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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Над България ще бъде 
предимно слънчево. Ще духа 
умерен, по северните скло-
нове на планините - времен-
но силен югозападен вятър и 
с него дневните температури 
ще се повишат, максимални-
те ще са между 9 и 14 . При-
вечер и през нощта срещу 
петък от запад облачността 
ще започне да се увеличава, 
но все още ще е почти без 
валежи.

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 4 ДЕКЕМВРИ - 

СВЕТА ВАРВАРА
5 ДЕКЕМВРИ - СВЕТИ 
САВА (САВИНДЕН) 
6 ДЕКЕМВРИ - СВЕТИ 
НИКОЛА /НИКУЛДЕН/

ДАДОХА НА 
"ЧУДНАТА ГРАДИНА" 
ОЩЕ ЕДИН ТЕРЕН

НА НИКУЛДЕН В ДОБРИЧ 
ЗАЛАГАТ НА ШАРАНА, А 
КРАЙ МОРЕТО - НА САФРИД, 
КЕФАЛ И ЧЕРНОКОП

На стр.  4

На стр.  3

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

КЪМ 30 НОЕМВРИ 
14-ДНЕВНАТА ЗАБОЛЯЕМОСТ В 
ОБЛАСТТА Е 382,86 НА 100 000
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ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА 
ПРОВЕРЯВА ПЛОЧКИТЕ В ЦЕНТЪРАПРОВЕРЯВА ПЛОЧКИТЕ В ЦЕНТЪРА

Âñè÷êè äîêóìåíòè çà ðå-
ìîíòà íà öåíòúðà íà Äîáðè÷ 
ñà èçïðàòåíè çà ïðîâåðêà 
íà Åâðîïåéñêàòà ïðîêóðàòó-
ðà, ñúîáùè â ëè÷íèÿ ñè ïðî-
ôèë âúâ Ôåéñáóê êìåòúò íà 
Äîáðè÷ Éîðäàí Éîðäàíîâ.

„Æèâååì â êîíñòèòóöèîí-
íà ðåïóáëèêà. Ñïîðåä Êîí-
ñòèòóöèÿòà Ïðîêóðàòóðàòà 
îáâèíÿâà è òÿ ïðîâåðÿâà 
èìà ëè ïðåñòúïëåíèå. Íàø 
äúëã å äà ñëóæèì íà îá-
ùåñòâîòî! Ïðåç ãîäèíèòå 
ìíîãî ñå èçãîâîðè èìà ëè 
ïðåñòúïëåíèå ïðè ðåìîíòà 
íà öåíòúðà â Äîáðè÷. Åäíî 
å ÿñíî-òàçè ïåøåõîäíà çîíà 
è çà ïåøåõîäöè íå ñòàâà!Ùå 
ïîñðåùíåì çèìàòà ñ öåíòúð 
â ìíîãî ëîøî ñúñòîÿíèå. Äà-
âàìå ñè ñìåòêà, ÷å ïðîëåòòà 
è îñòàòúöèòå îò ïëî÷êè ùå 
áúäàò èçïî÷óïåíè. Ñïåêóëà-
öèèòå ùå ïðîäúëæàò, íî íà 
âñè÷êè å ÿñíî, ÷å ðåìîíò å 

íåâúçìîæåí. Íèå âå÷å ðàáî-
òèì ïî çàäàíèå çà èçãðàæäà-
íå íà íîâà ïåøåõîäíà çîíà 
â Äîáðè÷.Â òîâà âðåìå íåêà 
ïðîêóðàòóðàòà ïðîâåðè èìà 
ëè ïðåñòúïëåíèå. Íèå èç-
ïðàòèõìå âñè÷êè äîêóìåíòè 
çà ïðîâåðêà íà Åâðîïåé-
ñêàòà ïðîêóðàòóðà“, íàïèñà 
Éîðäàíîâ, êàòî ïóáëèêóâà 
è ïîòâúðæäåíèåòî, êîåòî å 

Íà 30 íîåìâðè, îêîëî 
16:25 ÷àñà, å ïîëó÷åíî 
ñúîáùåíèå çà ïîñòðàäàë 
37-ãîäèøåí ìúæ ïî óë. 
„Ñèí÷åö“ â ãðàä Äîáðè÷. 
Íà ìÿñòî å óñòàíîâåíî, ÷å 
ïðè ìîíòàæíè äåéíîñòè íà 
êëèìàòè÷íî òÿëî, ìúæúò ñå 

ïîäõëúçâà è ïàäà îò ñòúëáà. 
Âñëåäñòâèå íà èíöèäåíòà, 
ñúùèÿò å ñ ôðàêòóðè íà 
ãëåçåíè è äîëíè êðàéíèöè. 
Óâåäîìåíà å Èíñïåêöèÿ ïî 
òðóäà ãðàä Äîáðè÷. Ïî ñëó-
÷àÿ å îáðàçóâàíî äîñúäåáíî 
ïðîèçâîäñòâî.ÍÄÒ

ТЕХНИК ПАДНА ПРИ 
МОНТАЖ НА КЛИМАТИК

ïîëó÷èë îò Åâðîïåéñêàòà 
ïðîêóðàòóðà.

„Àêî íè áúäå èçâåñòåíî, 
÷å ìîæå äà áúäå èçâúðøåíî 
ïðåñòúïëåíèå èëè äðóãè íå-
ðåäíîñòè, ïîïàäàùè èçâúí 
îáõâàòà íà êîìïåòåíòíîñò 
íà ÅÐÐÎ, ÅÐÐÎ ùå ïðåäàäå 
ñúîòâåòíàòà èíôîðìàöèÿ 
íà êîìïåòåíòíèòå îðãàíè 
áåç íåíóæíî çàáàâÿíå“, èí-
ôîðìèðàò îò Åâðîïåéñêàòà 
ïðîêóðàòóðà. ÍÄÒ

ГОРСКИТЕ "АРЕСТУВАТ" БРАКОНИЕРСКИ 
АВТОМОБИЛИ И КАРУЦИ

Íàä 3 500 ïðîâåðêè ñà 
èçâúðøèëè ïðåç ìåñåö íî-
åìâðè ñëóæèòåëè îò 18-òå 
ñòîïàíñòâà íà ÑÈÄÏ. 844 
îò òÿõ ñà â îáåêòè çà äî-
áèâ íà äúðâåñèíà, à 1213 
ñà íà ïðåâîçíè ñðåäñòâà 
èçâúðøâàùè ðàçëè÷íè äåé-
íîñòè â äúðæàâíèòå ãîðñêè 
òåðèòîðèè. Ïî âðåìå íà 
ïðîâåðêèòå ñà çàäúðæàíè 
4 àâòîìîáèëà, 16 êàðóöè, 
9 ìîòîðíè òðèîíà è íàä 40 
ïðîñòðàíñòâåíè êóáè÷åñêè 
ìåòðà äúðâà çà îãðåâ. Ñúñ-
òàâåíè ñà 46 àêòà ïî Çàêîíà 
çà ãîðèòå è 14 êîíñòàòèâíè 
ïðîòîêîëà. 

Áëèçî 950 ñà ïðîâåðêèòå â 
ïðåäïðèÿòèåòî ïðåç ïîñëåä-
íàòà ñåäìèöà íà ìåñåöà. Â 
ÄËÑ-Òåðâåë è ÄÃÑ-Âàðíà ñà 
çàäúðæàíè äâà àâòîìîáèëà 
è ìîòîðåí òðèîí. Â ÄËÑ-
Ïàëàìàðà ñà êîíôèñêóâàíè 
òðè êàðóöè, à â ÄËÑ-Øåðáà 
ñà äâå, êàòî â äâåòå ëîâíè 
ñòîïàíñòâà îò íàðóøèòåëèòå 
ñà ïðèáðàíè è òðè ìîòîðíè 
òðèîíà. Â ïîëçà íà äúðæà-

Íà 29 íîåìâðè, îêîëî 
11:30 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ 
å èçâúðøåíà ïðîâåðêà íà 
ëåê àâòîìîáèë „Îïåë“, óï-

ðàâëÿâàí îò 57-ãîäèøåí 
ìúæ. Â õîäà íà ïðîâåðêàòà 
å óñòàíîâåíî, ÷å ðåãèñòðà-
öèîííèòå òàáåëè íà ÌÏÑ íå 

ЗАСЯКОХА ОПЕЛ С ФАЛШИВИ ТАБЕЛИ

Îêðúæíèÿò ñúä â Äîáðè÷ 
îòêàçà äà îäîáðè ñïîðà-
çóìåíèÿ, ñêëþ÷åíè ìåæäó 
ïðîêóðàòóðàòà è çàùèòíè-
öèòå íà òðèìà îáâèíÿåìè 
çà ïðèäîáèâàíå è äúðæàíå 
íà íàðêîòèöè ñ öåë ðàç-
ïðîñòðàíåíèå, ñëåä êàòî 
ïðåöåíè, ÷å ìåæäó ñòðàíèòå 
å ïîñòèãíàòî ñúãëàñèå çà 
òâúðäå íèñúê ðàçìåð íà 
íàêàçàíèÿòà. 

Ñ âíåñåíèòå çà îäîáðåíèå 
ñïîðàçóìåíèÿ îáâèíÿåìèòå 
ñå ïðèçíàâàõà çà âèíîâíè 
â òîâà, ÷å íà 3 àâãóñò 2019 
ã., â Äîáðè÷, â ñúó÷àñòèå 
ïîìåæäó ñè – Ð.Í., êàòî 
ïîìàãà÷, À.À. è Ñ.ß, êàòî 
èçâúðøèòåëè, ñà ïðèäîáèëè 
è äúðæàëè ñ öåë ðàçïðîñ-
òðàíåíèå âèñîêîðèñêîâè 
íàðêîòè÷íè âåùåñòâà –êîêà-
èí, åêñòàçè è ìàðèõóàíà, íà 
îáùà ñòîéíîñò 1822.22 ëåâà. 
Îáâèíÿåìèÿò Ñ.ß. å ïðèçíàë, 
÷å å èçâúðøèë äåÿíèåòî ïðè 
óñëîâèÿòà íà ïðîäúëæàâàíî 
ïðåñòúïëåíèå, òúé êàòî íà 
28 ìàðò 2019 ã. áåç äà ïðè-
òåæàâà íàäëåæíî ðàçðåøè-
òåëíî å äúðæàë 0.44 ãðàìà 
êîêàèí, íà ñòîéíîñò 123.20 
ëåâà. Ñúñ ñïîðàçóìåíèÿòà 
ñòðàíèòå ñà ñå ñúãëàñèëè çà 
èçâúðøåíîòî ïðåñòúïëåíèå 
íà âñåêè îò îáâèíÿåìèòå äà 
áúäå îïðåäåëåíî íàêàçàíèå 
â ðàçìåð íà îñåì ìåñåöà ëè-

ОКРЪЖНИЯТ СЪД ОТКАЗА 
ДА ОДОБРИ СПОРАЗУМЕНИЯ 
МЕЖДУ ПРОКУРАТУРАТА 
И ТРИМА ОБВИНЯЕМИ ЗА 
ПРИДОБИВАНЕ И ДЪРЖАНЕ 
НА НАРКОТИЦИ

øàâàíå îò ñâîáîäà, êîëêîòî 
âñåêè îò òÿõ å áèë çàäúðæàí 
â õîäà íà äîñúäåáíîòî ïðî-
èçâîäñòâî.

Îêðúæíèÿò ñúä ïðåöåíè 
îáà÷å, ÷å îïðåäåëåíèòå íà-
êàçàíèÿ ñà èçêëþ÷èòåëíî 
çàíèæåíè. Ïðåäìåò íà ïðåñ-
òúïëåíèåòî ñà ðàçëè÷íè âè-
äîâå íàðêîòè÷íè âåùåñòâà 
íà çíà÷èòåëíà ñòîéíîñò, 
äåÿíèåòî å èçâúðøåíî â 
ñúó÷àñòèå, íàëèöå ñà äàííè 
çà îðãàíèçèðàíîñò ïðè èç-
âúðøâàíå íà ïðåñòúïíàòà 
äåéíîñò, êîìåíòèðà ñúäúò. 
Ïîñî÷âà îùå, ÷å òðèìàòà 
îáâèíÿåìè ñà îñúæäàíè 
è çà òÿõ ñà ïðåäñòàâåíè 
ëîøè õàðàêòåðèñòè÷íè äàí-
íè, ñðåùó Ð.Í. èìà äðóãî 
âèñÿùî íàêàçàòåëíî ïðî-
èçâîäñòâî ïî îáâèíåíèå çà 
èçâúðøåíè äâå ïðåñòúïëå-
íèÿ, åäíîòî îò êîèòî å çà 
èäåíòè÷íî ïðåñòúïëåíèå 
ñ òîâà, çà êîåòî å âíåñåíî 
ñïîðàçóìåíèåòî.

Ïî èçëîæåíèòå ñúîáðà-
æåíèÿ ñúäúò íàìåðè, ÷å 
äîãîâîðåíîòî çà âñåêè îò 
îáâèíÿåìèòå íàêàçàíèå ñå 
ÿâÿâà ÿâíî íåñïðàâåäëèâî, 
ïîðàäè êîåòî ñïîðàçóìåíè-
ÿòà ïðîòèâîðå÷àò íà çàêîíà 
è ìîðàëà è íå ñëåäâà äà 
áúäàò îäîáðÿâàíè.

Îïðåäåëåíèÿòà íà Îêðúæ-
íèÿ ñúä ñà îêîí÷àòåëíè.                                                                                               

Äâàìà äóøè ïîñòðàäà-
õà ïðè êàòàñòðîôè íà 30 
íîåìâðè, ñúîáùàâàò îò 
ïîëèöèÿòà. Îêîëî 17:05 
÷àñà å ïîëó÷åíî ñúîáùå-
íèå çà âúçíèêíàëî ÏÒÏ 
ïî óë. „Êàëèàêðà“ â ãðàä 

Äîáðè÷. Óñòàíîâåíî å, ÷å 
âñëåäñòâèå íà çàñëåïÿâàíå 
îò íàñðåùíî äâèæåùî ñå 
ÌÏÑ, âîäà÷ íà ëåê àâòî-
ìîáèë „Ìåðöåäåñ“ áëúñêà 
íåïðàâèëíî äâèæåù ñå ïî 
ïúòíîòî ïëàòíî ìúæ íà 

ДВАМА ПЕШЕХОДЦИ ПОСТРАДАХА ПРИ КАТАСТРОФИ

Âàðíåíñêèÿò àïåëàòèâåí 
ñúä íå óâàæè æàëáàòà íà îá-
âèíÿåì çà äúðæàíå íà íàð-
êîòèöè ñðåùó îïðåäåëåíèå 
íà Äîáðè÷êèÿ îêðúæåí ñúä, 
ñ êîåòî å áèëî ïîñòàíîâåíî 
çàäúðæàíåòî ìó ïîä ñòðàæà. 
Ïðîêóðàòóðàòà å ïîäâåëà 
êúì îòãîâîðíîñò Äæóíåò Ñ. 
çà òîâà, ÷å íà 18 íîåìâðè â 
Áàë÷èê å äúðæàë 4, 4 ãðàìà 
àìôåòàìèí ñ öåë äà ãî ðàç-
ïðîñòðàíè, ñúîáùàâàò îò 
Àïåëàòèâíèÿ ñúä.

Â ñúäåáíîòî çàñåäàíèå 
ïðåäñòàâèòåëÿò íà äúðæàâ-
íîòî îáâèíåíèå êàçà, ÷å 
ïîíå îò ãîäèíà Äæóíåò Ñ. 
ñíàáäÿâà ñ ìàðèõóàíà è 
àìôåòàìèíè öÿëà ìàõàëà. 
Ñðåä „êëèåíòèòå“ ìó ñà 15-
16 ãîäèøíè äåöà. Àäâîêà-
òúò ìó íàïîìíè, ÷å ìúæúò 
ñå å ïðèçíàë çà âèíîâåí è 
ñúäåéñòâà íà ðàçñëåäâà-
íåòî. Çàùèòàòà îòõâúðëÿ 
âúçìîæíîñòòà îáâèíÿåìèÿò 
äà ñå óêðèå èëè èçâúðøè 
ïðåñòúïëåíèå.

Àïåëàòèâíèÿò ñúä îáúðíà 
âíèìàíèå íà èçâúðøåíîòî 
òåæêî óìèøëåíî ïðåñòúï-

АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД 
ОТКАЗА ПО-ЛЕКА МЯРКА 
ЗА ДИЛЪР ОТ БАЛЧИК

ëåíèå, ñâúðçàíî ñ ðàçïðîñ-
òðàíåíèå íà âèñîêîðèñêîâè 
íàðêîòè÷íè âåùåñòâà, âêëþ-
÷èòåëíî íà äåöà. Ìàêàð äà 
íå íàìèðà çà ðåàëåí ðèñêà 
îò óêðèâàíå, íàñòîÿùèÿò 
ñúñòàâ ñïîäåëè èçâîäèòå íà 
Îêðúæíèÿ ñúä â Äîáðè÷, ÷å 
å ðåàëíà îïàñíîñòòà ïðè ïî-
ëåêà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå 
îáâèíÿåìèÿò äà èçâúðøè 
ïðåñòúïëåíèå. Òÿ ñå èçâåæ-
äà îò õàðàêòåðà íà äåÿíèåòî 
è òåæåñòòà íà ïðåñòúïëå-
íèåòî, êàêòî è îò ñúäåáíî-
òî ìèíàëî íà çàäúðæàíèÿ. 
Âúïðåêè ÷å å ðåàáèëèòèðàí, 
òîâà íå çàëè÷àâà ñúùåñò-
âóâàíåòî íà 3 ïîñòàíîâåíè 
ïðèñúäè, êîèòî ãîâîðÿò íå-
ãàòèâíî çà ëè÷íîñòòà ìó. 
Òàêà îïàñíîñòòà òîé äà íà-
ðóøè çàêîíà å ðåàëíà, à íå 
õèïîòåòè÷íà. 

Ñ òåçè àðãóìåíòè Àïåëà-
òèâåí ñúä – Âàðíà ïîòâúðäè 
çàäúðæàíåòî ïîä ñòðàæà íà 
îáâèíåíèÿ â äúðæàíå ñ öåë 
ðàçïðîñòðàíåíèå íà âèñîêî-
ðèñêîâè íàðêîòèöè Äæóíåò 
Ñ. Îïðåäåëåíèåòî íå ïîäëå-
æè íà îáæàëâàíå. ÍÄÒ

ñà èçäàäåíè ïî íàäëåæíèÿ 
ðåä. Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçó-
âàíî äîñúäåáíî ïðîèçâîä-
ñòâî. ÍÄÒ

âàòà ñà êîíôèñêóâàíè 12 
ïðîñòðàíñòâåíè êóáè÷åñêè 
ìåòðà äúðâà çà îãðåâ, êîèòî 

ñà íåçàêîííî äîáèòè â äúð-
æàâíèòå ãîðè. 

Òàòÿíà ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ

55ãîäèíè. Â Îò óäàðà ïåøå-
õîäåöúò å ñ êîìîöèî, áåç 
îïàñíîñò çà æèâîòà.

Îêîëî 16:55 ÷àñà ïî óë. 
„Õðèñòî Áîòåâ“ â ãðàä Äî-
áðè÷âîäà÷ íà ëåê àâòî-
ìîáèë „Ñèòðîåí“ áëúñêà 

ïðåñè÷àùà íà ïåøåõîäíà 
ïúòåêà æåíà íà 51ãîäèíè. 
Âñëåäñòâèå íà èíöèäåíòà, 
æåíàòà å ñ íàòúðòâàíèÿ, 
áåç îïàñíîñò çà æèâîòà. 
Äâåòå ÏÒÏ ñà îáñëóæåíè ïî 
àäìèíèñòðàòèâåí ðåä.ÍÄÒ

Íà 29 íîåìâðè, îêîëî 
06:00 ÷àñà, å ïîëó÷åíî 
ñúîáùåíèå çà âúçíèêíàë 
ïîæàð â òúðãîâñêè îáåêò 
â êâ. „Äîáðîòèöà“ â ãðàä 
Äîáðè÷. Îãúíÿò å ïîòóøåí. 

ГОРЯ БАНИЧАРНИЦА
Ïðè îãëåä íà ìÿñòî å óñòà-
íîâåíî, ÷å âõîäíàòà âðàòà 
íà èìîòà å ñèëíî îáãîðÿëà. 
Ïðè÷èíèòå  ñå èçÿñíÿâàò. 
Îáðàçóâàíî å äîñúäåáíî 
ïðîèçâîäñòâî.ÍÄÒ

Íà 29 íîåìâðè, îêîëî 
13:30 ÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîá-
ùåíèå çà âúçíèêíàëî ÏÒÏ 
ïî áóë. „Äîáðóäæà“ â ãðàä 
Äîáðè÷. Íà ìÿñòî å óñòà-
íîâåíî, ÷å ëåê àâòîìîáèë 
„Ðåíî“, óïðàâëÿâàí îò 19-ãî-
äèøåí ìëàäåæ, ãóáè êîí-

19-ГОДИШЕН КАЧИ РЕНО 
НА МАНТИНЕЛА

òðîë íàä ÌÏÑ, êà÷âà ñå íà 
çàãðàæäåíèå ìàíòèíåëà è 
èçëèçà èçâúí ïúòíîòî ïëàò-
íî. Âñëåäñòâèå íà èíöèäåí-
òà, âîäà÷úò å ñ íàòúðòâàíèÿ, 
áåç îïàñíîñò çà æèâîòà. 
ÏÒÏ å îáñëóæåíî ïî àäìè-
íèñòðàòèâåí ðåä.ÍÄÒ

Êîìïëåêñ çà ñîöèàëíè 
óñëóãè çà äåöà „Äúãà“ äà 
êàíäèäàòñòâà ñ ïðîåêòíî 
ïðåäëîæåíèå „Ïîäîáðÿâàíå 
óñëîâèÿòà íà òðóä â Êîì-
ïëåêñ çà ñîöèàëíè óñëóãè 
çà äåöà „Äúãà“ ïðåä Ôîíä 
„Óñëîâèÿ íà òðóä” êúì Ìè-
íèñòåðñòâîòî íà òðóäà è 
ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà, ðåøè 
Îáùèíñêèÿò ñúâåò.

Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ ïëà-
íèðà ñòðîèòåëíî-ðåìîíòíè 
äåéíîñòè, â ò. ÷. ïîñòàâÿíå 
íà âúíøíà òîïëîèçîëàöèÿ 
íà ôàñàäèòå íà ñãðàäèòå 
ñ àäðåñ æ.ê. „Äðóæáà 4“ � 
57, â êîèòî ñå ïîìåùàâàò 
Ïðåõîäíî æèëèùå /ÏÆ/ è 
Êîìïëåêñúò çà ñîöèàëíè óñ-
ëóãè çà äåöà „Äúãà“ /ÊÑÓÄ/, 
îáåäèíÿâàù Öåíòúðà çà 
îáùåñòâåíà ïîäêðåïà ñ òðè 
Öåíòúðà çà íàñòàíÿâàíå îò 
ñåìååí òèï çà äåöà áåç óâ-
ðåæäàíèÿ, ñ îáù êàïàöèòåò 
83 ïîòðåáèòåëè è 46 ñëóæè-

ПОДОБРЯВАТ УСЛОВИЯТА НА 
ТРУД В СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС

òåëè. Äåéíîñòèòå ñå ÿâÿâàò 
åñòåñòâåíî ïðîäúëæåíèå 
íà èçâúðøåíèòå ïðåç ïî-
ñëåäíèòå ãîäèíè âúòðåøíè 
ðåìîíòè, ñ êîèòî ñå ïîäî-
áðèõà óñëîâèÿòà íà æèâîò 
íà ïîòðåáèòåëèòå íà ïîñî-
÷åíèòå ñîöèàëíè óñëóãè. Îá-
ùàòà ñòîéíîñò íà ïðåäâèäå-
íèòå ñòðîèòåëíî-ðåìîíòíè 
äåéíîñòè âúçëèçà íà 330 
933,61 ëâ. ñ âêëþ÷åí ÄÄÑ. 
289 567 ëåâà ñà îñèãóðåíè 
îò áþäæåòà íà ñîöèàëíèòå 
óñëóãè.  Îñòàòúêúò, â ðàç-
ìåð íà 15% îò îáùàòà ñóìà 
áåç ÄÄÑ, ùå áúäå îñèãóðåí 
÷ðåç ïðîåêòíî ïðåäëîæåíèå 
íà ÊÑÓÄ „Äúãà“ êúì Ôîíä 
„Óñëîâèÿ íà òðóä“. Òîçè 
ôîíä å ñúçäàäåí êúì ÌÒÑÏ 
ñúñ çàäà÷à äà ôèíàíñèðà 
äåéíîñòè è ìåðîïðèÿòèÿ çà 
ïîäîáðÿâàíå óñëîâèÿòà íà 
òðóä. Äåéíîñòòà íà ôîíäà 
ñå îñúùåñòâÿâà ïî ãîäèøíà 
ïðîãðàìà.

Ñ ðåàëèçàöèÿòà íà ïðåä-
ëàãàíèÿ ïðîåêò ùå ñå ïî-
äîáðÿò óñëîâèÿòà íà òðóä â 
ÊÑÓÄ è ÏÆ è ùå ñå ïîâèøè 
êà÷åñòâîòî íà ïðåäëàãàíèòå 
óñëóãè è ñòåïåíòà íà óäî-
âëåòâîðåíîñò íà òåõíèòå 
ïîòðåáèòåëè. ÍÄÒ
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Õðàíèòåëíàòà êîìïàíèÿ 
„Áåëëà Áúëãàðèÿ“ å ïúðâèÿò 
ìåñîïðåðàáîòâàòåë è ïðî-
èçâîäèòåë íà êîëáàñè â ìåæ-
äóíàðîäåí ïëàí, îòëè÷åí ñúñ 
ñåðòèôèêàòà „Êîíòðîëèðàíî 
êà÷åñòâî ïðè ïðîèçâîäèòå-
ëÿ“ íà íåçàâèñèìàòà ñåð-
òèôèöèðàùà îðãàíèçàöèÿ 
ÒÜV NORD Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ. 
Ïðîöåäóðàòà ïî äåòàéëíàòà 
ïðîâåðêà íà êà÷åñòâîòî è 
áåçîïàñíîñòòà ïðîäúëæàâà 
ãîäèíà. Èçâúðøâà ñå ïî ìå-
òîäà íà îöåíêàòà íà ðèñêà â 
ñúîòâåòñòâèå ñúñ ñòàíäàðòà 
ÒÜV NORD A75S012, âêëþ÷-
âàùà ìåòîäà „òàåí êëèåíò“ 
è ëàáîðàòîðíè àíàëèçè îò 
íåçàâèñèìà àêðåäèòèðàíà 
ëàáîðàòîðèÿ. Ñ òàçè ìåòî-
äîëîãèÿ ñåðòèôèöèðàùàòà 
îðãàíèçàöèÿ ãàðàíòèðà ïðî-
çðà÷íîñòòà è áåçïðèñòðàñò-
íîñòòà ïðè èçâúðøâàíåòî íà 
àíàëèçèòå.

Ìåñíèòå ïðîäóêòè „Îðå-
õèòå“ – øïåêîâè êîëáàñè, 
äåëèêàòåñèòå ôèëå, âðàò, 
áóò è áåêîí è øóíêèòå – ñà 
ïúðâèòå îò ïîðòôîëèîòî íà 
êîìïàíèÿòà, êîèòî ïðåìè-
íàâàò òðèåòàïíèòå ïðîâåðêè 
çà ïîëó÷àâàíåòî íà ñåðòèôè-
êàòà è ïðàâîòî íà îòëè÷èòå-
ëåí çíàê âúðõó îïàêîâêàòà. 
Äåòàéëíèÿò àíàëèç çàïî÷âà 
ñ îöåíêà íà ðèñêà íà âñå-
êè åòàï îò ïðîèçâîäñòâîòî, 
ñëåäâàò ïåðèîäè÷íè ïðîâåð-
êè èçâúðøâàíè îò ÒÜV NORD 
Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ, ñúâìåñòíî ñ 
àêðåäèòèðàíà ëàáîðàòîðèÿ.   
Ôèíàëíàòà îöåíêà âêëþ÷âà 
ñåðòèôèöèðàíåòî íà ïðî-
èçâîäèòåëÿ îò ÒÜV NORD 
Áúëãàðèÿ – ÷àñò îò ìåæäó-
íàðîäíàòà ñåðòèôèöèðàùà 
îðãàíèçàöèÿ ÒÜV NORD,  â 
ñúîòâåòñòâèå ñúñ ñòàíäàðòà 
ÒÜV NORD A75S012.

Ñòðèêòíèÿò êà÷åñòâåí 
êîíòðîë íàïðîèçâîäñòâîòî 

íà „Îðåõèòå“ çàïî÷âà îò 
äîñòàâêèòå íà ñóðîâèíè. 
Òå ñà îò ðåãëàìåíòèðàíè 
äîñòàâ÷èöè, ãàðàíòèðàùè 
ïðîèçõîäà è ÷èñòîòàòà èì. 
Ïîëèòèêàòà íà „Áåëëà Áúë-
ãàðèÿ“ êàòî ïðîèçâîäèòåë å 
äà ïðîèçâåæäà ïðîäóêòè áåç 
ÃÌÎ. Êîìïàíèÿòà èçèñêâà 
îò äîñòàâ÷èöèòå ñåðòèôè-
êàòè çà âñè÷êè ñóðîâèíè. 
Äîïúëíèòåëíî ïðàâè àíàëè-
çè íà ïðèíöèïà íà ñëó÷àéíà 
èçâàäêà â áúëãàðñêè àêðå-
äèòèðàíè ëàáîðàòîðèè è â 
ïðåäñòàâèòåëíàòà íåìñêà 
ëàáîðàòîðèÿ Genetic ID. Ïðè 
äîñòàâêàòà íà ñóðîâèíèòå è 
ïðîèçâîäñòâåíèÿ ïðîöåñ ñå 
ñïàçâàò âñè÷êè åâðîïåéñêè 
ñòàíäàðòè çà õèãèåíà è âèñî-
êî êà÷åñòâî íà ïðîäóêöèÿòà. 
Êîìïàíèÿòà ïðèëàãà ñòðèêò-
íè âúòðåøíè ïðàâèëà ïî êîí-
òðîë íà êà÷åñòâîòî, êîèòî 
äîïúëíèòåëíî ñà îáåêò íà 
ðåãóëÿðíè âúíøíè îäèòè. 

Èçïîëçâàò ñå íàé-ñúâðå-
ìåííèòå ìåòîäè çà îïàêîâà-
íå è ìàòåðèàëè, êîèòî ñà ñ 
áàðèåðíè ñâîéñòâà, ñ êîåòî 
ñå çàïàçâàò êà÷åñòâàòà íà 
ïðîäóêòà è òîé ñå ïðåäïàçâà 
îò âëèÿíèåòî íà îêîëíàòà 
ñðåäà.

„Ïîòðåáèòåëÿò ñòàâà âñå 
ïî-âçèñêàòåëåí, èçáèðà íà-
øèòå ïðîäóêòè âñåêè äåí 
è íèå îòñòîÿâàìå òîâà äî-
âåðèå âñåêè äåí ñ âñåêè 
íàø ïðîäóêò“, êîìåíòèðà 
èçïúëíèòåëíèÿò äèðåêòîð 
íà êîìïàíèÿòà Åëçà Ìàðêî-
âà. Ïî äóìèòå é ñúçäàäåíà 
äà âúâåäå â ñòðàíàòà íè 
åâðîïåéñêàòà èíîâàöèÿ â 
îáëàñòòà íà ïðîèçâîäñòâîòî 
íà òåñòåíè ïðîäóêòè, ïî÷òè 
÷åòâúðò âåê ïî-êúñíî „Áåëëà 
Áúëãàðèÿ“ å ñðåä åâðîïåé-
ñêèòå òîï èãðà÷è, êîèòî 
çàäàâàò íîâèòå òåíäåíöèè â 
îñíîâíèòå êàòåãîðèè õðàíè 

Îáùèíñêèÿò ñúâåò äàäå ñúãëàñèåòî ñè 
çà ó÷ðåäÿâàíå íà áåçâúçìåçäíî ïðàâî íà 
ïîëçâàíå âúðõó ÷àñò îò îáùèíñêè ïîçåìëåí 
èìîò â ÆÊ „Ðóñèÿ 2“ ñ ïëîù 14 251,00 êâ.ì 
íà Ôîíäàöèÿ „Ñâåòè Íèêîëàé ×óäîòâîðåö“, 
êîÿòî óïðàâëÿâà ñîöèàëíîòî ïðåäïðèÿòèå 
„×óäíàòà ãðàäèíà“. Èìîòúò å îòäàäåí çà 
ïîëçâàíå äî 21 þíè 2028 ãîäèíà.

Â ïðîåêòà „×óäíàòà ãðàäèíà“ ðàáîòÿò 
ìëàäåæè ñ èíòåëåêòóàëíè çàòðóäíåíèÿ.
Íà îñíîâàíèå íà ðåøåíèå íà Îáùèíñêèÿ 
ñúâåò, îáùèíàòà å ñêëþ÷èëà äîãîâîð çà 
ó÷ðåäÿâàíå ïðàâî íà áåçâúçìåçäíî ïîëçâà-
íå âúðõó ÷àñò îò îáùèíñêè ïîçåìëåí èìîò ñ 
ïëîù – 3 531,00 êâ.ì, çà ñðîê îò 10 ãîäèíè. 
Ïðåç òîçè ïåðèîä ñîöèàëíîòî ïðåäïðèÿòèå 
å óñïÿëî äà îñèãóðè ðàáîòà íà 22-ìà äóøè 
ñ èíòåëåêòóàëíè çàòðóäíåíèÿ. 

Ïðåäñåäàòåëÿò íà Ôîíäàöèÿ „Ñâåòè 
Íèêîëàé ×óäîòâîðåö“ Ìàðèÿ Ìåòîäèåâà 
ñïîäåëè, ÷å ùå áúäàò çàñàäåíè äåêîðà-
òèâíè è îâîùíè äðúâ÷åòà, ùå ïðîäúëæè 
îòãëåæäàíåòî íà çåëåí÷óöè è íàé-âå÷å ùå 
ïðîäúëæè äà ñå îñèãóðÿâà çàåòîñò íà ëèöà 
ñ èíòåëåêòóàëíè çàòðóäíåíèÿ. Îò 33-ìà îá-
ùèíñêè ñúâåòíèöè ñ „äà“ ãëàñóâàõà 32-ìà, 
åäèí ñå âúçäúðæà. 

ДАДОХА НА "ЧУДНАТА ГРАДИНА" ОЩЕ ЕДИН ТЕРЕН
3 äåêåìâðè, 11.20 ÷., Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà „Äîðà Ãàáå, 

Ñåêòîð Ðàáîòà ñ äåöà. Â ñâåòà íà àíèìàöèÿòà – ëèòåðàòóð-
íî óòðî ïî ïîâîä 120 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà Óîëò Äèñíè, 
àìåðèêàíñêè àíèìàòîð, ôèëìîâ ïðîäóöåíò, ñöåíàðèñò è 
ðåæèñüîð /1901-1966/. Îðãàíèçàòîðè: Ðåãèîíàëíà áèáëèî-
òåêà „Äîðà Ãàáå“, ÎÓ „Õðèñòî Áîòåâ“.

3 äåêåìâðè, ãð. Òúðãîâèùå. Êîíöåðò äåôèëå íà Äóõîâ 
îðêåñòúð – Äîáðè÷ ñ äèðèãåíò Ñòîÿí Ìîíîâ è  Äóõîâ 
îðêåñòúð – Òúðãîâèùå ñ äèðèãåíò ä-ð Ðîñèöà Áîÿäæèå-
âà – Âúëåâà. Îðãàíèçàòîðè: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, Äóõîâ 
îðêåñòúð – Äîáðè÷.

5 äåêåìâðè, 11.00 ÷., Äúðæàâåí êóêëåí òåàòúð „Äîðà 
Ãàáå“. Êóêëåí ñïåêòàêúë „Òðèòå ïðàñåíöà“ íà Äúðæàâåí 
êóêëåí òåàòúð „Äîðà Ãàáå“. Àíãëèéñêà íàðîäíà ïðèêàçêà. 
Äðàìàòèçàöèÿ è ðåæèñóðà Äàíèåëà Õðèñòîâà. Ñöåíîãðàôèÿ 
Õðèñòèíà Ñòîèëîâà. Õóäîæåñòâåíî àòåëèå è êóêëè Åëèñà-
âåòà Êà÷óëåâà. Ó÷àñòâàò: Âàëåíòèí Èâàíîâ, Ðîñåí Ðàäåâ 
è Ìèëà Áîÿíîâà. Îðãàíèçàòîð: Äúðæàâåí êóêëåí òåàòúð 
„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

Ш п е к о в и т е  к о л б а с и , 
деликатесите филе, врат, бут 
и бекон и шунките с марка 
Орехите“ са първите крайни 

месни продукти, които носят 
знака за високото качество

íà ðàçëè÷íèòå ìåñòíè ïàçà-
ðè ïî ñâåòà.

„Îò èìåòî íà ÒÞÔ Íîðä 
Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ èñêàì äà 
áëàãîäàðÿ çà ñúäåéñòâèåòî 
âúâ âðúçêà ñúñ ñòàðòèðàíå-
òî íà íàé-íîâèÿ íè ïðîåêò 
- „Êîíòðîëèðàíî êà÷åñòâî 
ïðè ïðîèçâîäèòåëÿ“ â ñúîò-
âåòñòâèå ñúñ ñòàíäàðòà ÒÜV 
NORD A75S012. Ïîëó÷èõìå 
îôèöèàëíî ïîòâúðæäåíèå 
îò Êîìèòåòà ïî èíîâàöèè 
îò TÜV NORD CERT íà äàòà 
18.11.2021, áëàãîäàðåíèå 
íà îáùèòå íè óñèëèÿ è ïðî-
ôåñèîíàëèçúì“, êîìåíòèðà 
óïðàâèòåëÿò íà ñåðòèôèöè-
ðàùàòà îðãàíèçàöèÿ Ñòîÿí 
Éîòîâ. Òîâà å íà÷àëîòî íà 
åäèí ìàùàáåí ïðîåêò íà 
„Áåëëà Áúëãàðèÿ“, êîéòî 
îáõâàùà ñåðòèôèêàöèÿ íà 
âñè÷êè ìåñîïðåðàáîòâàòåë-
íè ïðåäïðèÿòèÿ, êàòî ïúðâà-
òà ñåðòèôèöèðàíà ïëîùàäêà 
å öåõ Èäåà â Ïëîâäèâ, íà 
êîÿòî ñå îñúùåñòâÿâà ïðî-
èçâîäñòâî íà òðàéíè âàðå-
íî-ïóøåíè øïåêîâè êîëáàñè 
è âàðåíî-ïóøåíè øóíêè è 
äåëèêàòåñè. Äî êðàÿ íà 2022 
ãîäèíà ïðåäñòîè çàâúðøâà-
íåòî íà ñåðòèôèêàöèÿòà âúâ 
âñè÷êè ìåñîïðåðàáîòâàòåë-
íè ïðåäïðèÿòèÿ íà „Áåëëà 
Áúëãàðèÿ“.

„Áåëëà Áúëãàðèÿ“ å åêñ-
ïåðòúò â õðàíèòå îò 1997 ã. 
Êîìïàíèÿòà å äîñòàâèê íà 
íàé-ãîëåìèòå ìåæäóíàðîäíè 
è ëîêàëíè òúðãîâñêè âåðè-
ãè â Áúëãàðèÿ, Ãåðìàíèÿ, 
Èñïàíèÿ, íà Áàëêàíèòå è â 
Öåíòðàëíà Åâðîïà. Äèñòðè-
áóòîð å íà âîäåùè ñâåòîâíè 

õðàíèòåëíè êîìïàíèè â Áúë-
ãàðèÿ. Ïðîèçâîäñòâåíèÿò 
êàïàöèòåò å 350 òîíà õðàíà 
íà äåí. Ïðèòåæàâà áàçè çà 
ïðîèçâîäñòâî è äèñòðèáóöèÿ 
íà õðàíè â Áúëãàðèÿ, Ãúðöèÿ, 
Ðóìúíèÿ è Óíãàðèÿ. Âñè÷êè 
ïðîèçâîäñòâåíè ìîùíîñòè 
â Áúëãàðèÿ ñå çàõðàíâàò 
ñúñ çåëåíà åíåðãèÿ. Ïðèòå-
æàâà ðåãèñòðèðàíè ïàòåíòè, 
óäîñòîâåðÿâàùè ñâåòîâíè 
íîâîñòè â ïðîèçâîäñòâîòî íà 
õðàíè. Ïîâå÷å çà êîìïàíèÿ-
òà – www.bella.bg

ÒÞÔ ÍÎÐÄ Áúëãàðèÿ 
ÅÎÎÄ å îñíîâàíî ïðåç 1999 
ã. Ôèðìàòà å ÷àñò îò íåìñêà-
òà åêñïåðòíà îðãàíèçàöèÿ 
TÜV NORD GRUPPE.ÒÞÔ 
ÍÎÐÄ Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ – 
ðàçïîëàãà ñ îêîëî 32 ùàòíè 
è íàä 60 íåùàòíè âèñîêî 
êâàëèôèöèðàíè ñúòðóäíèöè 
â îáëàñòòà íà ñèñòåìèòå 
çà óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâî-
òî, áåçîïàñíîñòòà íà õðà-
íèòå, ñòðîèòåëíèÿ íàäçîð, 
òðàíñïîðòà, îáó÷åíèåòî è 
åêñïåðòè ïî åâðîïåéñêèòå 
äèðåêòèâè.Êúì ìîìåíòà â 
îáëàñòòà íà ñåðòèôèöèðàíå 
íà ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå 
ÒÞÔ ÍÎÐÄ ÖÅÐÒ èìà ïîâå-
÷å îò 1500 ñåðòèôèöèðàíè 
áúëãàðñêè ïðåäïðèÿòèÿ.

Ïðåç èçìèíàëèÿ ïåðèîä 
íàä 500 ìåíèäæúðè è îäèòî-
ðè íà ñèñòåìè ïî óïðàâëåíèå 
íà êà÷åñòâîòî, îêîëíàòà 
ñðåäà, áåçîïàñíèòå è çäðà-
âîñëîâíè óñëîâèÿ íà òðóä è 
ìåíèäæúðè íà ñèñòåìè çà 
áåçîïàñíîñò íà õðàíèòå, çà-
âúðøèõà êóðñîâåòå íà ÒÞÔ 
ÍÎÐÄ ÀÊÀÄÅÌÈß

ДАМСКИ КЛУБ "МАЙЧИНА ГРИЖА"
УВЕДОМЯВА

ðúêîâîäñòâàòà è êîëåêòèâèòå íà ó÷åáíèòå çàâåäåíèÿ â 
Äîáðè÷ è Äîáðè÷êà îáëàñò, èíñòèòóöèèòå íà òåðèòîðèÿòà 
íà îáùèíàòà, êàêòî è âñè÷êè ñúãðàæäàíè, ÷å ñå ïðèåìàò 
äîêóìåíòè çà ñòèïåíäèàíòè çà ó÷åáíàòà 2021 /2022  ãîäèíà. 
Ñòèïåíäèàíòè íà êëóáà ìîãàò äà áúäàò ó÷åíèöè è ñòóäåíòè 
- ñèðàöè, ïîëóñèðàöè è äåöà è ìëàäåæè â êðàéíî òåæêî ìàòå-
ðèàëíî ïîëîæåíèå, êîèòî èìàò óñïåõè â íàóêàòà, èçêóñòâàòà 
è ñïîðòà. Íåîáõîäèìè äîêóìåíòè: ìîëáà â ñâîáîäåí òåêñò, 
óäîñòîâåðåíèå îò ó÷åáíîòî çàâåäåíèå, ðåôåðåíöèè îò ïðå-
ïîäàâàòåëè, íàó÷íè ðúêîâîäèòåëè, òâîð÷åñêè ñúþçè, ñïîðòíè 
îðãàíèçàöèè, ïðè íàëè÷èå íà îòëè÷èÿ - êîïèå îò äèïëîìè, 
ãðàìîòè çà ó÷àñòèå, íàãðàäè.

Äîêóìåíòèòå òðÿáâà äà áúäàò ïðåäîñòàâåíè íà êëóá "Ìàé-
÷èíà ãðèæà" äî 12.12.2021 ãîäèíà - â ðåäàêöèÿòà íà âåñòíèê 
"Íîâà äîáðóäæàíñêà òðèáóíà".

Îò 01.11 äî 30.11 ó÷èëèùå 
„Ï . Ð. Ñëàâåéêîâ“ ñå âêëþ÷è 
â êàìïàíèÿòà  „ÅÊÎØÀÌÏÈ-
ÎÍÈ“, îðãàíèçèðàíà îò ÅÊÎ-
ÏÀÊ Áúëãàðèÿ è Îáùèíà ãðàä 
Äîáðè÷. Êàìïàíèÿòà îáõâàùà 
ó÷åíèöè îò 1 äî 12 êëàñ è èìà 
ñúñòåçàòåëåí õàðàêòåð. Ó÷å-
íèöèòå òðÿáâàøå äà ïîïúëíÿò 
àíêåòà, èçìåðâàùà íàãëàñèòå 
íà äåöàòà êúì ðàçäåëíîòî 
ñúáèðàíå è ðåöèêëèðàíåòî.

Ïðåç ìåñåö íîåìâðè âñè÷-
êè êëàñíè ðúêîâîäèòåëè ïðî-
âåäîõà ðàçëè÷íè èíòåðåñíè 
óðîöè çà ðàçäåëíîòî ñúáèðà-

СЛАВЕЙКОВЦИ УЧАСТВАХА В 
КАМПАНИЯТА "ЕКОШАМПИОНИ"

íå íà îòïàäúöè, íÿêîè îò òÿõ 
áÿõà ïðåäñòàâåíè ïîä ôîðìà-
òà íà èãðè. Ïðåç öåëèÿ ìåñåö 
íîåìâðè ó÷åíèöèòå ñúáèðàõà 
â æúëòè ÷óâàëè ñìà÷êàíè êåí-
÷åòà è ïëàñòìàñîâè áóòèëêè, 
êîèòî ñëåä òîâà íîñåõà â 
ó÷èëèùå. Îãðîìíîòî êîëè÷å-
ñòâî ÷óâàëè áå èçâîçåíî çà 
ðåöèêëèðàíå íà 30.11.2021ã.

Öåëòà íà êàìïàíèÿòà „ÅÊÎ-
ØÀÌÏÈÎÍÈ“ å äà ïðèó÷è 
äåöàòà äà ñúáèðàò îòïàäú-
öèòå ðàçäåëíî,çàäà çàïàçÿò 
ïðèðîäàòà îùå ïî-÷èñòà è 
ïî-ïðèÿòíà çà âñè÷êè. ÍÄÒ
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На 4 декември отбелязва-
ме света Варвара. Родена в 
знатно семейство, тя приема 
християнската вяра. Това ядо-
сало баща й езичник, който я 
предал на градоначалника и 
лично я обезглавил. На този 
ден християните си припомнят 
за мъченицата. В Правосла-

вието св. Варвара се счита за 
покровителка на починалите 
от внезапна смърт - които са 
нямали време да се покаят и 
причестят.

В българските вярвания 
света Варвара покровителства 
плодородието, децата, домаш-
ните птици, болестите и най-
вече шарката. Народът смята, 
че тя, заедно със св. Сава, е 
сестра на св. Никола и казват: 
“Варвара вари, Сава пече, Ни-
кола иде с голямата лъжица и 
гости гощава.”

Празникът е наричан още 
Женска Коледа - на този ден 
млади девойки «варварки» с 
нови премени, обикаляли по 
къщите и орисвали хората на 
щастие и берекет. Стопаните 
ги дарявали за благодарност с 
боб, сушени плодове, ябълки 
и брашно.

Жените изпичали питка, 

която вечерта оставяли край 
огнището - за да може баба 
Шарка да дойде «да си хапне 
и отиде». Върху обредния хляб 
се палела голяма „варварска 
свещ“, после стопанката на 
къщата разчупвала питата 
високо над главата си да пора-
снат класовете и децата. Смя-

тали, че свещта има 
магически свойства и 
я пазели през цялата 
година. Вярвали, че, 
ако я запалят при 
буря или градушка, 
тя ще се разпръс-
не и че ще помогне, 
ако трудно ражда 
добитъка. На трапе-
зата се слага пита с 
мед, ошав, пълнен 
пипер, пшеница, боб 
и други постни ястия, 
които се прекадяват. 
Свещта се пали и 
през другите две ка-
дени вечери - срещу 

Коледа и срещу Сурва.
На този ден домакинята 

приготвяла пшеница, варива 
или царевица - от нея всеки 
хапвал в къщата, за да не се 
«запече полето». Раздавала 
и на комшиите. Децата пък 
прескачали накладен огън на 
кръстопът, за да бъдат здрави 
през цялата година и «да не ги 
завари Варвара».

На места се извършва об-
редното гадаене по първия 
гост, «полазник“, влязъл в 
къщата - по това, дали е добър 
човек, пълни ли са му ръцете, 
гадаели каква ще е следваща-
та година.

На този ден се извършвал 
и магически ритуал на кокош-
ките. Стопанката им хвърляла 
в ограден с въже кръг зърна 
царевица и казвала: „Яжте, 
съберете се, да не ходите по 
чужди дворове да се губите.

5 декември Източноправо-
славната църква посвещава 
на светеца св. Сава Освеще-
ни, построил в края на живо-
та си множество манастири 

и болници.
В българските предания 

обаче най-често Сава е пред-
ставена като светица - по-
кровителка на чумата. Бълга-
ринът смята, че тя е сестра 
на Варвара, а неин брат е 
св. Никола, чиито празник се 
отбелязва ден по-късно - на 
6 декември. В някои места 
честват празника като на 
светец - мъж, покровител на 
вълците (вълчи пастир).

Обредните практики са 
сходни като тези за св. Вар-
вара, защото двете сестри 
подготвят всичко за деня 
на брат им Никола. “Варва-
ра вари, Сава пече, Нико-

ла иде с голямата лъжица 
и гости гощава.” - казва 
народната приказка.

Сава е свързан/а и с пло-
довитостта, затова на този 

ден бездет-
ните булки 
изпълнявали 
ритуал заед-
но с най-ста-
рата жена в 
дома.

Ж е н а т а , 
която искала 
дете, праве-
ла обреден 
хляб. Започ-
вала да пре-
сява брашно 
с ъ с  с и т о , 
обърнато на-
опаки, а най-
старата жена 
й  к а з в а л а 
« О б ъ р н и , 
чедо, ситото, 

че да ти се обърне корема».
Предците ни изпитвали 

страхопочитание към св. 
Сава защото вярвали, че «за-
сява» болестите по хората, 
от там идва и израза «Вар-
вара заварява болестите, а 
Сава ги разсява.»

На Савинден се подготвя 
Никулденската трапеза, а на 
някои места приготвят в чест 
на мъртвите варено жито и 
го раздават на гробищата 
за помен.

Имен ден имат Сава, Са-
вка, Савина, Владислава, 
Владислава, Славка, Славчо, 
Съби, Десислава, Десислав.

Никулден празнуваме на 
6 декември, в чест на свети 
Николай Мирликийски Чудо-
творец, който е покровител 
на моретата, езерата и 
реките, на моряците и 
рибарите, на семейството 
и рода.

Разбира се, на този ден 
празнуват Никола, Ни-
колай, Николина, Ненка, 
Нино. Освен моряците и 
рибарите, за свой празник 
го приемат банкерите и 
търговците.

Първообразът е исто-
рическа личност - Никола 
Мираликийски, роден през 
270 година от н.е. в Патара 
- Ликия, Мала Азия (днес 
Турция).

Още като младеж той 
наследил голямо богатство 
от баща си и раздал всич-
ко на децата и бедните си 
съграждани. За добрите 
му дела се разказвали 
множество легенди. Така 
например, когато един бога-
таш с три дъщери се разорил 
и решил да продаде децата си 
като робини, светията тайно 
му подхвърлил три кесии със 
злато и така спасил момичета-
та от ужасна участ. Той отку-
пувал и други хора от робство.

Източноправославната ре-
лигиозна традиция го почита 
като покровител на морепла-
вателите. Според една леген-
да, по време на силна морска 
буря светецът спасил с мо-
литви моряците на кораба, с 
който пътувал към Божи гроб.

Св. Никола пътувал много 
по море и от опасностите 
се спасявал благодарение 
на божията закрила. В едно 
от житията му се споменава 

епизод, в който той обърнал 
към християнството пирати, 
нападнали кораба, с който той 
пътувал.

В образа на свети Никола 
се преплитат чертите на до-
бродетелния християнин и 
на езически бог (Посейдон). 
Това е причината българите 
да го почитат като патрон на 
моряците и рибарите, както и 
като покровител на океаните, 
моретата, реките и езерата. 
Смята се, че когато е ядосан, 
светецът причинява бурите 
и ураганите. Затова на Ни-
кулден моряците остават на 
сушата.

Свети Никола умира на 6-ти 
декември 345 година. Памет-
та му се почита и до днес от 
Християнската църква именно 
на тази дата.

Според народните поверия 
именно свети Никола носи 
първия сняг - падащ от дълга-
та му бяла брада, а най-често 
бялата снежна зима пристига 
именно след 6 декември.

По традиция на празника 
се събира цялото семейство 
на трапезата, а тя не се вди-
га през целия ден. “Варва-
ра вари, Сава пече, Никола 
иде с голямата лъжица и гости 
гощава.” - казва народната 
приказка.

Задължително на Никулден 
на масата присъства шарана. 
Е, достатъчно е и друга риба , 
но задължително тя трябва да 
има люспи. Преданията каз-
ват, че Свети Никола спасил 
една пробита лодка от потъ-
ване като запушил дупката 
именно с шаран - това е при-
чината традиционно, именно 
тази риба да присъства на 
празника.

Някога на никулденската 
трапеза задължителен бил 
рибника (шаран изпечен в 
тесто) и обреден хляб (в раз-
личните населени места се 
нарича никулски хляб, колак, 
боговица, светец), които се 
осветявали.

Според поверието, когато 
чистите рибата трябва да вни-
мавате да не настъпите някоя 
паднала люспа, защото можете 
да се разболеете и умрете. 
Традиция е и да се сложат 
най-големите люспи от шарана 
в портфейла - за да носи пари 
през цялата година. Костите пък 
не изхвърляме, а закопаваме в 
земята или пускаме в течащи 
води - за да се умножи семей-
ството и да има благополучие. 
Някога майките използвали 
костта от главата на шарана 
(която прилича на кръст) като 
амулетче, което пришивали в 
дрехите на малките деца, за да 
ги пази от болести.

На Никулден по българска 
традиция може да се посве-
ти рибен курбан. Тогава ша-
рана се приготвя цял - пълнен 
с ориз и орехи, когато е готов 
се прикадява с тамян, начупва 
се и се раздава за здраве

Тъй като Никулден е по вре-
ме на Коледните пости (които 
свършват на 24 декември), 
на трапезата освен рибата 
присъстват и други постни 
ястия - постни сърми и пипер 
с ориз, боб, варена царевица, 
жито и други.

Дните през месец декември 
са най-кратки от годината. На 
първи декември 2021 година 
денят беше дълъг едва 9 часа 
и 17 минути. На 21 декември 
2021 година продължителнос-
тта му е само 9 часа и 2 мину-
ти. Това е най-късият ден през 
годината. От този момент 
започва и нарастването на 
дневната светлина през деня.

Тази година през декември 
се очаква средната месечна 

температура да бъде около 
нормата, която в Северна 
България и високите полета 
е от минус 1° до 2, в Горно-
тракийската низина – 2-3, по 
Черноморието и в най-южните 
райони – 4-6, а в планините 
– от минус 8 до минус 2. Най-
ниските температури през 
месеца ще бъдат между минус 
12° и минус 7°, а най-високи-
те – между 12 и 17 , съобщиха 
от НИМХ.

Месечната сума на валежи-
те ще бъде над нормата, която 
в по-голямата част от страна-
та е между 40 и 60 л/кв.м, в 
планините – до 95 л/кв.м, а в 
най-южните райони – между 
70 и 110 л/кв.м

Месецът ще започне с вет-
ровито и сравнително студено 
време, без съществени вале-
жи. На 2-3-и декември с усил-
ване на вятъра от югозапад 
температурите значително 
ще се повишат и ще бъдат по-
високи от обичайните. Облач-
ността ще е предимно значи-
телна и на отделни места ще 

4 ДЕКЕМВРИ - СВЕТА ВАРВАРА 5 ДЕКЕМВРИ - СВЕТИ 
САВА (САВИНДЕН)

6 ДЕКЕМВРИ - СВЕТИ 
НИКОЛА /НИКУЛДЕН/

ПРАВОСЛАВЕН И НАРОДЕН КАЛЕНДАР

превали дъжд. През периода 
4-10-и декември, под влияние 
на серия от средиземномор-
ски циклони, преминаващи 
през страната или близо до 
нея, ще се създаде валежна 
обстановка, като с очакваното 
застудяване на много места в 
страната дъждът ще преми-
не в сняг и ще се образува 
снежна покривка. В края на 
десетдневието се очаква отно-
сително повишение на темпе-

ратурите и временно 
в източните и южни-
те райони валежите 
ще са от дъжд.

През второто де-
сетдневие темпе-
ратурите ще бъдат 
близки до обичайни-
те, относително по-
високи през периода 
13-15-и декември. Ва-
лежи ще има в среда-
та и края на периода, 
когато и темпера-

турите ще се понижават и в 
по-голямата част от страната 
дъждът ще преминава в сняг.

И през третото десетдневие 
температурите ще се задър-
жат близки до обичайните. 
Синоптични обстановки с по-
вишена вероятност за валежи, 
предимно от сняг и понижение 
на температурите се очакват 
около 22-и, 25-и и 30-и де-
кември.

А С Т Р О Н О М И Ч Е С К А 
СПРАВКА

В началото на месеца Слън-
цето в София изгрява в 7 ч. и 
37 мин. и залязва в 16 ч. и 54 
мин. Продължителността на 
деня е 9 ч. и 17 мин. В края на 
месеца Слънцето изгрява в 7 
ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 
3 мин. Продължителността на 
деня е 9 ч. и 6 мин.

Фазите на Луната през месе-
ца са: 4.12 – новолуние, 11.12 – 
първа четвърт, 19.12 – пълнолу-
ние, 27.12 – последна четвърт.

Астрономическата зима за-
почва на 21.ХII, в 17 часа и 59 
минути.

МЕСЕЧНА ПРОГНОЗА ЗА 
ВРЕМЕТО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
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УСТРЕМ (ДОНЧЕВО) ЗАГУБИ ОТ 
ДУНАВ В ТУРНИРА ЗА КУПАТА 
НА АМАТЬОРСКАТА ЛИГА

Дунав разби Устрем (Дон-
чево) със 7:0 и се класира за 
следващия кръг на турнира за 
Купата на Аматьорската фут-
болна лига. Още голове мо-
жеше да вкара селекцията на 
треньорския тандем Мартин 
Цирков – Ивайло Кирилов. На-
казателната й акция започна 
с попадението на Джан Ха-
сан с глава след центриране 
отляво на Димитър Тодоров. 
До почивката се разписа и 
Мирослав Георгиев с удар 
отдалеч. После дойдоха ми-
нутите на Преслав Петков. 
След удар топката се отби в 
гредата и голмайсторът на-
прави резултата класически. 
При друга атака пък реализи-
ра на празна врата. Василен 
Марков беше точен с глава 
след центриране от корнер 
в 69-ата минута. Малко след 
това вратарят на гостите изби 

топката след удар отдалеч, но 
Йордан Димитров я насочи в 
мрежата му. Секунди преди 

края Станислав Вълчев вка-
ра от фаул, изпълнен от 35 
метра – 7:0. 

Великият Лионел Меси 
грабна “Златната топка” 
и за тази година, с което 
вече има рекордните седем 
такива. В организираната 
от “Франс Футбол” анкета 
34-годишният аржентинец 
събра 613 точки и изпревари 
Роберт Левандовски (580 т.) 
и Жоржиньо (460 т.), който 
изненадващо измести Ка-
рим Бензема от топ 3.

През лятото Меси спечели 
Копа Америка с Аржентина, 
стана и реализатор №1 на 
испанското първенство за 
сезон 2020/21 с 30 гола, след 

МЕСИ С РЕКОРДНА 
СЕДМА "ЗЛАТНА ТОПКА"

което облече фланелката на 
Пари Сен Жермен. Лео за-
служи и предишната “Златна 
топка” - през 2019 година, а 
останалите му са от 2009, 
2010, 2011, 2012 и 2015 г. 
Най-близо до него с пет 
такива отличия се нарежда 
Кристиано Роналдо, който 
този път е шести.

Както е известно, през 
миналата година наградата 
не беше връчвана, тъй като 
организаторите прецениха, 
че не всички футболисти са 
били равнопоставени, след 
като заради пандемията 

някои първенства и турнири 
или бяха прекратени по-ра-
но, или претърпяха промяна 
във формата. Фаворит за 
спечелването й беше Ро-
берт Левандовски. 

При избора тази година 
участваха 170 журналисти 
- всеки от различна държа 
а. Всеки от тях посочва по 
петима футболисти от спи-
сък с 30 имена, като ги под-
режда по позиции от първа 
до пета. За първо място се 
дават 6 точки, за второ - 4, 
за трето - 3, за четвърто - 2 
и за пето - 1. 

Ето и пълното класиране за 
„Златната топка“ по точки:

1. Меси – 613
2. Левандовски – 580
3. Жоржиньо – 460
4. Бензема – 239
5. Канте – 186
6. Роналдо – 178
7. Салах – 121
8. Де Бройне – 73
9. Мбапе – 58
10. Донарума – 36
11. Холанд – 33
12. Лукаку – 26
13. Киелини – 26
14. Бонучи – 18
15. Стърлинг – 10
16. Неймар – 9
17. Суарес – 8
18. Кяер – 8
19. Маунт – 7
20. Марез – 7
21. Бруно Фернандеш / Лаута-

ро Мартинес – 6
23. Кейн - 4
24. Педри – 3
25. Фодън – 2
26. Барела / Рубен Диаш / 

Жерард Морено – 1
29. Аспиликуета / Модрич – 0

Хърватия стана първият 
полуфиналист в отборния 
турнир по тенис за мъже за 
Купа “Дейвис”, след като 
елиминира Италия с 2:1 по-
беди. След като двата мача 
на сингъл бяха с размене-

ни победи, намиращите се 
на върха в ранглистата на 
двойки Мате Павич и Нико-
ла Мектич нямаха никак-
ва трудност срещу Фабио 
Фонини и Яник Зинер и ги 
отнесоха с 6:3, 6:4.

Зинер смени Симоне Бо-
лели в италианския отбор в 
предварителната заявка. И 
Зинер показа, че има огро-
мно бъдеще, след като за 
близо три часа победи вете-
рана Марин Чилич в три сета 

с 3:6, 7:6 (4), 6:3 и изравни 
синглите. Притиснати след 
изоставане с 0:1 в общия 
резултат, италианците под-
крепяха повече от шумно 
понякога Зинер срещу бив-
шия шампион от US Open 

Чилич. Но на двойки заедно 
с Фонини така и не успяха 
да вземат дори и една от 
отворилите им се точки за 
пробив и паднаха за час и 20 
минути. Павич и Мектич са 
шампиони от “Уимбълдън” 
на двойки, както и от Олим-
пийските игри в Токио.

В другия сингъл Борна 
Годжо даде изненадваща 
преднина на хърватите, след 
като удари Лоренцо Сонего 
със 7:6 (2), 2:6, 6:2. Годжо, 
който е 252 места след на-
миращия се на 27-о място 
Сонего, изоставаше с 1:4 в 
първия сет, но намери сили 
да изпрати частта в тайбрек 
и там спечели. Италианецът 
бързо се възстанови във 
втория сет и го спечели ком-
фортно, но в третия имаше 
доста проблеми и направи 
сериозен брой непредизви-
кани грешки, в това число 
и три пропуснати точки за 
пробив в седмия гейм.

На полуфинала хърватите 
чакат победителя от двубоя 
между Сърбия и Казахстан.

Българската волейболна 
звезда Матей Казийски е 
пред нов рекорд с италиан-

ския гранд Итас (Тренто). 
Казийски ще стане играчът 
с най-много мачове с “жъл-

то-синята” фланелка. Бъл-
гарската легенда дебютира 
за Тренто на 30 септември 
2007 година и в момента 
играе своя девети сезон 
в отбора. Това ще стане 
факт днес (2 декември) при 

гостуването на Перуджа 
в италианското дерби от 
първия кръг в Група Е на 
Шампионската лига. Бълга-
ринът ще запише своя 346-и 
мач с екипа на трентинци 
и ще изпревари Емануеле 
Бирарели и Масимо Колачи, 
които имат по 345 срещи.

37-годишният Матей Ка-
зийски вече държи няколко 
клубни рекорда - за най-
много реализирани точки 
за Тренто - 5111, както и за 
най-много срещи като капи-
тан - с 216. Той дели първото 
място с Емануеле Бирарели 
и по спечелени трофеи с 
екипа на тима от Тренто с 
по 16. Българинът има по 
четири титли от Скудетото и 
Световното клубно първен-
ство, по три трофея в Шам-
пионската лига и в турнира 
за Купата на Италия, както и 
две Суперкупи на страната.

ХЪРВАТИЯ ПОБЕДИ ИТАЛИЯ И СЕ КЛАСИРА 
НА ПОЛУФИНАЛ ЗА КУПА "ДЕЙВИ"

МАТЕЙ КАЗИЙСКИ ПРЕД НОВ РЕКОРД С ТРЕНТО

Кубрат Пулев е готов да се 
бие отново след 2-3 месеца. 
Това обяви самият боксьор 

в ексклузивно интервю за 
youtube канала „Спортната 
джунгла“. „Няма да излизам 
от форма. Контузия нямам. 
Това е най-важното. Здрав 
съм. Да благодарим на Гос-
под и на природата. Имах 
контузия на рамото, с която 
играх срещу Джошуа за све-

товната титла. С тази травма 
нямаше как да пускам друг 
удар освен десен прав. Дори 

и с него не бях сигурен. Сега 
вече контузията я няма“, 
добави Пулев.

Той все още не е решил 
дали ще прави защита на 
новоспечелената титла от 
веригата „Траяд комбат“, 
или ще се завърне към про-
фесионалния бокс. sportal.bg

Четвъртата партия от мача 
за световната титла по шахмат 
между шампиона Магнус Карл-
сен и претендента Ян Непомня-
щи отново не излъчи победител. 

Подобно на предишните три и 
тази партия, в която норвеже-
цът бе с белите фигури, приклю-
чи с реми, което бе фиксирано 
с трикратно повторение на 
33-тия ход.

След като във втората пар-
тия от мача 30-годишният 
Карлсен изненада Непомнящи 
с нетрадиционния за него от-
криващ ход d4, сега норвеже-
цът се върна към обичайното 
е4. Двамата гросмайстори 
разиграха руска партия, кое-

то бе по вкуса на играещия с 
черните Непомнящи. Руснакът 
успя да размени дамите с про-
тивника си още на 16-ия ход и 
след него бе ясно, че Карлсен 

трудно ще може да продължи 
да търси победата.

Мачът за световната титла 
се провежда в 14 партии по 
класически шахмат, като при 
равенство в тях ще се изиграе 
тайбрек на съкратена контро-
ла. Наградният фонд е 2 ми-
лиона евро, като победителят 
ще вземе между 60 и 55 про-
цента от сумата в зависимост 
от това дали спечели още в 
редовните 14 партии, или се 
стигне до тайбрек. sportal.bg

Испанският национал 
Педри беше отличен за най-

добър млад футболист до 
21 години и в анкетата на 
“Франс Футбол”. Призът 
е известен като “Копа” на 
името на Реймон Копа. Нас-
коро халфът на Барселона 
получи аналогичен приз - 
“Златното момче”, даван от 
“Тутоспорт”.

Младокът изигра феноме-
нален сезон, в който записа 

невероятните 73 двубоя за 
Барса и националния тим на 

Испания, 
в к л ю ч и -
телно на 
Евро 2020 
и  О л и м -
пиадата . 
Едва пре-
ди някол-
ко дни той 
н а в ъ р ш и 
19 години, 
a в класа-
цията за 

„Златната топка“ заема 24-о 
място.

Другите номинирани за 
приза “Копа” в анкетата на 
“Франс Футбол” бяха Мей-
сън Грийнууд (Манчестър 
Юнайтед, Англия), Джуд Бе-
лингам (Дортмунд, Англия), 
Джамал Мусиала (Байерн, 
Германия) и Нуно Мендеш 
(ПСЖ, Португалия).

КОБРАТА: ГОТОВ СЪМ ЗА 
НОВ МАЧ СЛЕД 2-3 МЕСЕЦА

ЧЕТВЪРТО РЕМИ В БИТКАТА ЗА 
СВЕТОВНАТА ТИТЛА ПО ШАХМАТ

ПЕДРИ ЗАСЛУЖИ И ТРОФЕЯ "КОПА"
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Îáùåñòâåíîòî îáñúæäàíå, 
ïðîâåäåíî äíåñ, å â ñúîòâåò-
ñòâèå ñúñ Çàêîíà çà ïóáëè÷-
íèòå ôèíàíñè è Íàðåäáàòà çà 
óñëîâèÿòà è ðåäà çà ñúñòàâÿ-
íå íà òðèãîäèøíà  áþäæåòíà 
ïðîãíîçà çà ìåñòíèòå äåéíîñ-
òè è çà ñúñòàâÿíå, ïðèåìàíå, 
èçïúëíåíèå è îò÷èòàíå íà  
áþäæåòà íà Îáùèíà Êàâàðíà.

Ïðîåêòúò íà àêòóàëèçàöè-
ÿòà íà áþäæåòà íà îáùèíàòà 
çà 2021 ã. áå ïðåäñòàâåí îò 
Åëåíà Áàëòàäæèåâà - êìåò 
íà îáùèíà Êàâàðíà, Ìèòêî 
Íåäåâ – çàì.-êìåò „Ôèíàíñè 
è èêîíîìè÷åñêî ðàçâèòèå“, 
Ãåîðãè Áàëòàäæèåâ - çàì.-
êìåò „Åâðîïåéñêè ôîíäîâå 
è èíâåñòèöèîííà äåéíîñò“,  
è Ñòàíêà ßíåâà - íà÷àëíèê 
îòäåë „Áþäæåò, ôèíàíñè, ñ÷å-
òîâîäñòâî“.

Ïðè÷èíèòå è ìîòèâèòå çà 
èçãîòâÿíå íà ïðîåêòà ñà àê-
òóàëèçèðàíå íà ôèíàíñîâèÿ 
ïëàí íà îðãàíèçàöèÿòà ñ öåë 
ïîñòèãàíå íà ñúîòâåòñòâèå è 
ñèíõðîíèçèðàíå íà âçåòèòå 
îò Îáùèíñêè ñúâåò ðåøåíèÿ ñ 
áþäæåòà. Òîâà ñà ðåøåíèÿòà 
çà èçâúðøâàíå íà ñòîïàí-
ñêà äåéíîñò ïî àâòîãàðîâî 

îáñëóæâàíå, îñèãóðÿâàíå íà 
âðåìåíåí êðàòêîñðî÷åí öåëå-
âè áåçëèõâåí çàåì íà Íàðîä-
íî ÷èòàëèùå - ñ. Áúëãàðåâî, è 
ïîêðèâàíå íà ÷àñò îò çàãóáàòà 
íà „ÊÀÂÀÐÍÀ“ ÅÎÎÄ.

Ïðîìeíèòå, çàëîæåíè â 
êàïèòàëîâàòà ïðîãðàìà íà 
îáùèíàòà, öåëÿò îñèãóðÿâà-
íå íà ñúîòâåòñòâèåòî ìåæäó 
ïëàíèðàíèòå è èçâúðøâàùèòå 
ñå äåéíîñòè ïî èçïúëíåíèåòî 
íà ðåêîíñòðóêöèÿ è ðåõàáèëè-
òàöèÿ íà óëèöè, èçãðàæäàíå 
íà óëè÷íà êàíàëèçàöèÿ è èç-
ãðàæäàíåòî íà íîâ ãðîáèùåí 
ïàðê  â ãð. Êàâàðíà.

Ñ ïëàíèðàíèòå ïðîìåíè ñå 
î÷àêâà ìíîãî ïî-äîáðî ïðè-
êëþ÷âàíå íà èçïúëíåíèåòî íà 
áþäæåòà íà îáùèíàòà çà 2021 
ã. Íåîáõîäèìèÿò ôèíàíñîâ 
ðåñóðñ å îñíîâíî â ðàìêè-
òå íà ãëàñóâàíèÿ áþäæåò, à 
äîïúëíèòåëíèòå ñðåäñòâà ñà 
îò ïðåèçïúëíåíèå íà ñîáñò-
âåíèòå ïðèõîäè â ñëåäñòâèå 
íà ïî-åôåêòèâíàòà ðàáîòà íà 
îáùèíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ.

Ïðîåêòúò íà àêòóàëèçà-
öèÿòà íà áþäæåòà ùå áúäå 
âíåñåí â Îáùèíñêèÿ ñúâåò çà 
îáñúæäàíå è ïðèåìàíå.

ОБЩИНА КАВАРНА ОБЩИНА КАВАРНА 
ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО 
ОБСЪЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕ НА 
АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА 
БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г.БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г.

Çà ïåðèîäà îò 22.11.2021 
ã. äî 28.11.2021 ã. â îáëàñò 
Äîáðè÷ ñà ðåãèñòðèðàíè è 
ïðîó÷åíè îáùî 277 ñëó÷àÿ íà 
COVID-19, ñúîáùàâà äèðåê-
òîðúò íà Ðåãèîíàëíà çäðàâ-
íà èíñïåêöèÿ è ñåêðåòàð íà 
Îáëàñòåí êîîðäèíàöèîíåí 
ùàá êúì Îáëàñòåí ñúâåò ïî 
çäðàâåîïàçâàíå ä-ð Ñâåòëà 
Àíãåëîâà è äîïúëâà, ÷å 34 
ñà õîñïèòàëèçèðàíè, à 12  
ïàöèåíòè ñà ïðåìèíàëè ïðåç 
Îòäåëåíèå ïî àíåñòåçèÿ è 
èíòåíçèâíî ëå÷åíèå.

Ñðåä óñòàíîâåíèòå è ïðî-
ó÷åíè ñëó÷àè èìà ìåäèöèí-
ñêè ñïåöèàëèñòè - 1 ëåêàð, 
1 ñàíèòàð è åäèí ïàöèåíò 
- äðóã ìåäèöèíñêè ïåðñîíàë. 
Â ñôåðàòà íà îáðàçîâàíèåòî 
è ñîöèàëíèòå äåéíîñòè çà 
îò÷åòíèÿ ïåðèîä ïîëîæèòåëíè 
ðåçóëòàòè ïðè èçñëåäâàíå å 

óñòàíîâåíî ïðè 6 ó÷èòåëè, 15 
ó÷åíèöè, 4 äåöà îò äåòñêè çà-
âåäåíèÿ è äâàìà ïîòðåáèòåëè 
â ñîöèàëíà èíñòèòóöèÿ.

Êàðàíòèíèðàíè êàòî êîí-
òàêòíè ñà 87 ó÷åíèöè è 7 ó÷è-
òåëè îò ó÷èëèùà â îáëàñòòà, 
53 äåöà è 10 ëèöà îò ïåðñî-
íàëà íà äåòñêè ÿñëè è äåòñêè 
ãðàäèíè.

Çà èçìèíàëàòà ñåäìèöà 
îáùèÿò áðîé èçñëåäâàíè ñ 
RT - PCR òåñòîâå è áúðçè àí-
òèãåííè òåñòîâå çà  COVID-19 
ëèöà îò îáëàñòòà â ëàáîðàòî-
ðèè â ñòðàíàòà å 1381. Îáùè-
ÿò áðîé íà ïîñòàâåíèòå ïîä 
êàðàíòèíà ëèöà â îáëàñòòà 
å 688, ïîñî÷âàò îò ÐÇÈ. Îò 
Èíñïåêöèÿòà îò÷èòàò, ÷å çà 
ñåäìèöàòà ïîñòàâåíèòå äîçè 
âàêñèíà ñðåùó COVID-19 â 
îáëàñòòà ñà 2612. 

Êúì 30.11.2021 ãîä. 14-äíåâ-

íà çàáîëÿåìîñò îò Êîâèä-19 
â îáëàñòòà å 382.86%000. Ïî 
îáùèíè çàáîëÿåìîñòòà å êàê-
òî ñëåäâà – Îáùèíà Êàâàðíà 
-  283,20%000; Îáùèíà 
Øàáëà - 830,10%000; Îáùèíà 
ãðàä Äîáðè÷ - 406,50%000; 
Îáùèíà Áàë÷èê - 763,40%000; 
Îáùèíà Ãåíåðàë Òîøåâî - 
207,00%000; Îáùèíà Äîáðè-
÷êà - 228,20%000; Îáùèíà 
Òåðâåë - 178,90%000; Îáùèíà 

Íà 1 äåêåìâðè îòáåëÿçâàìå 
Ñâåòîâíèÿ äåí çà áîðáà ñúñ 
ÑÏÈÍ. Äàòàòà - 1 äåêåìâðè 
å îïðåäåëåíà ïðåç 1988 ã. ïî 
èíèöèàòèâà íà Ñâåòîâíàòà 
çäðàâíà îðãàíèçàöèÿ ñ öåë äà 
íàñî÷è îáùåñòâåíîòî âíèìà-
íèå êúì ïðîáëåìèòå íà ÕÈÂ/
ÑÏÈÍ è äà ïîä÷åðòàå íåîáõî-
äèìîñòòà îò ïîäêðåïà è ðàç-
áèðàíå çà õîðàòà, æèâååùè 
ñ òîâà çàáîëÿâàíå. Ïîíàñòîÿ-
ùåì äåíÿòñå îòáåëÿçâà â íàä 
190 äúðæàâè ïî ñâåòà.

Ì e æ ä ó í a ð o ä e í c è ì â o ë -
íaaíòè-CÏÈÍêaìïaíèÿòa 
å ÷eðâeíaòaïaíäeëêa, cúç-
äaäeíaïðeäè 12 ãoäèíèoò-
ãðóïaõóäoæíèöè è å ñèìâoë-
íacoëèäaðíocòòa êúì õoðaòa, 
æèâeeùè c ÕÈÂ. ×eðâeíè-
ÿò öâÿò íaïaíäeëêaòaeä-
íoâðeìeííocèìâoëèçèðaëþ-
áoâòa è êðúâòa è òaêaèçða-
çÿâacúïðè÷acòíocòòa êúì 
çaceãíaòèòeoòçaáoëÿâaíeòo 
è áoëêaòa, ïðè÷èíeíaoò-
çaãóáaòaíaáëèçêèòe,  ïo-
÷èíaëèoò CÏÈÍ. ×eðâeíèÿò 
öâÿò cúùo e è ïðeäóïðeæ-
äeíèeäaíeceïoäõoæäaëeêo-
ìècëeío êúì ïðoáëeìa è 
äaíeceïðeíeáðeãâaeäíooò-
í a é - ã o ë e ì è ò e ï ð e ä è ç â è -
êaòeëcòâaíaíaøeòocúâðeìèe.

Âèðóñúò íà ÑÏÈÍ ñå ñú-
äúðæà â ïîâå÷åòî òåëåñíè 
òå÷íîñòè íà çàðàçåí ÷îâåê, 
íî åäèíñòâåíî â êðúâòà, ñïåð-
ìàòà è âàãèíàëíèÿ ñåêðåò 
èìà äîñòàòú÷íî êîëè÷åñòâî 
âèðóñè, çà äà ñå îñúùåñòâè 
çàðàçÿâàíå. Òîâà îçíà÷àâà, 
÷å ìîæåø äà ñå çàðàçèø ïî:

1 ДЕКЕМВРИ: СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН1 ДЕКЕМВРИ: СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН

-Ïîëîâ ïúò – êàòî ïðàâèø 
ñåêñ ñúñ çàðàçåí ÷îâåê, áåç 
äà èçïîëçâàø ïðåçåðâàòèâ. 
Òîâà âàæè çà âñåêè ñåêñóàëåí 
êîíòàêò, âêëþ÷èòåëíî àíàëåí 
è îðàëåí;

-Êðúâåí ïúò –  ÷ðåç èçïîëç-
âàíå íà îáùè èãëè, ñïðèíöîâ-
êè, íåñòåðèëíè èíñòðóìåíòè 
êàòî òåçè çà ïèúðñèíã, òàòóè-
ðîâêè èëè çúáîëå÷åíèå;

-Âåðòèêàëåí ïúò – îò áðå-
ìåííà ìàéêà íà äåòåòî â óò-
ðîáàòà, ïî âðåìå íà ðàæäàíå 
èëè êúðìåíå.

Íå ìîæåø äà ñå çàðàçèø 
ïðè: öåëóâêà, ïðåãðúäêà, ìà-
ñàæ, èçïîëçâàíå íà îáùè 
òîàëåòíè, äîêîñâàíå, êàø-
ëèöà, óõàïâàíå îò íàñåêîìè, 
èçïîëçâàíå íà åäíè è ñúùè 
äðåõè.

Ñðåùó ÑÏÈÍ íÿìà ëåêàð-
ñòâî èëè âàêñèíà. Åäèíñòâå-
íèÿò íà÷èí äà ñå ïðåäïàçèø 
å áåçîïàñíèÿò ñåêñ – ñåêñ ñ 

З а  и з м и н а л а т а  с е д м и ц а 
поставените дози ваксина срещу 
COVID-19 в областта  са 2612 

Ëèïñàòà íà ìèíóñîâè òåì-
ïåðàòóðè ïîçâîëÿâà íà ðèáà-
ðèòå äà âëèçàò â ìîðåòî öÿë 
ìåñåö íîåìâðè è äà ñå ðàä-
âàò íà äîáúð óëîâ îò êåôàë, 
÷åðíîêîï, ñàôðèä, ïîï÷åòà è 
êàðàãüîç. Â Êàâàðíà íà ðèá-
íàòà áîðñà ïðåñíèÿò êåôàë ñå 
ïðåäëàãà îò 5.50 äî 6.50 ëåâà 
çà êèëîãðàì, â çàâèñèìîñò 
îò ãîëåìèíàòà íà ïàð÷åòà-

НА НИКУЛДЕН В ДОБРИЧ ЗАЛАГАТ НА ШАРАНА, А НА НИКУЛДЕН В ДОБРИЧ ЗАЛАГАТ НА ШАРАНА, А 
КРАЙ МОРЕТО - НА САФРИД, КЕФАЛ И ЧЕРНОКОПКРАЙ МОРЕТО - НА САФРИД, КЕФАЛ И ЧЕРНОКОП

òà. Ïî-åäðèòå åêçåìïëÿðè ñà 
ïî 7 ëåâà çà êã, òîëêîâà ñå 
ïðåäëàãà è êèëîãðàì ïðåñåí 
÷åðíîêîï. Ïîï÷åòàòà ñà ïî 6 
ëåâà çà êã, ïðåñíèÿò ëèõíóñ 
ñòèãà 9 ëåâà. Ñàôðèäúò å ïî 
4.00 -  4.50 ëâ. çà êã íà áîðñà-
òà, äî 7 ëåâà ñòèãà êèëîãðàìúò 
â ñïåöèàëèçèðàíèòå ìàãàçèíè 
â Äîáðè÷. 

Òúðãîâèÿòà äèðåêòíî îò ðè-

Ñðåäñòâàòà, ñúáèðàíè çà 
49-ãîäèøíàòà Èâè Äèìîâà 
îò Áàë÷èê, çà äà ñå èçïðàâè 
îò èíâàëèäíàòà êîëè÷êà, ùå 
áúäàò äàðåíè çà äðóãà êàóçà, 
ñúîáùè êîðåñïîíäåíòúò íà 
Ðàäèî Âàðíà Àëáåíà Èâàíîâà.

Íà 19 íîåìâðè òÿ çàãóáè 
áèòêàòà íå ñ òåæêàòà äèàãíî-
çà, êîÿòî é áÿõà ïîñòàâèëè, 
à ñ COVID-19, íàïèñàõà íåé-
íèòå áëèçêè íà ñòðàíèöàòà 
íà äàðèòåëñêàòà êàìïàíèÿ, 
ðàçêðèòà â íåéíà ïîäêðåïà 
„Ïîìîãíåòå íà Èâà äà ïðîõî-
äè îòíîâî“.

„Ñêúïè ïðèÿòåëè, áëàãî-
äàðèì íà âñåêè åäèí îò âàñ, 
êîéòî ïîìîãíà íà Èâà ñ ïîëî-
æèòåëíà åíåðãèÿ, ìèëè äóìè, 
êóðàæ, ôèíàíñîâè ñðåäñòâà 
èëè ïî êàêúâòî è äà å äðóã 
íà÷èí.

Âàøàòà ïîäêðåïà îçíà÷à-
âàøå è ùå îçíà÷àâà ìíîãî çà 

СРЕДСТВАТА, СЪБИРАНИ СРЕДСТВАТА, СЪБИРАНИ 
ЗА 49-ГОДИШНАТА ЗА 49-ГОДИШНАТА 
ИВИЛИНА ДИМОВА ОТ ИВИЛИНА ДИМОВА ОТ 
БАЛЧИК ЩЕ БЪДАТ БАЛЧИК ЩЕ БЪДАТ 
ДАРЕНИ ЗА ДРУГА КАУЗАДАРЕНИ ЗА ДРУГА КАУЗА

öÿëîòî íè ñåìåéñòâî.
Ñ îãðîìíà òúãà áèõìå èñ-

êàëè äà âè ñúîáùèì, ÷å Èâà 
çàãóáè áèòêàòà, íî íå ñ òåæ-
êàòà äèàãíîçà, êîÿòî é áÿõà 
ïîñòàâèëè, à ñ óæàñíèÿ Covid 
19, êîéòî äîíåñå áîëêà è çàãó-
áè íà âñè÷êè ïî ñâåòà.

Íèå âÿðâàìå ñ öÿëîòî ñè 
ñúðöå, ÷å òÿ ñåãà å íà ïî-äî-
áðî ìÿñòî, êúäåòî ìîæå äà 
âúðâè, òè÷à è å ïî-ñâîáîäíà è 
ùàñòëèâà.

Òúæíèÿò äåí çà íàøåòî ñå-
ìåéñòâî áåøå òâúðäå ñêîðî, 
íî èñêàìå äà çíàåòå, ÷å ñú-
áðàíàòà ñóìà ùå áúäå äàðåíà 
çà äðóãà êàóçà, íà êîÿòî ñå 
íàäÿâàìå äà ïîìîãíåì.

Òàçè ñòðàíèöà, ùå áúäå èç-
òðèòà, çà äà íå ñúçäàâà ãðåø-
íî âïðå÷àòëåíèå çà àêòèâíà 
äàðèòåëñêà êàìïàíèÿ.

Áëàãîäàðèì âè ñ öÿëîòî ñè 
ñúðöå!“

Êðóøàðè - 160,30%000.
Ïðèïîìíÿìå, ÷å îò â÷åðà 

âëÿçîõà â ñèëà ïîñëåäíèòå çà-
ïîâåäè çà ïðîòèâîåïèäåìè÷íè 
ìåðêè, èçäàäåíè îò ìèíèñòú-
ðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî. Çà 
ïîðåäåí ïúò çäðàâíèòå âëà-
ñòè ïðèçîâàâàò çà ñòðèêòíî 
ñïàçâàíå íà ìåðêèòå, êîèòî 
äà äîâåäàò äî îãðàíè÷àâàíå 
ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà çàáî-
ëÿâàíåòî.

ïðåçåðâàòèâ.
Ïðåç ìåñåö àâãóñò 2021 ã. 

Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ïðèå 
Íàöèîíàëíà ïðîãðàìà çà ïðå-
âåíöèÿ è êîíòðîë íà ÕÈÂ 
è ñåêñóàëíî ïðåäàâàíè èí-
ôåêöèè â Ðåïóáëèêà Áúëãà-
ðèÿ çà ïåðèîäà 2021-2025 
ã.Íàöèîíàëíàòà ïðîãðàìà 
ñúäúðæà ìåðêè, íàäãðàæäà-
ùè ïîñòèãíàòèòå ðåçóëòàòè 
â áîðáàòà ñ ÕÈÂ â ñòðàíàòà. 
Äåéíîñòèòå, ïðåäâèäåíè çà 
èçïúëíåíèå ïî Íàöèîíàëíàòà 
ïðîãðàìà ñà îñèãóðÿâàíå íà 
ðàííà äèàãíîñòèêà, ëå÷åíèå 
è ìîíèòîðèðàíå íà òåðàïèÿòà 
íà ñëó÷àèòå íà ÕÈÂ; îñèãóðÿ-
âàíå íà ðàííà äèàãíîñòèêà è 
ëå÷åíèå íà ñëó÷àèòå ñúñ ÑÏÈ 
(ñåêñóàëíî ïðåäàâàíè èíôåê-
öèè); èçâúðøâàíå íà ïðåâàí-
òèâíè äåéíîñòè çà ÕÈÂ è ÑÏÈ 
ñðåä ðèñêîâèòå ãðóïè è äð.

Ðåàëèçèðàíåòî íà ïðîãðà-
ìàòà ùå äîïðèíåñå çà îãðà-

íè÷àâàíå ðàçïðîñòðàíåíèåòî 
íà ïîñî÷åíèòå çàáîëÿâàíèÿ â 
ñòðàíàòà è ùå èçïúëíè ïîåòè-
òå íà ìåæäóíàðîäíî ðàâíèùå 
àíãàæèìåíòè â ïðåâåíöèÿòà 
è êîíòðîëà íà çàáîëÿâàíåòî, 
â ñúîòâåòñòâèå ñ Ãëîáàëíàòà 
ñòðàòåãèÿ ñðåùó ÕÈÂ íà Îáå-
äèíåíàòà ïðîãðàìà íà ÎÎÍ çà 
áîðáà ñ ÕÈÂ/ÑÏÈÍ.

ÐÇÈ – Äîáðè÷ùåîòáåëåæè-
Ñâåòîâíèÿäåí çà áîðáàñðåùó 
ÑÏÈÍñ ïðîâåæäàíå íà ÀÍÒÈ-
ÑÏÈÍ êàìïàíèÿ-îáó÷åíèÿ ñ 
âèêòîðèíàâ ó÷åáíèòå çàâåäå-
íèÿ è ÎÌÖ „Çàõàðè Ñòîÿíîâ” 
â ãð. Äîáðè÷, êàêòî è â îáùè-
íèòå Òåðâåë, Ãåí. Òîøåâî è 
Êàâàðíà, êîÿòî ùå ñå îðãàíè-
çèðà ñúâìåñòíî ñ îáùèíèòå è 
Ìåñòíèòå êîìèñèè çà áîðáà ñ 
ïðîòèâîîáùåñòâåíèòå ïðîÿâè 
íà ìàëîëåòíè è íåïúëíîëåòíè.

Æåëàåùèòå äà ïðîâåðÿò 
ñâîÿ ÕÈÂ ñòàòóñ ìîãàò äà 
ãî íàïðàâÿò â Êàáèíåòà çà 
àíîíèìíî è áåçïëàòíî êîíñóë-
òèðàíå è èçñëåäâàíå çà ÑÏÈÍ 
(ÊÀÁÊÈÑ) â ÐÇÈ – Äîáðè÷, 
êîéòî ðàáîòè âñåêè äåí îò 
ïîíåäåëíèê äî ïåòúê îò 8.30 
äî 16.00 ÷àñà.Îò íà÷àëîòî íà 
2021 ã. â ÊÀÁÊÈÑ ïðè ÐÇÈ - 
Äîáðè÷ ïðåä- è ñëåä-òåñòîâî 
êîíñóëòèðàíå è èçñëåäâàíå 
çà ÕÈÂ ñà ïîëó÷èëè 7ëèöà.
Ðàçïðåäåëåíèå íà èçñëåäâà-
íèòå ïî ïîë:1æåíà (14,29%)  è 
6ìúæå (85,71%). Ðàçïðåäåëå-
íèå ïî âúçðàñòè: 30-39 ã. - 4 
ëèöà (57,14%); 40-49 ã. - 2 ëèöà 
(28,57%) è 20-24ã. - 1 ëèöå 
(14,29%).

Ä-ð Ñâåòëà ÀÍÃÅËÎÂÀ

áàðèòå, íà áðåãà, ñå äâèæè îò 
6.00 äî 8 – 9 ëåâà çà êèëîãðàì 
ðèáà, êîìåíòèðàò êëèåíòè. 
Äîêàòî ñòèãíå äî Äîáðè÷ 
îáà÷å, öåíàòà ñêà÷à ñ îò 3 äî 
4 ëåâà íàãîðå.

È äîêàòî â êðàéìîðñêè-
òå íàñåëåíè ìåñòà çàëàãàò 
ïðåäèìíî íà óëîâ îò ×åðíî 
ìîðå, òî â Äîáðè÷ çà Íèêóë-
äåí çàëàãàò íà òðàäèöèîííèÿ 
øàðàí. ÍÄÒ

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

ЖЕНЯ СТОЯНОВА
Приема поръчки за

ПОРТРЕТИ И КАРТИНИ
За контакти: 0884 761078
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МАЛКИ ОБЯВИ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВАМ дворно място 
1200 кв.м. в Гаази баба. Цена 
по договаряне. Тел.: 0886 762 
469. 15-20

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

**КУПУВА

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА 
земя в Ловешка и Плевен-
ска области. Купува части 
от неразделени, неуредени 
и спорни имоти. Тел. 0886 
733 429

КУПУВАМ земя без по-
средник. Тел. 0888 38 55 59.

КУПУВАМ ГАРСОНИЕРА 
"Дружба" 2, "Дунавите" или 

Градски парк. 

КУПУВАМ зем. земя без 
посредник в с. Лясково или 
района. Тел. 0888 385 559.

ПОД НАЕМ

ДАВАМ ПО НАЕМ ТАВАН-
СКО ПОМЕЩЕНИЕ СЪС СА-
НИТАРЕН ВЪЗЕЛ В РАЙОНА 
НА МБАЛ – ДОБРИЧ, МНОГО 
ИЗГОДНО. 0894 424286. 4-5

ДАВАМ ПОД НАЕМ ДВУ-
СТАЕН, обзаведен апарта-
мент, етж 2. Тел. 0899 732 
010. 4-10

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

ДАВАМ под наем обзаведен 
и функциониращ магазин за 
хранителни стоки в центъра на 

с. Царевец. Тел. 0888 283 588

ДАВАМ ОБЗАВЕДЕНА 
квартира в центъра на До-
брич за момиче - ученичка. 
Тел. 0886 848454.

ДВАМ ПОД НАЕМ мага-
зин 86 кв.м. в гр. Балчик 
- пракинг "Двореца". Тел. 
0898 946 976. вд

УСЛУГИ

ВиК УСЛУГИ, ГАРАНЦИЯ. 
Тел. 0885187183.

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

РАЗНИ

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

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И
О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail krushari@krushari.bg; site: www.krushari.bg
На основание ЗОС, Наредба №8 на ОбС с.Крушари и решение №11/106 от 

28.10.2021г. на ОбС с.Крушари

О Б Я В Я В А
1.Публичен търг с тайно наддаване на 03.02.2022г. от 10,00 часа в административната 

сграда на община Крушари, ет.1, стая-столова за продажба на недвижими имоти с начин на 
трайно ползване – лозе в землището на с.Северняк, както следва:

№ по 
ред

ПИ № АОС  №/Дата Площ
Кв.м.

Депозит 
лв.

Начална 
тръжна 
цена лв.

Разходи 
по чл.43, 
ал.4 от 

Наредба 
№8

1 65906.10.3 2610/18.8.2021 999 159,90 1599,00 30,00
2 65906.10.4 2611/18.8.2021 999 159,90 1599,00 30,00
3 65906.10.5 2612/18.8.2021 1002 160,30 1603,00 30,00
4 65906.10.6 2613/18.8.2021 1003 160,50 1605,00 30,00
5 65906.10.7 2614/18.8.2021 1001 160,20 1602,00 30,00
6 65906.10.23 2615/19.8.2021 1509 241,50 2415,00 30,00
7 65906.10.24 2616/19.8.2021 5007 801,10 8011,00 30,00
8 65906.10.39 2617/19.8.2021 2004 320,70 3207,00 30,00
9 65906.10.46 2618/19.8.2021 1012 161,90 1619,00 30,00
10 65906.10.47 2619/19.8.2021 976 156,20 1562,00 30,00
11 65906.10.48 2620/19.8.2021 1001 160,20 1602,00 30,00
12 65906.10.49 2621/19.8.2021 999 159,90 1599,00 30,00
13 65906.10.50 2622/19.8.2021 999 159,90 1599,00 30,00
14 65906.10.51 2623/19.8.2021 1002 160,30 1603,00 30,00
15 65906.10.52 2624/19.8.2021 1003 160,50 1605,00 30,00
16 65906.10.53 2625/19.8.2021 7918 1266,90 12669,00 30,00
17 65906.10.56 2626/19.8.2021 999 159,90 1599,00 30,00
18 65906.10.58 2627/19.8.2021 2179 348,70 3487,00 30,00
19 65906.10.59 2628/19.8.2021 539 86,30 863,00 30,00

Общо всичко: 32151 5144,80 51448,00 570,00

Цената достигната на търга да се заплати от спечелилия участник еднократно в касата на 
общината или по банков път.

Участникът спечелил търга да заплати  върху оттъргуваната цена на имота 3% местен 
данък по чл.47 ал.2 и ал.3 от ЗМДТ в брой в Данъчна служба с.Крушари и разходите по чл.43 
ал.4 от Наредба №8 в брой в касата на общината или по банков път.

2.Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16,00 ч. на предходната 
дата на търга в касата на общината или по банков път по сметка на община Крушари, както 
следва: Банкова сметка: BG36IORT80883387611303 ; BIC: IORTBGSF при ТБ «Инвестбанк» 
АД, клон Добрич.

Кандидатите, които участват в търга за повече от един имот представят платежен 
документ за внесен депозит за всеки имот поотделно.

3.Документите за участие в търга се закупуват в касата на Община Крушари за сумата 
от 20,00 лв. в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга и се внасят в деловодството 
на общината в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга, но не по-рано от 15 дни от 
датата на обявата за търга.

4.Оглед на обекта на търга - всеки делничен ден в часовете от 8,00-12,00 и 13,00-17,00. 
Допълнителна информация на телефон 0887/429933.

5. Право на участие в търга имат кандидатите, които:
5.1.Нямат парични задължения към община Крушари. 
5.2.Не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност. 
5.3.Не се намират в ликвидация.
5.4.Нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на ТЗ с лице, което не отговаря на 

изискването по т.6.1. 
6.При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 18.02.2022г. при същите 

условия.

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И
О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail krushari@krushari.bg; site: www.krushari.bg
На основание ЗОС, Наредба №8 на ОбС с.Крушари и решение №11/107 от 

28.10.2021г. на ОбС с.Крушари

О Б Я В Я В А
1.Публичен търг с тайно наддаване на 04.02.2022г. от 9,00 часа в административната сгра-

да на община Крушари, ет.1, стая-столова за отдаване под наем на 10000 (десет хиляди) кв.м. 
от поземлен имот №40097.29.16, целият с площ 88961 (осемдесет и осем хиляди деветсто-
тин шестдесет и един) кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на 
трайно ползване: За животновъден комплекс (торище), номер по предходен план: 000070 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Крушари, актуван с акт за публична 
общинска собственост №2125/26.09.2014г., за срок от 10 (десет) години с началната тръжна 
годишна наемна цена от 610,00 (шестстотин и десет) лв.

2.Депозитът в размер на 183,00 (сто осемдесет и три) лв., представляващ 30% от начална-
та годишна наемна цена се внася до 16,00 ч. на предходната дата на търга в касата на общи-
ната в брой или по банков път по сметка на Община Крушари, както следва:

Банкова сметка: BG36IORT80883387611303, BIC: IORTBGSF при ТБ „Инвестбанк“ АД, 
клон Добрич.

3.Документите за участие в търга се закупуват в касата на Община Крушари за сумата от 
10,00 лв. в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга и се внасят в деловодството на 
общината в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга, но не по-рано от 15 дни от датата 
на обявата за търга.

4.Оглед на обекта на търга - всеки делничен ден в часовете от 8,00-12,00 и 13,00-17,00. 
Допълнителна информация на телефон 0887/429933.

5.Право на участие в търга имат кандидатите, които:
5.1.Нямат парични задължения към община Крушари. 
5.2.Не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност. 
5.3.Не се намират в ликвидация.
5.4.Нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на ТЗ с лице, което не отговаря на 

изискването по т.1. 
6.При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 21.02.2022г. при същите 

условия.

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И
О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

                       9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
                  E-mail krushari@krushari.bg; site: www.krushari.bg

На основание ЗОС, Наредба №8 на ОбС с.Крушари и решение №11/105 от 
28.10.2021г. на ОбС с.Крушари

О Б Я В Я В А
1.Публичен търг с тайно наддаване на 04.02.2022г. от 10,00 часа в административната 

сграда на община Крушари, ет.1, стая-столова за продажба на урегулирани поземлени 
имоти по плана на с.Ефрейтор Бакалово, както следва:

№ 
по 
ред

Кв.,парцел АОС №/дата Площ 
кв.м.

Депозит 
лв.

Начална 
тръжна 
цена лв.

Разходи 
по чл.43, 
ал.4 от 

Наредба 
№8

1 УПИ в кв.13, парцел 
XVI-общ.

2629/27.09.2021г. 840 252,00 2520,00 50,00

2 УПИ в кв.13, парцел 
XVII-общ.

2630/27.09.2021г. 840 252,00 2520,00 50,00

3 УПИ в кв.13, парцел 
XVIII-общ.

2631/27.09.2021г. 820 246,00 2460,00 50,00

4 УПИ в кв.13, парцел 
XIX-общ.

2632/27.09.2021г. 850 255,00 2550,00 50,00

5 УПИ в кв.13, парцел 
XX-общ.

2633/27.09.2021г. 840 252,00 2520,00 50,00

6 УПИ в кв.13, парцел 
XXI-общ.

2634/27.09.2021г. 920 276,00 2760,00 50,00

7 УПИ в кв.13, парцел 
XXII-общ.

2635/27.09.2021г. 860 258,00 2580,00 50,00

8 УПИ в кв.13, парцел 
XXIII-общ.

2636/27.09.2021г. 640 192,00 1920,00 50,00

Общо всичко: 6610 1983,00 19830,00 400,00

Цената достигната на търга да се заплати от спечелилия участник еднократно в касата на 
общината или по банков път.

Участникът спечелил търга да заплати  върху оттъргуваната цена на имота 3% местен 
данък по чл.47 ал.2 и ал.3 от ЗМДТ в брой в Данъчна служба с.Крушари и разходите по чл.43 
ал.4 от Наредба №8 в брой в касата на общината или по банков път.

2.Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16,00 ч. на предходната 
дата на търга в касата на общината или по банков път по сметка на община Крушари, както 
следва: Банкова сметка: BG36IORT80883387611303 ; BIC: IORTBGSF при ТБ «Инвестбанк» 
АД, клон Добрич.

Кандидатите, които участват в търга за повече от един имот представят платежен 
документ за внесен депозит за всеки имот поотделно.

3.Документите за участие в търга се закупуват в касата на Община Крушари за сумата 
от 20,00 лв. в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга и се внасят в деловодството 
на общината в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга, но не по-рано от 15 дни от 
датата на обявата за търга.

4.Оглед на обекта на търга - всеки делничен ден в часовете от 8,00-12,00 и 13,00-17,00. 
Допълнителна информация на телефон 0887/429933.

5.Право на участие в търга имат кандидатите, които:
5.1.Нямат парични задължения към община Крушари. 
5.2.Не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност. 
5.3.Не се намират в ликвидация.
5.4.Нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на ТЗ с лице, което не отговаря на 

изискването по т.6.1. 
6.При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 21.02.2022г. при същите 

условия.
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ОВЕН - Приключвайки навреме работен 
проект или поети ангажименти ще повишат 
доверието във вас и от това ще последват 
интересни предложения. В личните си 
взаимоотношения си наложете търпение.

ТЕЛЕЦ - Ще подчините голяма част от 
времето и мислите си на работата, но вие 
най-добре знаете, че си заслужава усили-
ето. Потиснете егото си и не късайте мос-
товете с онези, които са ви разочаровали.

БЛИЗНАЦИ - Ще се отнесете с внимание 
към въпроси, които до сега са оставали не-
решени, някои от които имат отношение и 
към финансите ви. Други ще се занимават 
с наследствени дела.

РАК - Ще продължите да показвате поло-
жителното си отношение към новостите в 
живота. Благодарение на психическата си 
устойчивост, каквато липсва у много други, 
ще постигате целите си.

ЛЪВ - Наред с текущите си задачи ще 
осъществите срещи и ще работите за 
постигане на споразумения от взаимен 
интерес с партньорите си по бизнес. Моти-
вирани сте и ще работите повече.

ДЕВА - Днес повече ще се концентрирате 
и работите. Това го изискват промените, 
които няма как да пренебрегнете. Ще се 
вглеждате в развитието на събитията и ще 
търсите своето място в тях.

ВЕЗНИ - Прагматично ще се вслушвате 
в мнението на партньорите си, запазвайки 
позиции и извличайки изгода за себе си. 
Ще влезнете в сътрудничество с човек, с 
когото ще развивате общ бизнес.

СКОРПИОН - Нуждаете се от спокой-
ствие и подходяща среда за развитие на 
идеите ви. В тази връзка ще се погрижи-
те за работата си и в същото време ще 
намерите отговорите на въпросите, които 
търсите.

СТРЕЛЕЦ - С подходящи аргументи и с 
приветливо поведение ще впечатлявате ау-
диторията, без да се натоварвате емоцио-
нално. Добрите познания ще ви позволят 
да предвидите ходовете си.

КОЗИРОГ - Благодарение на добрите си 
делови и бизнес-взаимоотношения ще се 
радвате на добър прием и ще печелите 
преднина с конкуренцията. Други ще прис-
тъпят към финализиране на сделка.

ВОДОЛЕЙ - Обмисляйте добре какво 
говорите и правите, за да не изпаднете в 
зависимост от нечии користни интереси. 
Подсигурете се, като вземете мерки и не 
отхвърляте ничии съвети.

РИБИ - Оптимисти сте по отношение на 
своя идея и ще работите по нея, реализи-
райки я в кратки срокове. По отношение 
на жилищен или финансов въпрос ще има 
развитие, но покажете инициатива.  

ХОРОСКОП НА НДТ

- Ако нямате звезда за елхата - свободен съм! - Сия от широк център но не тази, 
за която си мислите

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на 
един компютърен гений, 
когото всички в НДТ 
много обичаме – колега-
та ни Методи Дойчинов, 
който макар вече да ра-
боти в столицата, продъл-
жава да „лекува“ ком-
пютърните ни болежки. 
Да си жив и здрав, Мето! 
Всичко хубаво, което си 
наумиш, да се сбъдне. 
Около теб да има хора, 
които те обичат и разби-
ра се – безброй приятели!

РОЖДЕН ДЕН празну-
ва днес  Жанета Белчева 
- началник на отдел в 
Бюрото по труда. Здраве, 
щастие, много поводи за 
усмивки и много сбъд-
нати мечти желаем на 
дамата ние от НДТ!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на д-р 
Георги Желев, с пожела-
ние да е здрав и успешен! 

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува утре кметският на-
местник на село Росеново 
Иванка Костова, а ние от 
днес й желаем да е здрава 
и да работи с ентусиазъм 
за хората от повереното й 
населено място!

РОЖДЕНИК на 4 де-
кември е д-р Добрин 
Добрев - управител на 
ветеринарната клиника 
„Вива Вет“, създател и 
вдъхновител на местното 
патриотично дружество 
„46-и пехотен Добрички 
полк“, а ние от НДТ му 
желаем още от днес да е 
здрав, да успява в мно-
голиката си дейност и 
да продължи да търси и 
намира корените на бъл-
гарщината!

В АВАНС честитим 
рождения ден на люби-
мата преподавателка по 
изобразително изкуство 
на стотици добрички 
деца и младежи Олга 
Иванова, която празнува 
на 4 декември. За здраве, 
много творчески успехи и 
много поводи за усмивка 
са пожеланията на НДТ!

ИМЕН ДЕН празнуват 
на 4 декември всички, 
кръстени на св. Варвара: 
Варвара, Варя, Варадин. 
Нека са здрави и нека 
светицата дари с добро 
онези, които правят до-
бро!

ИМЕН ДЕН на 5 декем-
ври – Савинден, празну-
ват всички с имената:  
Елисавета, Сава, Савина, 
Съби, Събка, Съботин, 
Съботина, Славка, Сла-
вомир, Славчо, Сафка. 
Нека са здрави и нека до-
брите им дела получават 
небесна подкрепа! 

ДВОЕН ПРАЗНИК има 
на Никулден в семейство-
то на нотариус Веселин 
Томов – самият той е 
рожденик, а синът му Ни-
колай – именник. Да са 
здрави и двамата, желаем 
ние от НДТ! И всеки от 
тях да успява в онова, за 
което мечтае!  

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН в 
аванс казваме на всички 
с имената: Никола, Ни-
колай, Николина Ненка, 
Нина, Нино, Николета, 
Кольо.

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ТЕЛ АВИВ Е НАЙ-
СКЪПИЯТ ГРАД В СВЕТА

Тел Авив е най-скъпият 
град за живеене в света, а 
нарастващата инфлация е 
увеличила разходите за жи-
вот в световен мащаб през 
годината според проучване, 
публикувано днес, съобщи 
АФП.

Израелският град се изка-
чи с пет места нагоре и зае 
първото място в авторитет-
ната класация, съставена 
от Economist Intelligence Unit 
(EIU).

Световният индекс на раз-
ходите за живеене е базиран 
на сравняване на цените в 
щатски долари на стоките и 
услугите в 173 града.

Тел Авив се изкачи в класа-
цията отчасти благодарение 
на силната позиция на на-
ционалната валута - шекела 
- спрямо долара, както и на 
увеличението на цените на 
транспорта и хранителните 
стоки.

Париж и Сингапур си делят 
второто място, следвани от 

Цюрих и Хонконг. Ню Йорк 
е на шесто място, а Женева 
- на седмо.

Първите 10 места се допъл-
ват от Копенхаген на осмо 
място, Лос Анджелис на де-
вето и Осака на десето.

Миналата година проучва-
нето постави на първо място 
Париж, Цюрих и Хонконг.

Данните от тазгодишното 
проучване са събрани през 
август и септември, когато 
цените на товарните прево-

зи и стоките се повишиха, и 
показват, че средният ръст 
на цените в местна валута 
е 3,5 % - най-бързият темп 
на инфлация, регистриран 
през последните пет го-
дини.

Социалните ограничения, 
дължащи се на пандемията 
от коронавирус, "нарушиха 
доставките на стоки, което 
доведе до недостиг и по-ви-
соки цени", заяви Упасана 
Дут, ръководител на отдела 
за проучвания в EIU.

ДЪЩЕРЯТА НА ИМПЕРАТОР НАРУХИТО НАВЪРШИ 
20, ЩЕ ПОЕМЕ ОФИЦИАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ

Японската принцеса Аико, 
дъщеря на император Нарухи-

то, навърши 20 години в сряда 
и е готова да дебютира като 
пълнолетен член на импера-
торското семейство и да по-
еме официални отговорности, 
съобщи Асошиейтед прес.

Аико е единственото дете 
на император Нарухито и 
императрица Масако, която 
е бивш дипломат с универси-
тетска диплома от Харвард. 
Принцесата изучава японска 
литература в университета 
"Гакушуин" и има желание 
да помага на родителите си, 
като поеме част от задъл-
женията на императорското 
семейство.

"Бих искала да се усъвър-
шенствам и да се придвижвам 
стъпка по стъпка напред, за 
да се превърна в зрял човек, 
който може да служи на дру-
гите", каза Аико в изявление, 
разпространено от Държавна-
та агенция за императорското 
семейство в сряда.

Аико не може да наследи 
Трона на Хризантемата. Освен 
това, ако се омъжи за обикно-

вен гражданин, тя трябва да 
напусне императорското се-

мейство, как-
то се случи с 
братовчедка 
й Мако. Ми-
налия месец 
тя се омъжи 
за  бившия 
си състудент 
Кей Комуро.

Законът за 
император-
ското семей-
ство от 1947 
г., в който до 
голяма сте-
пен са съх-
ранени и от-
четени пред-

военните семейни традиции и 
ценности, позволява само на 
мъже да заемат престола и 
принуждава жените от импе-
раторското семейство, които 
се омъжат за избраници с не-
аристократично потекло, да се 
разделят с благородническия 
си статут.

Експерти в комисия към 
правителството обсъждат за-
кона за наследяване на прес-
тола. Много от тях са консер-
ватори и се противопоставят 
на заемането на престола 
от жени, като предлагат той 
да се заема от мъжките на-

следници на други родове на 
императорската фамилия.

В съвременната история, 
когато конкубинатите вече 
не са разрешени, законът 
ограничава принадлежността 
към императорското семей-
ството. Император Нарухито 
има само двама възможни 
по-млади наследници - принц 
Акишино, негов по-малък брат, 
и синът на Акишино, принц Хи-
сахито, както и чичо му принц 
Хитачи, на 85 г.

Хисахито е единственият 
непълнолетен член на импера-
торското семейство.

В неделя принцеса Аико ще 
посети храмове и светилища 
на императорското семей-
ство, за да отправи молитви 
към предците и боговете и ще 
бъде официално въведена в 
императорското семейство 
на церемония, която ще бъде 
ръководена от баща й. Прин-
цесата ще бъде облечена в 
официална рокля и с тиара, 
за да поздрави родителите и 
баба си и дядо си.

Като дете Аико беше изклю-
чителен почитател на япон-
ския традиционен спорт сумо 
и знаеше имената на всички 
сумисти. Също като майка си, 
тя е известна и с любовта си 
към животните.


