
на домакините, го преодоля 
хладнокръвно. В средата на 
първото полувреме Николас 
Фемия пропиля чудесна въз-
можност да удвои аванса 
на своя тим. Здравко Илиев 
предостави добро центри-
ране в наказателното поле, 
но офанзивният футболист 
на „виолетовите“ стреля 

встрани от целта. Домаки-
ните създадоха първото си 
интересно положение в 36-
ата минута. Том се отличи 
със страхотни индивидуални 
действия по десния фланг и 
подаде към Стефан Митев, 
който от движение нанесе 

неточен удар. До почивката 
Етър можеше да отбележи и 
второ попадение, след като 
Даниел Младенов бе изведен 
сам срещу Димитър Илиев 
и само добрата намеса на 
стража на добричлии запази 
резултата непроменен.

Втората част започна рав-
ностойно, а в 58-ата минута 
Радослав Апостолов засече 
с глава центриране от кор-
нер, но изстрелът му профу-
ча над горната греда. Малко 
след като измина час игра 
на стадион „Дружба“ Даниел 

Младенов нанесе втори удар 
по амбициите на Добруджа. 
Нападателят на „виолетови-
те“ бе оставен необезкопо-
яван в близост до точката 
за изпълнение на дузпа и 
от движение прати кълбото 
в мрежата на домакините. 

В 77-ата минута Николай 
Янков се оказа на точното 
място, за да поеме изби-
тата от ъглов удар топка, и 
с добре насочен изстрел в 
долния ляв ъгъл на вратата 
направи резултата класиче-
ски. В самия край на мача 
Етър можеше да направи 
победата си още по-изрази-
телна. Ромееш Ивей получи 
кълбото на отлична стрел-
кова позиция и нанесе удар, 
но със сетни усилия стражът 
на Добруджа успя да избие 
топката в страничния стълб.

ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА 
РЕЗУЛТАТИ - XIX КРЪГ
Спартак 1918 (Варна) - Монтана 1921 (Монтана) 2:1   
Струмска слава (Радомир) - Марек 1915 (Дупница) 2:0  
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Спортист 2009 (Своге) 2:1  
Марица 1921 (Пловдив) - Ботев II (Пловдив) 1:2  
Литекс (Ловеч) - Созопол (Созопол) 1:0  
Левски (Лом) - Миньор (Перник) 0:1  
Лудогорец II (Разград) - Янтра (Габрово) 4:0  
Хебър (Пазарджик) - Септември (Симитли) 2:0  
Добруджа 1919 (Добрич) - Етър ВТ (В. Търново) 0:3  

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ                   
 1. Етър ВТ 18 13 1 4 44:20 40            
 2. Миньор 18 11 6 1 26:11 39      
 3. Спартак 18 12 3 3 34:19 39 
 4. Хебър 18 12 1 5 26:16 37               
 5. Септември (Сф) 18 10 2 6 37:19 32   
 6. Лудогорец II 18 10 2 6 40:26 32    
 7. Струмска слава 18 9 3 6 20:18 30               
 8. Марица 18 8 3 7 31:26 27            
 9. Монтана 18 7 5 6 17:17 26            
10. Спортист (Св) 18 8 1 9 17:23 25               
11. Созопол 18 5 6 7 19:23 21               
12. Ботев II (Пд) 18 5 5 8 18:25 20         
13. ЦСКА 1948 II 18 5 4 9 17:25 19 
14. Марек 1915 18 4 7 7 11:20 19 
15. Септември (Сим) 18 4 5 9 21:35 17      
16. Янтра 18 4 5 9 14:26 17         
17. Литекс 18 3 7 8 15:21 16               
18. Добруджа 18 3 6 9 14:27 15               
19. Левски 18 1 2 15 8:32 5      

ПРОГРАМА - XX КРЪГ
1 декември 2021 г., сряда, 14:30 ч.
Марек 1915 (Дупница) - Септември (Симитли)   
Хебър 1918 (Пазарджик) - Янтра 2019 (Габрово) 
Лудогорец 1945 II (Разград) - Миньор (Перник)   
Литекс (Ловеч) - Ботев II (Пловдив)                         
Марица 1921 (Пловдив) - Спортист 2009 (Своге)  
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Монтана 1921 (Монтана)   
Спартак 1918 (Варна) - Нефтохимик 1962 (Бургас) - 

анулиран 
Септември (София) - Струмска слава 1927 (Радомир)  
2 декември 2021 г., четвъртък, 14:30 ч.
Левски 2020 (Лом) - Етър ВТ (Велико Търново)   
Добруджа 1919 (Добрич) - Созопол (Созопол)     

Световният шампион Стурла 
Холм Легрейд от Норвегия спе-
чели индивидуалната дисципли-
на на 20 км от първия старт 
за новия сезон на Световната 

купа по биатлон в шведския 
зимен център Йостерсунд. 
24-годишният Легрейд, който 
остана втори в генералното 
класиране през миналия сезон, 
повали всичките 20 мишени 
и измина трасето за 50:04.0 
минути. За норвежеца това в 
осма индивидуална победа в 
кариерата за Световната купа 
и общо 11-а.

Втори завърши неговия 
сънародник Тарей Бьо, който 

 Ливърпул записа трета по-
редна победа, без да допусне 
гол. Мърсисайдци спечелиха с 
4:0 домакинството си на Саут-
хамптън и имат 10 отбелязани 
гола в последните си три 
мача. Те са и единственият 
отбор, който се е разписвал 
във всичките си срещи във Ви-
сшата лига през този сезон.

Диого Жота се отличи с 
две попадения. Португалецът 

откри резултата във втората 
минута и удвои аванса на 
домакините след половин 
час игра. Тиаго се разписа 
във втори пореден мач, като 
направи резултата 3:0 в 37-
ата минута, а Вирджил ван 
Дайк вкара четвъртия гол в 
52-ата минута. Отборът на 
Юрген Клоп временно излезе 
на второ място и се доближи 
на точка от лидера Челси.

ЛИВЪРПУЛ СЕ РАЗВИХРИ СРЕЩУ САУТХАМПТЪН

допусна две грешки в четири-
те стрелби и остана на 59.2 
секунди след Легрейд. Фран-
цузинът Симон Дестьо остана 
трети с две наказателни ми-

нути и пасив от 1:00.6 
минута. Още двама 
норвежци завършиха 
в топ 6. Носителят на 
Световната купа за 
миналия сезон Йоха-
нес Тингес Бьо завър-
ши на пето място с 
две грешки и изоста-
ване от 1:28.5 минута, 
а шести бе Сиверт 
Бакен без пропусна-
та мишена и пасив от 
1:29.4 минута.

Българите напра-
виха слабо състеза-

ние. Благой Тодев финиши-
ра 81-ви с три наказателни 
минути и пасив от 7:34.3 
минути, Владимир Илиев 
остана 83-и с шест грешки 
и пасив от 7:41.8 минути, Ан-
тон Синапов е 108-и с осем 
пропуснати мишени и на 
11:15.0 минути след победи-
теля, а Димитър Герджиков 
е 110-и от 114 завършили с 
10 грешки и пасив от 12.59.8 
минути.                  sportal.bg

Най-успешният български 
професионален боксьор Ку-
брат Пулев нокаутира Франк 
Мир в последната секунда на 
първия рунд в революцион-
ния формат “Триадна битка” 
на галавечер в Тексас, орга-
низирана от “Трилър”. 

Пулев започна с ляв прав в 
тялото и ляв прав в главата, 
което провокира Мир веднага 
да влезе в клинч и да започне 
да придържа ръцете на съ-
перника. Двамата разменяха 
къси юмруци в главата, а при 
отдръпването Кобрата вкара 
хубава комбинация ляв-десен 
в целта. Нова такава успеш-
на канонада видимо разклати 
Мир, който определено из-

питваше трудности да се при-
държа на крака. Още един 
унищожителен десен прав в 
главата на американеца го 
разлюля и той изглеждаше 
в безсъзнание, независимо 
че стоеше на крака. Кубрат 
вкара още едно ляво кроше 
и после спортсменски не 
нанесе повече поражения на 
Мир, а реферът Дан Мира-
лиота с голямо закъснение 
маркира ТКО в самия край 
на рунда. „Съперникът ми е 
много добър и го уважавам, 
той е шампион в ММА. Но бях 
прекалено добър, прекалено 
бърз за него и той изобщо не 
виждаше ударите. Това е не-
вероятен нов формат и може 

би това е бъдещето. 
ММА е добър спорт, но 

боксът е на по-високо ниво”, 
каза Пулев, който получи и 

шампионски пояс на “Три-
адната битка” в чест на по-
бедата.

Като цяло превъзходството 
на Кобрата беше видимо от 

първото размахване на ръце 
в триъгълния ринг. Капитанът 
на “отбор ММА” Куинтън 
Джаксън пък опита да се 

оправдае с това, че Мир е 
бил контузен, но не е искал 
да разваля битката и затова 
е излязъл срещу българския 
боксьор.

СВЕТОВНИЯТ ШАМПИОН 
СПЕЧЕЛИ ОТКРИВАЩИЯ
СТАРТ ЗА СЕЗОНА В БИАТЛОНА

КУБРАТ ПУЛЕВ НОКАУТИРА ФРАНК МИР В 
ПОСЛЕДНАТА СЕКУНДА НА ПЪРВИЯ РУНД

Пламен Константинов кла-
сира водения от него тим на 
Локомотив (Новосибирск) 
за турнира „Финал 4“ на 
Купата на Русия, който ще 
се проведе на 25 и 26 де-
кември в Санкт Петербург. 
Домакин на надпреварата е 
вешешампионът Зенит(Санкт 
Петербург).

Волейболистите на Локо-

мотив победиха в последната 
си трета среща от полуфи-
налния етап на турнира в 
Новосибирск Енисей (Крас-
ноярск) с 3:2 (25:21, 23:25, 
25:16, 20:25, 16:14). Така 
Локо спечели първото място 
на турнира в Новосибирск с 
актив от 8 точки и ще се бори 
за трофея в края на месец 
декември.

ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ И ЛОКОМОТИВ 
(НОВОСИБИРСК) СЕ КЛАСИРАХА ЗА 
ФИНАЛИТЕ НА КУПАТА НА РУСИЯ
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Íîâè ïî-âèñîêè äàíú÷íè îá-
ëåê÷åíèÿ ùå ìîãàò äà ïîëçâàò 
ðîäèòåëèòå íà äåöà è äåöà ñ 
óâðåæäàíèÿ. Äàíú÷íàòà îò-
ñòúïêà å çíà÷èòåëíî ïî-âèñî-
êà â ñðàâíåíèå ñ ïðåäõîäíè 
ãîäèíè è ùå ñå ïðèëàãà åä-
íîêðàòíî ñàìî çà äîõîäèòå 
îò 2021 ã. 

Çà äà ïîëçâà äàíú÷íèòå 
îáëåê÷åíèÿ, ôèçè÷åñêîòî 
ëèöå (âêëþ÷èòåëíî åäíîëè÷åí 
òúðãîâåö) òðÿáâà ïðåç 2021 
ã. äà å ïîëó÷àâàëî äîõîäè, 
îáëàãàåìè ñ ãîäèøíè äàíúöè 
(äàíúê âúðõó îáùàòà ãîäèøíà 
äàíú÷íà îñíîâà èëè äàíúê 
âúðõó ãîäèøíàòà äàíú÷íà 
îñíîâà çà äîõîäèòå îò ñòîïàí-
ñêà äåéíîñò êàòî åäíîëè÷åí 
òúðãîâåö). Õîðàòà áåç äîõî-
äè, èëè ñàìî ñ íåîáëàãàåìè 
òàêèâà êàòî îáåçùåòåíèå çà 
ìàé÷èíñòâî íàïðèìåð, êàêòî 
è ñàìî ñ äîõîäè, îáëàãàåìè 
ñ îêîí÷àòåëåí è/èëè ïàòåíòåí 
äàíúê, íå ìîãàò äà ñå âúçïîëç-
âàò îò îáëåê÷åíèÿòà, íî òîâà 
ìîæå äà íàïðàâè äðóãèÿò ðî-
äèòåë, äîïúëâàò îò ÍÀÏ.  

Çà òàçè ãîäèíà ñóìèòå, ñ 
êîèòî å âúçìîæíî äà ñå íàìà-
ëè îáùàòà ãîäèøíà äàíú÷íà 

îñíîâà ïðè ïîëçâàíå íà äà-
íú÷íî îáëåê÷åíèå çà äåöà ñà: 
4500 ëâ. çà åäíî äåòå, 9000 
ëâ. çà äâå äåöà è 13 500 ëâ. çà 
òðè è ïîâå÷å äåöà, êàòî ðîäè-
òåëèòå ùå ïîëó÷àò ñúîòâåòíî 
äî 450 ëâ. çà åäíî äåòå, äî 900 
ëâ. çà äâå è äî 1350 ëâ. çà òðè 
è ïîâå÷å äåöà. Çà îòãëåæäàíå 
íà åäíî äåòå ñ óâðåæäàíèÿ 
íàìàëåíèåòî çà òàçè ãîäèíà å 
â ðàçìåð íà 9000 ëâ., êàòî ñó-
ìàòà çà ïîëó÷àâàíå å 900 ëâ. 

Íåïðîìåíåíè îñòàâàò óñ-
ëîâèÿòà çà ïîëçâàíå íà äà-
íú÷íèòå îáëåê÷åíèÿ çà äåöà 
è äåöà ñ óâðåæäàíèÿ. Òå ñà 
ïîäðîáíî îïèñàíè â ñàéòà 
íà ÍÀÏ, à ïðåç ñëåäâàùàòà 
ñåäìèöà ïðåäñòîè äà áúäå 
ïóáëèêóâàíà ïîâå÷å èíôîð-
ìàöèÿ è âúâ Ôåéñáóê ñòðàíè-
öàòà íà âåäîìñòâîòî. Åäíî îò 
íàé-âàæíèòå èçèñêâàíèÿ çà 
ïðèëàãàíå íà îáëåê÷åíèÿòà å 
ëèöàòà äà íÿìàò çàäúëæåíèÿ, 
ïîäëåæàùè íà ïðèíóäèòåëíî 
èçïúëíåíèå. Îò ÍÀÏ ñúâåòâàò 
ãðàæäàíèòå äà ïðîâåðÿò ñ 
ïåðñîíàëåí èäåíòèôèêàöèî-
íåí êîä äàíú÷íàòà ñè ñìåòêà 
îíëàéí çà çàäúëæåíèÿ ïðåäè 
äà ïîëçâàò äàíú÷íî îáëåê÷å-

ВРЪЩАТ ДО 1350 ЛЕВА ЗА ТРИ ДЕЦА ВРЪЩАТ ДО 1350 ЛЕВА ЗА ТРИ ДЕЦА 

Âèñîêèòå ðåíòè â ïëîäîðîä-
íàòà ãîäèíà âäèãíàõà öåíàòà 
íà çåìÿòà â Äîáðè÷êèÿ ðåãèîí 
äî 3000 ëåâà çà äåêàð, ñúîá-
ùèõà íà ÁÒÀ áðîêåðè íà íå-
äâèæèìè èìîòè. Ðúñòúò èäâà 
ñëåä áåëÿçàíàòà îò ñóøàòà 
ìèíàëà ñòîïàíñêà ãîäèíà, êî-
ãàòî â îáëàñòòà ñå íàìèðàõà 
ïàðöåëè è ïîä 2000 ëåâà.

Ðåíòè îò 100-120 ëåâà çà äå-
êàð, êîèòî òàçè åñåí ñå èçïëà-
ùàò, ñà îñíîâíèÿò „äâèãàòåë“ 
çà ïîñêúïâàíåòî, êîìåíòèðà 
ïðåäñåäàòåëÿò íà Ðåãèîíàë-
íîòî ñäðóæåíèå çà íåäâèæèìè 
èìîòè Ïàâëèíà Òîäîðîâà. Çà 
ñðàâíåíèå – ïðåç ìèíàëàòà 
ãîäèíà ñ íèñêè äîáèâè ñîá-
ñòâåíèöèòå íà çåìÿ ïîëó÷èõà 
âúçíàãðàæäåíèå îò àðåíäàòî-
ðè è êîîïåðàöèè åäâà ïî 30-50 
ëåâà,ñúîáùè êîðåñïîíäåíòúò 
íà ÁÒÀ Þëèÿ 

Õðèñòîâà. Ïî äóìèòå íà 
ïðåäñåäàòåëÿíà áðàíøîâà-
òà îðãàíèçàöèÿ öåíàòà íà 
çåìåäåëñêàòà çåìÿ â Äîá-
ðóäæà ñðåäíî å ïîñêúïíàëà 
ñ 200-300 ëåâà çà äåêàð. Â 
çåìëèùåòî íà Áàë÷èê, êúäåòî 
ñå òúðãóâàò íàé-ñêúïèòå íèâè, 
âúðâÿò ñäåëêè è çà 3000 ëåâà, 
êàçâà Òîäîðîâà.

Èìà îãðîìåí èíòåðåñ êúì 
ïîêóïêàòà íà çåìÿ, íî ïðî-
äàâà÷èòå ñà ìàëêî, êîìåí-
òèðà çà ÁÒÀ óïðàâèòåëÿò íà 
åäíà îò ãîëåìèòå àãåíöèè çà 
íåäâèæèìè èìîòè â ðåãèîíà 
Ðàëèöà Êóëåâà. Áðîêåðúò ñìÿ-
òà, ÷å ïî-âèñîêèòå ðåíòè òàçè 
åñåí çàäúðæàò ïðåäëàãàíåòî. 
Ñïîðåä Êóëåâà íèâèòå ñà 

ïîñêúïíàëè ñðåäíî ñ 15 íà ñòî 
íà ãîäèøíà áàçà è âåðîÿòíî 
öåíèòå ùå ñå âäèãíàò îùå 
äî êðàÿ íà 2021-à. ×àñò îò 
àðåíäàòîðèòå è çåìåäåëñêè-
òå êîîïåðàöèè ñå î÷àêâà äà 
äîïëàòÿò àâàíñîâî äàäåíèòå 
ðåíòè, ñëåä êàòî ïðîäàäàò 
öÿëàòà ðåêîëòà, å îáÿñíåíèå-
òî çà íàïðàâåíàòà ïðîãíîçà.

Ñåãà ïîëåòàòà â îáùèíà 
Áàë÷èê, êúäåòî ðåíòíèòå âúç-
íàãðàæäåíèÿ ñà íàé-âèñîêè, 
âúðâÿò ìåæäó 2800-3000 ëåâà 
è äîðè íàä òàçè ãðàíèöà, 
ïîñî÷è áðîêåðúò. Íàé-ïëî-
äîðîäíèÿò ÷åðíîçåì êðàé 
Ãåíåðàë Òîøåâî ñå ïðåäëàãà 
çà 2700 ëåâà, à êðàé Êàâàðíà 
– çà îêîëî 2500 ëåâà çà äå-
êàð. Äîðè â Òåðâåëñêèÿ êðàé, 
êúäåòî ñäåëêèòå îáè÷àéíî ñà 
ïî-ìàëêî, íèâèòå äîñòèãíàõà 
öåíà îò 2300 ëåâà, îáîáùàâà 
Êóëåâà.

Ïðè âèñîêèòå äîáèâè òîâà 
ëÿòî öåíèòå íà çåìÿòà â Äî-
áðè÷êèÿ ðåãèîí ñå âúðíàõà íà 
ðàâíèùåòî îòïðåäè ñóøàòà 

– ñðåäíî ïî 2500-2600 ëåâà 
çà äåêàð, êàêòî ñå òúðãóâàõà 
ïðåç ñòîïàíñêàòà 2018-2019 
ãîäèíà, ñìÿòà Äèìèòúð Êîëà-
ðîâ, ìåíèäæúð â êàíòîðàòà â 
Äîáðè÷ íà åäíà îò ãîëåìèòå 
àãåíöèè çà íåäâèæèìè èìîòè 
â ñòðàíàòà. Ïî äóìèòå ìó 
â ãîäèíàòà íà áåäñòâèåòî 
íàé-ñêúïèòå ïàðöåëè ñà ñå 
ïðîäàâàëè ïî îêîëî 2100-2200 
ëåâà. Áðîêåðúò äîáàâÿ, ÷å è 
ñåãà íàé-ìíîãî òúðñÿò çåìÿ 
ïðåäèìíî àðåíäàòîðèòå.

Íàðåä ñ ãîëåìèòå çåìå-
äåëñêè ïðîèçâîäèòåëè ïàçà-
ðúò ïðèâëè÷à è îáèêíîâåíèòå 
õîðà, êîèòî òúðñÿò çàùèòà îò 
èíôëàöèÿòà, äîáàâè Ðàëèöà 
Êóëåâà. Ñïîðåä íåÿ äðåáíèòå 
èíâåñòèòîðè âëàãàò ïàðèòå 
ñè â çåìåäåëñêè ïàðöåëè è 
çàðàäè îòðèöàòåëíèòå ëèõâè 
íà áàíêèòå êàòî íå êðèÿò è 
òðåâîãàòà ñè êàêâî ùå ñå 
ñëó÷è ñúñ ñïåñòÿâàíèÿòà èì, 
àêî áúäå âúâåäåíî åâðîòî. Ïî 
äóìèòå é çàåäíî ñ îãðîìíèÿ 
èíòåðåñ êúì çåìåäåëñêàòà 
çåìÿ â ðåãèîíà ñå çàñèëâà è 
òúðñåíåòî íà ñåëñêè èìîòè 
ïðåäèìíî îò ìëàäè õîðà. Äî-
ñåãà íå ñå áåøå ñëó÷âàëî ñå-
ìåéñòâà äà òåãëÿò êðåäèòè çà 
ñåëñêè êúùè, êîåòî ïîðàæäà 
íàäåæäàòà, ÷å äîáðóäæàí-
ñêèòå ñåëà ùå ñå îæèâÿò, 
êîìåíòèðà áðîêåðúò.

Äîìúò çà ñâàòáåíè òúðæå-
ñòâà íå å ðåìîíòèðàí ïîâå÷å 
îò äåñåòèëåòèå. Ïðåç òàçè 
ãîäèíà îáùèíàòà óñïÿ äà ïî-
ïðàâè ïîêðèâíàòà êîíñòðóê-
öèÿ íà ñãðàäàòà, çà äà ñïðàò 
òå÷îâåòå ïðè äúæä â ÷àñò îò 
ïîìåùåíèÿòà. Â ëîøî ñúñ-
òîÿíèå îáà÷å å äîãðàìàòà, 
êîÿòî íàâñÿêúäå òðÿáâà äà 
áúäå ïîäìåíåíà, îò ðåìîíò 
ñå íóæäàÿò è ñåðâèçíèòå 
ïîìåùåíèÿ, ïîÿñíÿâàò îò 
êìåòñêàòà óïðàâà. Èíòåðèî-
ðúò â Äîìà íà ìëàäîæåíöèòå 
å çàïàçåí, íî âñè÷êè äúðâåíè 
îáëèöîâêè è íàñòèëêè òðÿáâà 
íàíîâî äà áúäàò ëàêèðàíè, 
äîáàâÿò îò îáùèíàòà, êîÿòî 
å ãîòîâà äà ñúôèíàíñèðà äî 
59 íà ñòî îò îáíîâèòåëíèòå 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 
ОЧАКВА ПОДКРЕПА ОЧАКВА ПОДКРЕПА 
ПО ПРОЕКТ "КРАСИВА ПО ПРОЕКТ "КРАСИВА 
БЪЛГАРИЯ" ЗА БЪЛГАРИЯ" ЗА 
ОБНОВЯВАНЕ НА ОБНОВЯВАНЕ НА 
РИТУАЛЕН ДОМРИТУАЛЕН ДОМ

äåéíîñòè.
Ïðåäñòîÿò ìíîãî äîâúðøè-

òåëíè ðàáîòè, çà êîèòî ìîãàò 
äà áúäàò íàåòè áåçðàáîòíè 
õîðà îò îáùèíàòà ñ íèñêà 
êâàëèôèêàöèÿ. Ñðåä ïðèîðè-
òåòèòå íà ïðîåêò "Êðàñèâà 
Áúëãàðèÿ" å èìåííî îñèãóðÿ-
âàíåòî íà çàåòîñò íà áåçðà-
áîòíè ñ íèñêî îáðàçîâàíèå, 
êîèòî ìîãàò äà ïðèäîáèÿò 
ïðîôåñèîíàëíè óìåíèÿ ïîä 
íàäçîðà íà êâàëèôèöèðàíè 
ñòðîèòåëè è òåõíèöè, äîáà-
âÿò îò îáùèíàòà, ñúîáùè 
êîðåñïîíäåíòúò íà ÁÒÀ Þëèÿ 
Õðèñòîâà.

Ïðîåêòèòå çà íîâàòà êàìïà-
íèÿ íà "Êðàñèâà Áúëãàðèÿ" ùå 
áúäàò íàáèðàíè äî 7 ÿíóàðè 
äîãîäèíà.

íèå, çà äà èçáåãíàò íåóäîá-
ñòâà.

Äàíú÷íèòå îáëåê÷åíèÿ ìî-
ãàò äà ñå ïîëçâàò ïî äâà íà-
÷èíà, êàêòî è äîñåãà. Åäèíèÿò 
å ñ ïîäàâàíå íà äåêëàðàöèÿ 
ïðåä ðàáîòîäàòåëÿ ïî îñíîâ-
íèÿ òðóäîâ äîãîâîð â ïåðèîäà 
îò 30 íîåìâðè äî 31 äåêåìâðè 
2021 ã. Â òîçè ñëó÷àé ðàáîòî-
äàòåëÿò ìîæå äà âúçñòàíîâè 
äàíúêà â ñðîê äî êðàÿ íà ÿíó-
àðè 2022 ã. Âòîðàòà âúçìîæ-
íîñò çà ïîëçâàíå íà äàíú÷íî-
òî íàìàëåíèå å ñ ïîäàâàíå íà 
ãîäèøíà äàíú÷íà äåêëàðàöèÿ 
â ÍÀÏ â ñðîê îò 10 ÿíóàðè äî 
03 ìàé 2022 ã., êàòî ïàðè÷íèòå 
ñóìè ùå áúäàò âúçñòàíîâåíè 
ñëåä ïðîâåðêà îò ïðèõîäíàòà 
àãåíöèÿ â ñðîê îò 1 ìåñåö 
ñëåä ïîäàâàíåòî íà äåêëàðà-
öèÿòà. 

Ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ çà 
äàíú÷íèòå îáëåê÷åíèÿ èìà â 
ñàéòà íà ïðèõîäíàòà àãåíöèÿ 
www.nap.bg, ôåéñáóê ñòðàíè-
öàòà íà âåäîìñòâîòî, à òåëå-
ôîííà êîíñóëòàöèÿ ïî òåçè 
âúïðîñè ìîæå äà ñå íàïðàâè 
ñ Èíôîðìàöèîííèÿ öåíòúð íà 
ÍÀÏ íà òåëåôîí: 0700 18 700 è 
èìåéë infocenter@nra.bg. 

До края на декември искаме данъчните 
облекчения за деца чрез работодател

Íà 1 äåêåìâðè èçòè÷à ñðî-
êúò çà ïëàùàíå íà ìåñå÷íàòà 
àâàíñîâà âíîñêà çà äåêåìâðè 
è àâàíñîâàòà âíîñêà çà òðåòî 
òðèìåñå÷èå íà 2021 ãîäèíà, 
êîèòî ôèðìèòå è ôèçè÷åñêèòå 
ëèöà, èçâúðøâàùè äåéíîñò 
êàòî òúðãîâöè ïî ñìèñúëà íà 
Òúðãîâñêèÿ çàêîí, âêëþ÷è-
òåëíî ÅÒ è ðåãèñòðèðàíèòå 
çåìåäåëñêè ñòîïàíè, èçáðàëè 
äà ñå îáëàãàò ñ äàíúê âúðõó 
ãîäèøíàòà äàíú÷íà îñíîâà, 
äåêëàðèðàõà äî 15 íîåìâðè 
òàçè ãîäèíà. 

Ïðè ïëàùàíå ñëåä çàêîíî-
óñòàíîâåíèÿ ñðîê ñå äúëæàò 

ДО 1 ДЕКЕМВРИ СЕ ПЛАЩАТ ДО 1 ДЕКЕМВРИ СЕ ПЛАЩАТ 
АНСОВИТЕ ВНОСКИ ЗА 2021 ГОДИНААНСОВИТЕ ВНОСКИ ЗА 2021 ГОДИНА

ëèõâè äî äàòàòà íà âíàñÿíåòî 
íà àâàíñîâàòà âíîñêà, íî íå 
ïî-êúñíî îò 31 äåêåìâðè íà 
òåêóùàòà ãîäèíà.

Àâàíñîâèòå âíîñêè, îïðå-
äåëåíè ïî ðåäà íà Çàêîíà çà 
êîðïîðàòèâíîòî ïîäîõîäíî 
îáëàãàíå ñå âíàñÿò â ðåïóáëè-
êàíñêèÿ áþäæåò. 

Ôèðìèòå, ÷èèòî íåòíè ïðè-
õîäè îò ïðîäàæáè çà 2019 
ã. íàäâèøàâàò 300 000 ëåâà, 
ñà äëúæíè äà ïðàâÿò àâàíñî-
âè âíîñêè çà êîðïîðàòèâåí 
äàíúê. Òå ñà ìåñå÷íè è òðè-
ìåñå÷íè è ñå îïðåäåëÿò íà 
áàçà íà ïðîãíîçíàòà äàíú÷íà 

ïå÷àëáà çà òåêóùàòà ãîäèíà. 
Ìåñå÷íè âíîñêè ñå ïðàâÿò ïðè 
íåòíè ïðèõîäè îò ïðîäàæáè çà 
ãîäèíàòà ïðåäè ïðåäõîäíàòà 
íàä 3 000 000 ëâ., à òðèìå-
ñå÷íè – ïðè íåòíè ïðèõîäè îò 
ïðîäàæáè çà ãîäèíàòà ïðåäè 
ïðåäõîäíàòà îò 300 000,01 ëâ. 
äî 3 000 000 ëâ. âêëþ÷èòåëíî. 

Ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ çà 
ïëàùàíåòî íà êîðïîðàòèâåí 
äàíúê ìîæåòå äà íàìåðèòå 
íà ñàéòà íà ÍÀÏ - www.nra.bg 
è íà òåëåôîíà íà Èíôîðìà-
öèîííèÿ öåíòúð:  0700 18 700 
/íà öåíà, ñúîáðàçíî òàðèôàòà 
íà ñúîòâåòíèÿ îïåðàòîð/.

Äîáðè÷êàòà îáùèíà âúç-
íàìåðÿâà äà óâåëè÷è ñðåä-
ñòâàòà çà ïîääúðæàíå íà 
÷èñòîòàòà äîãîäèíà äî íàä 1 
764 000 ëåâà, ñïîðåä ïîäãîò-
âåíàòà ïëàí-ñìåòêà, êîÿòî å 
ïðåäëîæåíà çà îáùåñòâåíî 
îáñúæäàíå. Çà îòèâàùàòà 
ñè 2021 ãîäèíà ïðåäâèäåíèÿò 
ôèíàíñîâ ðåñóðñ çà äåé-
íîñòèòå äîñòèãà áëèçî 1 725 
000 ëåâà.

Ïðåäâàðèòåëíèòå èç÷èñëå-
íèÿ çà ïðèõîäèòå îò òàêñà 
"ñìåò" ñî÷àò, ÷å ïðåç íîâàòà 
ãîäèíà òðÿáâà äà áúäàò ñú-
áðàíè îêîëî 1 159 000 ëåâà. Â 
ïîñëåäíèòå ãîäèíè â îáùèí-
ñêàòà õàçíà ïîñòúïâàò îêîëî 
85 íà ñòî îò òàêñàòà è 15-20 
íà ñòî îò ìèíàëè çàäúëæåíèÿ 
íà ãðàæäàíè è ôèðìè. Òàêà 
êìåòñêàòà óïðàâà î÷àêâà ðå-
àëíî â áþäæåòà çà 2022-à äà 

ОБЩИНА ДОБРИЧКАТА ОБЩИНА ДОБРИЧКАТА 
УВЕЛИЧАВА СРЕДСТВАТА УВЕЛИЧАВА СРЕДСТВАТА 
ЗА ЧИСТОТАТАЗА ЧИСТОТАТА

ïîñòúïÿò íàä 1 145 000 ëåâà 
îò òàêñàòà êàòî ðàçëèêàòà äî 
íåîáõîäèìèÿ ðåñóðñ çà äåé-
íîñòèòå ïî ÷èñòîòàòà - áëèçî 
619 000 ëåâà, ùå áúäå ïîêðèòà 
îò äðóãè ïðèõîäè íà îáùèíà-
òà, îò îò÷èñëåíèÿ ïî Çàêîíà 
çà óïðàâëåíèå íà îòïàäúöèòå 
è äðóãè, ñúîáùè ÁÒÀ.

Ñðåä íàé-ãîëåìèòå ðàçõî-
äè - áëèçî 530 000 ëåâà, ñà 
ïðåäâèäåíè çà ïîääúðæàíå 
íà ïàðêîâå è ïëîùàäè è äðóãè 
îáùåñòâåíè òåðèòîðèè â ñåëè-
ùàòà. Îáùèíàòà ïðåäâèæäà 
äî ó÷åñòè äî åäèí ïúò ñåäìè÷-
íî èçâîçâàíåòî íà ñúáðàíàòà 
ñìåò â ïî-ãîëåìèòå ñåëèùà, 
âêëþ÷èòåëíî è â ñåëàòà, â êîè-
òî ïðåç ëÿòîòî íàñåëåíèåòî 
ñå óâåëè÷àâà.

Îáùèíàòà ùå ïðèåìà ñòà-
íîâèùà çà ïëàí-ñìåòêàòà ïî 
÷èñòîòàòà äî 12 äåêåìâðè.

Ïðåç ïàíäåìè÷íèòå 2020 è 
2021 ã. ðåãèñòðèðàíèòå áðà-
êîñú÷åòàíèÿ ñà ñ îêîëî 20% 
ïî-ìàëêî ñïðÿìî 2019, êîãàòî 
áðîÿò èì å 447, êàçà çà ÁÒÀ 
äèðåêòîðúò íà Îáðåäíèÿ äîì 
â ãðàä Äîáðè÷, Ðóìÿíà Ìà-
ðèíîâà.

Ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà "äà" 
ñà ñè êàçàëè 356 äâîéêè, à 
êúì 31 îêòîìâðè 2021 òåõíèÿò 
áðîé å 361. Ìàðèíîâà îáà÷å 
íå î÷àêâà ìíîãî æåëàåùè 
ïðåç îñòàâàùèòå ñòóäåíè 
ìåñåöè.

Ïèêúò íà áðàêîñú÷åòàíèÿòà 

ПАНДЕМИЯТА НАМАЛИ ПАНДЕМИЯТА НАМАЛИ 
С ОКОЛО 20% БРОЯ НА С ОКОЛО 20% БРОЯ НА 
СКЛЮЧЕНИТЕ БРАКОВЕ СКЛЮЧЕНИТЕ БРАКОВЕ 
В ДОБРИЧВ ДОБРИЧ

â Äîáðè÷ îáèêíîâåíî å ïðåç 
ëÿòîòî, êàòî ïîíÿêîãà òåõíèÿò 
áðîé äîñòèãà 60 íà ìåñåö, 
äîïúëâà òÿ.

Òàçè ãîäèíà ïîâå÷å äâîéêè 
ñà ñè êàçàëè "äà" â òîïëèòå 
ìåñåöè ñïðÿìî ïðåäõîäíàòà 
ãîäèíà. Ïðè÷èíàòà å â ãîëå-
ìèÿ áðîé îòëîæåíè îò 2020 
çàðàäè ïàíäåìèÿòà ñâàòáè, 
êîèòî ñà ñå ñúñòîÿëè òîâà 
ëÿòî.

Ïðåç àâãóñò òàçè ãîäèíà ñå 
íàáëþäàâà ðåêîðä îò 95 ñêëþ-
÷åíè áðàêà, ñúîáùè Àëåêñàí-
äðà Àíòîíîâà îò ÁÒÀ.
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ОБЩИНА КАВАРНА
Със Заповед 1054/ 25.11.2021г. обявява търг на 16.12.2021 год. от 14:00 

часа в заседателната залата на Община Каварна на първи етаж 

 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за продажба на вещи (МПС) - частна общинска собственост.

Обект на търга са:

№ Наименование Марка Модел
Начална 
тръжна 

цена

Депозит 
в размер 

на 10% от 
началната 

тръжна 
цена за 

един брой

Цена 
на един 

ком-
плект 
тръж-

ни 
книжа

1 Автобус, рег. №: 
ТХ9597ХН

Исузу КЛАСИК 27, Първа рег. 
/ произв.: 2005, Рама №: 
NNAMDH1LL02010241, Мо-
тор №: AI0S40255

40000лв. 4000лв. 50лв.

2 Товарен автомо-
бил до 3.5т, рег.№: 
ТХ2978МХ

Уаз 452Д, Първа рег./произв.: 
1990. Рама №: 46366, Мотор 
№: 00500627

700лв. 70лв. 50лв.

3 Лек автомобил, 
рег. №: ТХ2624РХ

Форд Транзит, Първа рег. / 
произв.: 1992, Рама №: 
WFOHXXGBVHNR81990, 
Мотор №: 4DAN81990

800лв. 80лв. 50лв.

4 Лек автомобил, 
рег.№: ТХ3613АХ

Ваз 21099, Първа рег. / про-
изв.: 2000, Рама №: 
XTA210990W2382779, Мотор 
№: 210832470943

500лв. 50лв. 50лв.

5 Лек автомобил, 
рег.№: ТХ8988СХ

Пежо 406, Първа рег. / про-
изв.: 2004, Рама №: 
EF8B6FZF81624465, Мотор 
№: PSA6FZ10LT110885676

1600лв. 160лв. 50лв.

6 Товарен автомо-
бил до 3.5 т, рег. 
№: ТХ8394ВХ

Мазда Е2000, Първа рег. / про-
изв.: 1992, Рама №: 
JMZSR1J2200714404, Мотор 
№: E919089

400лв. 40лв. 50лв.

7 Лек автомобил, 
рег. №: ТХ9616СХ

Форд ТРАНЗИТ 2.5Д, Първа рег./
произв.: 1996, Рама №: 
SFAEXXDJVETB34318,Мотор 
№: 34318

600лв. 60лв. 50лв.

8 Лек автомобил, 
рег. №: ТХ4323ТХ

Рено ЛАГУНА 1.8, Първа рег./
произв.: 2003, Рама №: 
VF1BG0F0628476483, Мотор 
№: G9TD702CO46667

1200лв. 120лв. 50лв.

9 Лек автомобил, 
рег. №: ТХ3890ТХ

Ваз 21214, Първа рег./про-
изв.: 2007, Рама №: 
ХТА21214071854838, Мотор 
№: 21214860432

800лв. 80лв. 50лв.

Тръжните документи се закупуват от касата на общината на ул.„Добротица” № 26, до 17.00 
часа на 09.12.2021год., с цена на един комплект от 50.00лв. 

Депозитна вноска за движима вещ – частна общинска собственост, представляваща 10% 
от началната тръжна цена, за всяко моторно превозно средство по отделно се внася на касата 
на Община Каварна, ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД 
гр.Добрич, BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до 17.00 часа 
на 10.12.2021 год.

Срок за подаване на тръжните документи до 17.00 часа на 13.12.2021г. в деловодството на 
община Каварна, ул.”Добротица” № 26 Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                 

Необходими документи за участие: квитанция за закупени тръжни книжа; вносна бележка 
за внесен депозит; декларация, че участникът е запознат с условията на търга; декларация, 
че участникът няма непогасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна; 
актуално удостоверение от НАП, че участникът няма непогасени задължения към държавата; 
нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник; 
декларация за обработване на лични данни.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.

ците в обединението копие от договора за учредяване; изискуемите документи да се представят 
за всяко физическо или юридическо лице, което е участник в обединението.За чуждестранните 
физически или юридически лица се представя съответен документ съгласно законодателството 
на страната, в която осъществява/т или е осъществявал/и дейността си.Специални изисква-
ния: 1. Наемателят да предлага в  обекта  услуги , съответстващи на предназначението на сгра-
дата и самостоятелния обект, а именно – услуги по дентална медицина;2. Наемателят да осигури 
една или повече иновативни за територията на Община Тервел услуги в сферата на денталната 
медицина,вкл. хирургически интервенции и манипулации , както и  лицева пластика;

3.Наемателят да осигури заетост на специалист/и в сферата на медицината/денталната меди-
цина и на лице/а от уязвимите групи ;4.Наемателят да извършва всяка година безплатен преглед  
и установяване на зъбния статус на най-малко 70 ученици от общински училища  по график, 
предложен от Община Тервел;

5.Наемателят да извършва регулярно текущи ремонти и поддръжка на всички елементи на 
самостоятелния  обект.

В 7-дневен срок след прекратяването на настоящия договор, да се върне имота на наемодателя 
в добро състояние, като се отчете нормалното му изхабяване. За предаването на имота се съставя 
приемо-предавателен протокол, който се подписва от представители на наемодателя и наемате-
ля. При отказ за подписване на предавателен протокол от страна на наемателя, такъв се съставя 
от страна на назначена комисия на наемодателя, като се счита за валиден относно доказването на 
състоянието, в което имота е бил оставен;6.Време и начин за оглед на обекта:всеки ден от опо-
вестяване на обявата до 16,00 часа на 30.12.2021 г., вкл.Участващите в конкурса следва да посе-
тят и проучат обявения обект и неговите характеристики.Неизпълнението на това изискване не 
освобождава участниците от задълженията им, произтичащи от участието им в конкурса.7.Срок 
и място, в които лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят искане за 
разяснения по процедурата за провеждане на конкурса:до 16,00 часа на 29.12.2021 г., в стая 
№ 209 на общинската администрация или на електронна поща tervel2000@yahoo.com;8.Размер 
и вид на депозита за участие и място за внасяне:10% от началната конкурсна  наемна цена за 
един месец с включен ДДС, внесен в касата на общинска администрация или по банковата сметка 
на Община Тервел:БАНКА - „Уникредит Булбанк“ АД, Тервел, BIC код – UNCRBGSF,IBAN 
– BG44UNCR96603327005216  (в лева).Възстановяването на внесения депозит на лице, участ-
вало, но  НЕ СПЕЧЕЛИЛО конкурса, става по негова молба. В случай че участникът желае 
сумата да му се възстанови по банкова сметка, представя удостоверение от банка за № на 
банкова сметка, по която да му се възстанови депозитът.Краен срок за постъпване на  депози-
та в/по сметка на Община Тервел:17:00 часа на 29.12.2021 година.9.Срок и място за подаване 
на документите за участие в конкурса:до 17:00 часа на 30.12.2021 година, в деловодството 
на общинска администрация или по пощата/с куриер на адрес: 9450 гр.Тервел, ул.“Св.Св.Кирил 
и Методий“ 8;10.място, дата и час за провеждане на конкурса:място: заседателната зала в 
сградата на общинска администрация , гр. Тервел 9450, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 8, пър-
ви етаж; дата: 04.01.2022 година; час: 14,00 часа; 11.Необходими документи, които следва да 
бъдат представени от участниците в конкурса: Заявление за участие – Образец № 1;Админи-
стративни сведения – Образец № 2, с точно допълнена т. 4 – депозит за участие се възстановява 
само по банков път;Декларация за произход на средствата – Образец № 3;Декларации - Образец 
№ 3-7;Копия от документи, доказващи изискванията за участие;Презентация - концепция за ра-
витие на обекта – Образец № 9 от кандидата за дейността, която ще се осъществява посред-
ством имота за целия срок на договора,удостоверение за липса на задължения към държавата, 
издадено от съответната ТД на НАП през последните 30 дни, преди провеждане на конкурса 
или еквивалентен документ;Платежен документ или копие от него за внесен депозит за учас-
тие в конкурса;Платежен документ или копие от него за закупени конкурсни книжа.В малък, 
запечатан от участника плик – предложение за месечна наемна цена - Оферта на кандидата – 
Образец № 8; за участващите в конкурса - юридически лица по смисъла на ТЗ – посочват ЕИК. 
За участниците, регистрирани търговци извън територията на Република България представят 
удостоверение за актуална регистрация и състояние, както и линк към съответния регистър за 
извършване на проверка.За участващите в конкурса – регистрирани, съгласно ЗЮЛНЦ, които не 
са пререгистрирани в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ: представят Удостоверение за 
актуално състояние, удостоверение за липса на производства по несъстоятелност и ликвидация, 
както и заверено копие от БУЛСТАТ картон, не по- късно от един месец преди започване на 
работата на комисията по оценка на предложенията. Ако участникът е обединение – заверено 
от участниците в обединението копие от договора за учредяване;Съдържание на конкурсната 
документация, закупена от общинската администрация:Заявление за участие – Образец № 
1;Административни сведения – Образец № 2;Декларация за произход на средствата – Образец 
№ 3;Декларации - Образец № 3-7;Оферта - Образец № 8;Презентация - концепция за развитие 
на обекта - Образец № 9;копие от обявата за публично оповестен конкурс;проект на договор за 
наем;копие от Акт за публична общинска собственост на имот;копие от скица на обособения 
имот, обект на конкурса;празен малък плик за поставяне на предложението за месечна наемна 
цена (оферта);празен голям плик – за поставяне на запечатания от участника в конкурса малък 
плик с офертата. Всички останали изискуеми документи се поставят директно в големия плик.

КРИТЕРИИ  за оценка на конкурсните предложения (методика): за спечелил ще бъде 
определен участникът, получил най-висока комплексна оценка, по следните показатели: 

А)Размер на наемната месечна цена T1– до 70т.
Методика за изчисляване на точките (T1) 
T1  =  предложена от кандидата наемната месечна цена   x  70
най-високата предложена цена
Б)Концепция за развитие на обекта T2 – до 30т.
Оценява се концепцията на участника, представляваща неговите виждания за предмета 

на дейност на обекта и развитието му през времето на договора, предвиждани подобрения, 
както следва:

- 30 т. – участникът е предложил визия за предмета на дейност на обекта и развитието му през 
времето на договора, вкл. за осигуряване на охрана и текуща поддръжка; дефинирани са необхо-
димите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й слу-
жители и персонал; предвидени са подобрения, които съответстват на спецификата на дейността 
в обекта; посочени са и други дейности, извън заложените, за които е доказана приложимостта 
и полезността им при експлоатацията на обекта и тяхното включване ще доведе до повишаване 
на качеството или ще съдейства на дейността на наемодателя;

- 20 т. - участникът е предложил визия за предмета на дейност на обекта и развитието му 
през времето на договора; дефинирани са някои от ресурсите за нейното изпълнение и задълже-
нията на отговорния/те за изпълнението й служители и персонал; предвидени са някои подобре-
ния, които съответстват на спецификата на дейността в обекта.

- 10 т. - участникът е предложил отделни елементи от визия за предмета на дейност на 
обекта и развитието му през времето на договора; предвидени са някои подобрения, които съот-
ветстват на спецификата на дейността в обекта.

Оценката на комисията е комплексна и представлява общия сбор от получените точки по оп-
исаните критерии.

Т= Т1+Т2
Класирането се извършва по позиции по низходящ ред, като на първо място се класира офер-

тата, получила най-висока оценка по посочената методика.
4. Комисията оценява и класира представените оферти, съобразно критериите и мето-

диката за оценка.В тридневен срок след приключване на конкурса кметът на общината 
издава заповед за утвърждаване класирането и определяне спечелилия конкурса кандидат. 
В заповедта се посочват и не допуснатите кандидати. Заповедта се връчва лично срещу 
подпис или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия участник и 
на всички участници в конкурса. 

В случай, че класираният на първо място участник е обединение, в едномесечен срок след 
влизане в сила на заповедта за класиране следва да се регистрира по БУЛСТАТ.Заповедта за кла-
сиране на участниците подлежи на обжалване по съдебен ред в 14 - дневен срок по реда на АПК. 

ИЗИСКВАНИЯ към представянето на предложението: Участниците в конкурса предста-
вят изискуемите документи в запечатан голям плик, в който е поставен запечатан малък плик с 
офертата на кандидата. Върху големия плик участниците отбелязват обекта – предмет на кон-
курса, наименованието и адреса си. В деловодството върху запечатания плик се поставя входящ 
номер на документите, дата и час на входиране.

инж. Симеон Симеонов - Кмет на община Тервел 

ОБЯВА
 На основание чл.15, ал. 1 и 2 чл. 80 и чл.20 от Наредбата за реда за придобива-

не, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел, в изпъл-
нение на Решение № 11-141 и 11-143 от 28.10.2021 г. на Общински съвет – Тервел 
и във връзка с моя заповед № 785 / 24. 11.2021 г.                                                                           

ОБЯВЯВАМ
На 04.01.2022 година от 14,00 ч. да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под 

наем на имот – публична общинска собственост за срок от 10 (десет) години. 1.Наименование 
на обекта на конкурса: самостоятелен обект – “Стоматологичен кабинет II” в сграда с  ПИ  
72271.501.1198.6 по КККР на гр. Тервел. Площта на обекта е 23,28 кв.м. Имотът е с местонахож-
дение: гр. Тервел, ЕКАТТЕ 72271, общ. Тервел, обл. Добрич, сграда със смесено предназначение 
с идентификатор 72271.501.1198.6, находяща се в гр.Тервел, ул. Христо Ботев №1,АПОС № 
3208/18.09.2017 г., вписан под № 175, том VI, вх.рег.№2229/28.09.2017 г.; 2. Начална месечна 
наемна цена: 57,00 (петдесет и седем лева) лева без ДДС, или 68,40 (шестдесет и осем лева и 
четиридесет стотинки ) лева с ДДС, определена за един календарен месец.

3.Място, където се закупува конкурсната документация и цената й:Конкурсната  доку-
ментация се получава от Гише „Деловодство“ на първи етаж в сградата на общинска админи-
страция – Тервел, заплаща се на гише „Деловодство“ на същия етаж в сградата или по банков 
път по следната банкова сметка: BG42UNCR96608497526814, код 447000;Цената на конкурс-
ната документация е: 10,00 (десет) лева без ДДС,12,00 (дванадесет) лева с ДДС. 4.Срок за 
закупуване на конкурсна документация:до 16,00 ч. на 30.12.2021 г. 5.Изисквания към учас-
тниците в конкурса:общи изисквания:Право на участие в конкурса има всяко българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което:Не е обявено в 
несъстоятелност или не е в производство за обявяване на несъстоятелност;Не е в ликвидация;Не 
е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопан-
ството, освен ако не е реабилитирано, което обстоятелството се удостоверява от участника чрез 
представяне валидно издадено свидетелство за съдимост (оригинал или заверено от участни-
ка копие). За участници – юридически лица, свидетелството за съдимост се представя от ли-
цата управляващи и представляващи юридическото лице, съгласно техния устав/дружествен 
договор;Няма парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал.2 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), установени с влязъл в сила акт на ком-
петентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или па-
рични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци 
съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;Няма парични задъл-
жения по частни вземания към община Тервел;Не е лишено от правото да упражнява търговска 
дейност;Когато участник в конкурса е обединение, трябва да се представи заверено от участни-
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ОВЕН - Общо взето труден ден. Ще има-
те доста задачи за свършване, но гледайте 
да не си оставяте работа за утре. Лесно 
възбудими сте, пийте повече билкови 
чайове и не прекалявайте с пикантните 
храни.

ТЕЛЕЦ - Съвсем не лош ден, дори може 
да ви се отвори възможност за пътуване. 
Не поемайте прекалено много ангажимен-
ти, оставете повече време за себе си. Тази 
вечер е подходяща за срещи.

БЛИЗНАЦИ - Не позволявайте на емоци-
ите да вземат връх над здравия разум и не 
драматизирайте и най-малката неуредица. 
Днес е по-скоро ден за любовни авантюри

РАК - Няма да ви е лесно днес, ще ви 
се наложи да въдворявате мир в обкръ-
жението си, а самите вие имате нужда от 
успокояване. Не приемайте лично това, 
което ви кажат в службата.

ЛЪВ - Още един забързан ден, през кой-
то денонощието няма да ви е достатъчно 
за всичко, което сте решили да свършите. 
Днес е моментът, в който бихте могли пре-
красно да се справите с кореспонденцията.

ДЕВА - Не е от най-лесните ви дни. Ще 
трябва да балансирате между личните и 
служебните ангажименти. Добър момент да 
разберете кой ви подкрепя. Не приемайте 
твърде емоционално всичко.

ВЕЗНИ - Отново ще се наложи да пра-
вите фокуси с парите, дано успеете да ги 
умножите. Не бива да прекалявате с хра-
ната и най-вече с напитките, наблегнете 
на зеленчуците и ядките.

СКОРПИОН - Съдбата ви е във вашите 
ръце. Дано сте добри организатори, че 

иначе ще си пропилеете времето само във 
философстване, а имате доста задачи. Не 
се опитвайте да избягате от домашните си 
задължения.

СТРЕЛЕЦ - Днес можете да организира-
те идеално програмата си за през цялата 
седмица. Имайте предвид, че периодът е 
подходящ за приключване на това, което 
сте започнали.

КОЗИРОГ - Днес ще трябва да проявите 
завидно търпение, ако искате делата ви да 
се уредят. Можете да разчитате на помощ, 
но тя ще позакъснее и в най-нужния мо-
мент ще трябва да се справите сами.

ВОДОЛЕЙ - Един наистина приятен ден 
за вас, навсякъде ще чувствате добре 
приети, ще можете да разгърнете целия си 
арсенал от качества. Единственото, с което 
трябва да внимавате, са парите.

РИБИ - Доста неща трябва да сложите 
в ред. Не се преуморявайте, защото в 
момента организмът ви е доста изтощен. 
Днес има опасност да се вторачите в де-
тайлите и да забравите каква всъщност е 
основната ви цел.

ХОРОСКОП НА НДТ

- За добрият любовник всичките ми гардероби са винаги отворени... - Поля от 
широк център но не тази, за която си мислите

С ДЕН ЗАКЪСНЕ-
НИЕ честитим праз-
ника на една страхотна 
дама -Ваня Близнако-
ва, която отпразнува 
рождения си ден на 
28 ноември. Здраве, 
обич, радостни емоции 
и много щастие жела-
ем ние от НДТ! А към 
пожеланията от До-
бро да не се отърве се 
присъединяват дами-
те от клуб „Майчина 
грижа“, където Ваня 
членува!

ИМЕН ДЕН празну-
ват днес всички, на-
ремени на св. Андрей 
Първозвани: Андрей, 
Андриан, Андреа, Ан-
дриана, Първан, Пръв-
ка, Първанка, Храбър, 
Храбрин, Силен, Сил-
ка, Дешо, Дешка. Нека 
всички тези хора да са 
здрави, нека мислят 
Добро, нека правят До-
бро и Добро да им се 
връща!

А НАЙ-СПЕЦИАЛ-
НИ поздрави отпра-
вяме към една спе-
циална именничка 
- Андриана Димитро-
ва. На младата дама 
желаем да е здрава, 
да се радва на обичта 
на Енчо и на умния, 
прекрас ен ,слънчев 
Оги, да твори красота 
и в живота й да царят 
светлина и хармония! 

РОЖДЕН ДЕН в 
първия ден на декем-
ври празнува Павлин-
ка Андриянова - тех-
нически сътрудник 
в офиса на  ГЕРБ в 
Тервел, а ние отсега й 
желаем здраве, успехи 
и сбъднати мечти!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

СЕВЕРНА КОРЕЯ ОСЪДИ 
НА РАЗСТРЕЛ СТУДЕНТ, 
РАЗПРОСТРАНЯВАЛ 
"ИГРА НА КАЛМАРИ"

С тудент от Северна Ко-
рея е осъден на смърт чрез 
разстрел заради разпрос-
транение в страната на 
популярния южнокорейски 
сериал на Нетфликс "Игра 
на калмари".

Студентът се върнал от 

Китай с цифрово копие на 
USB на сериала. Той бил 
хванат да продава няколко 
копия от сериала на колеги.

Според "Radio Free Asi" 
и "Variety", властите са 
разкрили мъжа, пренасящ 
контрабандно сериала на 
Нетфликс в Северна Корея, 
след като са заловили гру-
па ученици от гимназията, 
които го гледат.

Друг ученик, закупил ко-

пие от сериала, е осъден на 
доживотен затвор, а шести-
ма други, които са гледали 
пиратско копие, са осъдени 
на пет години затвор.

Северна Корея прие за-
кон за "елиминиране на 
подражателна мисъл и кул-

тура", който забранява и 
строго наказва всякакъв 
внос на медийно съдър-
жание от Запада и Южна 
Корея. Максималната при-
съда лишаване от свобода 
за гледане, притежание или 
разпространение на такъв 
материал е смърт.

Сега властите претърсват 
студентските общежития 
за още незаконни мате-
риали.

ВЪЛК СТРЕСНА 
ЖИТЕЛИТЕ НА ПАРИЖ

В ълк е забелязан в райо-
на на Париж за първи път 
от 30 години, предадоха 
световните агенции. Ловец 
е видял и заснел животното 
в Блару, на около 50 киломе-

тра от френската столицата. 
Властите, отговарящи за би-
оразнообразието потвърди-
ха, че става въпрос за вълк.

Около 600 е броят на 
този вид животни в дивата 
природа във Франция.

Досега вълците обикно-
вено избягваха района на 
Ил дьо Франс,в който се 
намира и Париж.

Този самотен вълк се 
движи много, за да намери 
нова територия. Обичайно 
поведение през есента, 
която е сезонът на „раз-
пръскването на вълците“. 
„Те ще напуснат приемните 
си глутници, за да търсят 
нова територия и ще се 
надяват да създадат семей-
ство“, казват експертите.

Властите призоваха насе-

лението да запази спокой-
ствие, писа в. „Паризиен“. 
Според тях при разходки 
сред природата хората не 
трябва да се страхуват – 
опасността да бъдат уха-

пани от съседско куче е 
значително по-голяма.

Стопаните на кучета са 
информирани, че е по-ве-
роятно вълк да възприеме 
като приятел свободно 
разхождащ се домашен 
любимец, а не като кон-
курент. Въпреки това не 
са изключени конфликти, 
предупреждават властите.

ФОЛК ПЕВИЦАТА КАЛИ: 
ДЕНИС ТЕОФИКОВ НЕ 
СЕ Е САМОУБИЛ!

Фолкизпълнителката 
Кали не приема версия-
та за самоубийството на 
младия й колега Денис 
Теoфиков.

„Всички сме виновни за 
преждевременната смърт 
на Денис Теофиков, преди 
да си отиде физически 
от този свят. Липсата му 
може да е следствие на ин-
цидент, нещастен случай, 
непредумишлено убийство, 
но не мога да кажа, че се 
е самоубил. Разследване 

върви в момента. Той не 
беше опят от свещеник 
точно поради тази причи-
на, че се говори за само-
убийство", категорична бе 
певицата в ефира на Нова 
телевизия.

Тя допълни и че много 
хора са си направили ПР 
от кончината на младото 
момче, пише "Телеграф".

„На Централните софий-
ски гробища дойдоха хора, 
на които им беше важно да 
ги видят медиите. Попфол-
кът не почете по никакъв 
начин Денис извън соци-
алните мрежи", откровена 
е певицата.


