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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Слънчево време. Ще духа 
слаб, в източните и планин-
ските райони - умерен юго-
западен вятър и с него ще се 
пренася топъл въздух. Мини-
малните температури ще са 
между 1 и 6°, в София около 
1; максималните - предимно 
между 12 и 17, по-ниски на 
места в Горнотракийската 
низина и котловините, където 
ще е почти тихо и ще има 
ниска облачност или мъгла, 
в София - около 12.

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

ПЪРВА ГРОСМАЙСТОРСКА 
НОРМА ЗА МОМЧИЛ ПЕТКОВ

УБИЕЦЪТ ОТ ТЕРВЕЛ 
ОСТАВА ПОСТОЯННО 
В АРЕСТА

ДОБРУДЖАНСКАТА МАРСИЛЕЗА 
"О, ДОБРУДЖАНСКИ 
КРАЙ..." ЗВУЧИ В 
ХИМНА НА ЮЖНА КОРЕЯ

ОТ "ДЕМОКРАТИЧНА 
БЪЛГАРИЯ" - ДОБРИЧ 
ПРОДЪЛЖАВАТ ДА 
РАБОТЯТ ЗА ЕКОЛОГИЧНА 
ЧИСТА ДОБРУДЖА 

На стр. 6

На стр. 2

На стр.  6

На стр. 2

ОТПЕЧАТАЙ МЕЧТАТА СИ В
„НЮЗПРИНТ“ 

„НЮЗПРИНТ“ ЕООД - печат на 
вестници, списания, флаери, плакати, 

визитки, календари, книги, дипляни, 
тефтери, кочани, дигитален печат 

Бърза и експресна доставка с Еконт и 
Спиди 

имейл-newsprint@abv.bg 
тел 0893 662596 
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ЗНАМЕТО НА ДОБРИЧ ЩЕ 
ПЪТУВА ЗА АНТАРКТИКА

МИР, ЗДРАВЕ, КЪСМЕТ, РАДОСТНИ ДНИ, ДОБРОТА, ПО-
ДОБРИ ДОХОДИ, РАБОТА, ОБИЧ, ИСКРЕНИ ПРИЯТЕЛИ, 
ПЛОДОРОДИЕ В ДОБРУДЖА, А ПО МОРЕТО ПОВЕЧЕ ТУРИСТИ!
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УБИЕЦЪТ ОТ ТЕРВЕЛ ОСТАВА УБИЕЦЪТ ОТ ТЕРВЕЛ ОСТАВА 
ПОСТОЯННО В АРЕСТАПОСТОЯННО В АРЕСТА

Â ïóáëè÷íî ñúäåáíî çà-
ñåäàíèå,  ïðîâåäåíî íà 
30.12.2021ã., Îêðúæåí ñúä 
– Äîáðè÷ ïîñòàíîâè ìÿðêà 
çà íåîòêëîíåíèå „çàäúð-
æàíå ïîä ñòðàæà“ ñïðÿ-
ìî Ôàðåäèí Ìåìèø Àõìåä 
îò ãð. Òåðâåë, íà êîãîòî å 
ïîâäèãíàòî îáâèíåíèå çà 
òîâà, ÷å íà 28.12.2021ã. â ãð. 
Òåðâåë óìèøëåíî óìúðòâèë 
áèâøàòà ñè ñúïðóãà À.Í.À., 
êàòî äåÿíèåòî å èçâúðøåíî 
ïî îñîáåíî ìú÷èòåëåí çà 
æåðòâàòà íà÷èí. 

Îò ñúáðàíèòå äî íàñòîÿù-
èÿ ìîìåíò äîêàçàòåëñòâà ïî 
äîñúäåáíîòî  ïðîèçâîäñòâî 
– ïðîòîêîëè çà îãëåä íà ìåñ-
òîïðîèçøåñòâèå è ôîòîàëáó-
ìè êúì òÿõ, çà ïðåòúðñâàíå 
è èççåìâàíå â íåîòëîæíè 
ñëó÷àè ñ ïîñëåäâàùî ñú-
äåáíî  îäîáðåíèå, ïðîòîêîë  
çà  ðàçïèò  íà îáâèíÿåì íà 
ìÿñòî, ïðîòîêîëè çà ðàçïèòè 
íà ñâèäåòåëè, âêëþ÷èòåëíî 
è ïðåä ñúäèÿ, ïðîòîêîëè  çà 
äîáðîâîëíî ïðåäàâàíå, êàê-
òî è îñòàíàëèòå ïðèëîæåíè 
ïî äåëîòî äîêàçàòåëñòâà, 
ñå óñòàíîâÿâà, ÷å å íàëèöå 
îáîñíîâàíî ïîäîçðåíèå çà 
ñúïðè÷àñòíîñò èìåííî íà 
îáâèíÿåìèÿ Ôàðåäèí êúì 
ïðåäÿâåíîòî îáâèíåíèå, 
ïðåäìåò íà äîñúäåáíîòî 
ïðîèçâîäñòâî.

Ïðåñòúïëåíèåòî ïî ÷ë.116 
îò ÍÊ, çà êîåòî å ïîâäèãíàòî 
îáâèíåíèå íà Ô.Ì.À. îò ãð. 
Òåðâåë,  ñå õàðàêòåðèçèðà ñ 
èçêëþ÷èòåëíî âèñîêà ñòåïåí 
íà îáùåñòâåíà îïàñíîñò, 
êàòî ñ îãëåä íà ïðåäâèäå-
íîòî âèñîêî  íàêàçàíèå  çà  
ñúùîòî, ñúäúò íàìèðà, ÷å 
å íàëèöå ðåàëíà îïàñíîñò 
îáâèíÿåìèÿò äà ñå óêðèå 
ñ öåë èçáÿãâàíå íà åâåíòó-
àëíà áúäåùà íàêàçàòåëíà 
ðåïðåñèÿ. Êúì íàñòîÿùèÿ 
ìîìåíò ñúäúò íàìèðà, ÷å 
îáâèíåíèåòî å ñ äîñòàòú÷íà 
ñòåïåí íà âåðîÿòíîñò. Íàëè-
öå å îáîñíîâàíî ïîäîçðåíèå 
çà ñúïðè÷àñòíîñò íà îáâè-
íÿåìèÿ êúì ïðåäÿâåíîòî 
îáâèíåíèå, êîåòî å áèëî è 
îñíîâàíèåòî íà îðãàíèòå íà 
äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî 
äà ìó ïîâäèãíàò òàêîâà. 

Îò ïðèëîæåíàòà ïî äå-
ëîòî ñïðàâêà çà ñúäèìîñò 
ñå óñòàíîâÿâà, ÷å Ôàðåäèí 
Ìåìèø Àõìåä å  îñúæäàí 
òðè  ïúòè ñ âëåçëè â ñèëà 
ïðèñúäè. Ìàêàð ÷å âå÷å å 
ðåàáèëèòèðàí ïî ñúäåáåí 
ðåä çà ïúðâîòî ìó îñúæäàíå, 
ñëåäâà äà áúäå îòáåëÿçàíî, 
÷å òî å áèëî çà èçâúðøåíè 
îò íåãî òðè òåæêè óìèøëåíè  
ïðåñòúïëåíèÿ  çà èçíàñèë-
âàíå è ãðàáåæ, êàòî ìó áèëî 
íàëîæåíî íàêàçàíèå îñåì 

ãîäèíè „ëèøàâàíå  îò  ñâîáî-
äà“ ïðè „ñòðîã“ çàòâîðíè÷å-
ñêè ðåæèì è  òîâà íàêàçàíèå 
å áèëî òúðïÿíî åôåêòèâíî. 
Ãîðåèçëîæåíîòî ñî÷è, ÷å äî 
íàñòîÿùèÿ ìîìåíò íàëîæå-
íîòî íà Ôàðåäèí åôåêòèâíî 
íàêàçàíèå êàòåãîðè÷íî íå å 
îñúùåñòâèëî ñâîåòî ïîïðà-
âèòåëíî è ïðåâúçïèòàòåëíî 
âúçäåéñòâèå, êîåòî ãî õàðàê-
òåðèçèðà êàòî ëè÷íîñò ñ âè-
ñîêà ñòåïåí íà îáùåñòâåíà 
îïàñíîñò.

Îêðúæíèÿò ñúä, ñúîáðà-
çÿâàéêè ñå ñ òåæåñòòà íà 
ïîâäèãíàòîòî îáâèíåíèå, ñ 
ïðåäèøíèòå îñúæäàíèÿ íà 
îáâèíÿåìèÿ, âêëþ÷èòåëíî è 
åôåêòèâíî  èçòúðïåíèòå îò 
íåãî íàêàçàíèÿ ïðèåìà, ÷å 
ñúùåñòâóâàò äàííè çà ïðîÿ-
âåíà óïîðèòà ïðåñòúïíà âîëÿ 
îò íåãîâà ñòðàíà, êîåòî âîäè 
äî íåìèíóåìèÿ  èçâîä, ÷å ñú-
ùåñòâóâà ðåàëíà îïàñíîñò 
îáâèíÿåìèÿò Ô.Ì.À. äà ñå 
óêðèå èëè äà èçâúðøè äðóãî 
ïðåñòúïëåíèå. Èçâúðøåíîòî 
ïðåñòúïëåíèå å òåæêî òà-
êîâà è ñå õàðàêòåðèçèðà ñ 
èçêëþ÷èòåëíî âèñîêà ñòåïåí 
íà îáùåñòâåíà îïàñíîñò, 
êàòî ñëåäâà äà áúäå îòáåëÿ-
çàíî, ÷å ïðåñòúïëåíèåòî ïî  
íàñòîÿùîòî äåëî å èçâúðøå-
íî ñ îñîáåíà æåñòîêîñò è ïî 
îñîáåíî  ìú÷èòåëåí íà÷èí çà 
óáèòàòà.

Ïîñî÷åíèòå îáñòîÿòåë-
ñòâà, à ñúùî òàêà è çàêîíî-
äàòåëíàòà îöåíêà, êîÿòî å 
äàäåíà íà òîâà ïðåñòúïëå-
íèå, à èìåííî, ÷ðåç âèñîêàòà 
ñòåïåí íà íàêàçóåìîñò ïðåä-
âèäåíà çà ñúùîòî, íàâåæäà 
ñúäà íà èçâîä çà ðåàëíàòà 
îïàñíîñò, âèçèðàíà â ÷ë.63 
àë.1 îò ÍÏÊ, êàòî ñúäúò 
íàìèðà, ÷å åäèíñòâåíàòà 
àäåêâàòíà ìÿðêà çà íåîòêëî-
íåíèå â íàñòîÿùèÿ ñëó÷àé 
å ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå 
"Çàäúðæàíå  ïîä  ñòðàæà". 
Ñúäúò ïðèåìà ñúùî òàêà, ÷å 
åâåíòóàëíî íåíàëàãàíå íà 
òàçè ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå 
áè äîâåëî äî ðåàëíà îïàñ-
íîñò Ôàðåäèí äà ñå óêðèå /ñ 
öåë îñóåòÿâàíå íà åâåíòó-
àëíà  áúäåùà íàêàçàòåëíà 
ðåïðåñèÿ/.

ÍÄÒ ïðèïîìíÿ, ÷å 51-ãî-
äèøíèÿò Ôàðåäèí Ìåìèø 
Àõìåä, óáèë ïî æåñòîê íà÷èí 
áèâøàòà ñè ñúïðóãà â Òåðâåë 
íà 28 äåêåìâðè, áå çàëîâåí 
êúñíî ñúùàòà âå÷åð. Ñëåä 
êàòî ïðåáèë íà óëèöàòà ñ êà-
ìúíè 45-ãîäèøíàòà ñè áèâøà 
ñúïðóãà Àøå, Ôàðåäèí ñå 
óêðèë, à ïîëèöèÿòà â îáëàñ-
òòà áå âäèãíàòà íà êðàê çà 
èçäèðâàíåòî ìó. Ïîëèöåé-
ñêè åêèïè ñïèðàõà âñè÷êè 
àâòîìîáèëè è ïðîâåðÿâàõà 

112 ÍÎÂÈÍÈ
Íà 1 ÿíóàðè, îêîëî 23:50 ÷àñà, ïî ïúòÿ ñ. Îáðî÷èùå 

ïîñîêà ñ. Öúðêâà,  å ñïðÿí çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë 
„Ôîëêñâàãåí“, óïðàâëÿâàí îò 54-ãîäèøåí ìúæ.  Ïðè 
ïîñëåäâàëàòà ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà àëêîõîë ñ òåõíè-
÷åñêî ñðåäñòâî, öèôðîâàòà èíäèêàöèÿ îò÷èòà íàëè÷èåòî 
íà 1,89 ïðîìèëà. Çàäúðæàí å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 1 ÿíóàðè, îêîëî 04:20 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å èçâúð-
øåíà ïðîâåðêà íà 22-ãîäèøåí ìúæ. Â õîäà íà ïðîâåð-
êàòà å óñòàíîâåíî áÿëî âåùåñòâî ñ òåãëî 0,31 ãðàìà, 
ðåàãèðàùî íà êîêàèí. Çàäúðæàí å çà ñðîê îò 24 ÷àñà.

Íà 1 ÿíóàðè, îêîëî 05:00 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å èçâúð-
øåíà ïðîâåðêà íà 25-ãîäèøåí ìúæ. Â õîäà íà ïðîâåð-
êàòà å óñòàíîâåíî áÿëî âåùåñòâî íà êðèñòàëè ñ òåãëî 
0,55 ãðàìà, ðåàãèðàùî íà àìôåòàìèí. Çàäúðæàí å çà 
ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 1 ÿíóàðè å èçâúðøåíà ïðîâåðêà íà 23-ãîäèøåí 
ìúæ. Â õîäà íà ïðîâåðêàòà å óñòàíîâåíî áÿëî âåùåñòâî 
ñ òåãëî 0,31 ãðàìà, ðåàãèðàùî íà êîêàèí. Çàäúðæàí å çà 
ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 1 ÿíóàðè, îêîëî 08:25 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí 
çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Àóäè“, óïðàâëÿâàí îò 56-ãî-
äèøåí ìúæ. Ïðè ïîñëåäâàëàòà ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà 
àëêîõîë ñ òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî, öèôðîâàòà èíäèêàöèÿ 
îò÷èòà íàëè÷èåòî íà 1,21 ïðîìèëà. Çàäúðæàí å çà ñðîê 
îò 24 ÷àñà. 

Íà 2 ÿíóàðè, îêîëî 00:45 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å èçâúð-
øåíà ïðîâåðêà íà 17-ãîäèøåí ìëàäåæ. Â õîäà íà ïðîâåð-
êàòà å óñòàíîâåíà ñóõà òðåâíà ìàñà ñ òåãëî 0,85 ãðàìà, 
ðåàãèðàùà íà êàíàáèñ. Íåïúëíîëåòíèÿò å çàäúðæàí çà 
ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 2 ÿíóàðè, îêîëî 03:25 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí 
çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Àóäè“, óïðàâëÿâàí îò 32-ãî-
äèøåí ìúæ. Ïðîâåðêàòà óñòàíîâÿâà íàëè÷èåòî íà 1,69 
ïðîìèëà àëêîõîë. Çàäúðæàí å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 2 ÿíóàðè, îêîëî 01:50 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí 
çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Íèñàí“, óïðàâëÿâàí îò 
26-ãîäèøåí ìúæ. Ïðè ïîñëåäâàëàòà ïðîâåðêà çà óïîòðå-
áà íà íàðêîòè÷íè è óïîéâàùè âåùåñòâà, òåñòúò îò÷èòà 
ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò çà óïîòðåáàòà íà àìôåòàìèí è 
ìåòààìôåòàìèí. Âîäà÷úò å çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 3 ÿíóàðè, îêîëî 16:00 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí 
çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Õîíäà“, óïðàâëÿâàí îò 
33-ãîäèøåí ìúæ. Ïðè ïîñëåäâàëàòà ïðîâåðêà çà óïîòðå-
áà íà íàðêîòè÷íè è óïîéâàùè âåùåñòâà, òåñòúò îò÷èòà 
ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò çà óïîòðåáàòà íà ìåòààìôåòàìèí. 
Âîäà÷úò å çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 4 ÿíóàðè, îêîëî 01:20 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí 
çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Ôîëêñâàãåí“, óïðàâëÿâàí 
îò 58-ãîäèøåí ìúæ. Ïðè ïîñëåäâàëàòà ïðîâåðêà çà 
óïîòðåáà íà àëêîõîë ñ òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî, öèôðîâàòà 
èíäèêàöèÿ îò÷èòà íàëè÷èåòî íà 1,53 ïðîìèëà. Çàäúðæàí 
å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. ÍÄÒ

äîêóìåíòèòå íà ïúòóâàùèòå. 
Óáèåöúò áå îòêðèò è àðåñòó-
âàí â 23.30 ÷. â àïàðòàìåíò 
â Òåðâåë, ñîáñòâåíîñò íà 
íåãîâèÿ ðàáîòîäàòåë, â êîé-
òî òðÿáâàëî äà èçâúðøâà 
ðåìîíòíè äåéíîñòè. Íå å 
îêàçàë ñúïðîòèâà ïðè çàäúð-
æàíåòî ìó. Áèë îáà÷å ìíîãî 
ïèÿí è ðàçñëåäâàùèòå èç÷à-
êàëè äà èçòðåçíåå, çà äà ãî 
ðàçïèòàò.

Ôàðåäèí Ìåìèø Àõìåä å 
ïðèâëå÷åí êúì íàêàçàòåëíà 
îòãîâîðíîñò çà óìèøëåíî 
óáèéñòâî, èçâúðøåíî ïî îñî-
áåíî ìú÷èòåëåí íà÷èí çà 
æåðòâàòà è ñ îñîáåíà æåñ-
òîêîñò – ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ë. 
116, àë. 1, ò. 6 îò ÍÊ, çà êîåòî 
çàêîíúò ïðåäâèæäà íàêàçà-
íèå „ëèøàâàíå îò ñâîáîäà“ 
îò ïåòíàäåñåò äî äâàäåñåò 
ãîäèíè, äîæèâîòåí çàòâîð 
èëè äîæèâîòåí çàòâîð áåç 
çàìÿíà.

Òîé å íàïðàâèë ïúëíè ñà-
ìîïðèçíàíèÿ è å îêàçàë ñú-
äåéñòâèå íà ðàçñëåäâàùèòå 
îðãàíè. Çà èçÿñíÿâàíå íà 
ôàêòèòå è îáñòîÿòåëñòâàòà 
îêîëî ñëó÷èëîòî ñå ñà èççå-
òè ìíîæåñòâî âåùåñòâåíè 
äîêàçàòåëñòâà, íàçíà÷åíè 
ñà ñúäåáíî-ìåäèöèíñêà, ñú-
äåáíî - ïñèõîëîãè÷íà, áèî-
ëîãè÷íà è äðóãè åêñïåðòèçè. 
Íàìåðåíè ñà îêúðâàâåíè 
êàìúíè îêîëî òðóïà.

Óáèåöúò è æåðòâàòà ñà 
ðàçâåäåíè îò ãîäèíè, íî îò-
íîøåíèÿòà èì áèëè êîíôëèê-
òíè. Îò 2017 ã. Ôàðåäèí èìàë 
îãðàíè÷èòåëíà çàïîâåä äà 
íå ïðèáëèæàâà áèâøàòà ñè 
ñúïðóãà. Òÿëîòî é áå íàìå-
ðåíî îêîëî 8 ÷àñà ñóòðèíòà 
íà 28 äåêåìâðè, ñ ìíîæåñòâî 
òðàâìàòè÷íè óâðåæäàíèÿ â 
îáëàñòòà íà ãëàâàòà. Ñïîðåä 
èçòî÷íèöè îò ðàçñëåäâàíåòî, 
îñíîâíàòà âåðñèÿ çà óáèé-
ñòâîòî å ðåâíîñò. ÍÄÒ

Äâå êðàæáè ñà ðåãèñòðè-
ðàíè â ïîñëåäíèÿ äåí íà 
2021 ãîäèíà. Íà 31 äåêåìâðè, 
îêîëî 08:30 ÷àñà, å ïîëó÷åíî 
ñúîáùåíèå çà èçâúðøåíà 
êðàæáà îò ÷àñòåí èìîò íà 
òåðèòîðèÿòà íà ñ. Ñòåôàí 
Êàðàäæà. Óñòàíîâåíî å, ÷å 
çà âðåìåòî îò 1 îêòîìâðè 
äî 31 äåêåìâðè, íåèçâåñòåí 
èçâúðøèòåë å ïðîíèêíàë 
â èìîòà ïðåç íåçàòâîðåí 
ïðîçîðåö. Ïî äàííè íà òúæè-
òåëÿ å èçâúðøåíà êðàæáà íà 
òåëåâèçîð è àóäèî ñèñòåìà. 
Îò ïðîâåäåíèòå ÎÈÌ è ÏÑÄ 
å óñòàíîâåí èçâúðøèòåëÿò 
íà äåÿíèåòî, ìúæ íà 33 ãî-
äèíè îò ñ. Öàðåâåö. Â õîäà 
íà ðàçñëåäâàíåòî å óñòàíî-
âåíî, ÷å 33-ãîäèøíèÿò ìúæ 
å èçâúðøèòåë íà êðàæáà íà 

ИЗПРАТИХМЕ ГОДИНАТА 
С КРАЖБИ

åëåêòðè÷åñêè òðèîí çà äúðâà 
è åë. óäúëæèòåë, èçâúðøåíà 
çà âðåìåòî îò 23 äåêåìâðè 
äî 31 äåêåìâðè îò ñòîïàíñêà 
ïîñòðîéêà íà òåðèòîðèÿòà íà 
ñ. Ñòåôàí Êàðàäæà. Èíêðè-
ìèíèðàíèòå âåùè ñà èççåòè 
ïî íàäëåæíèÿò ðåä. Ïî ñëó-
÷àÿ å îáðàçóâàíî äîñúäåáíî 
ïðîèçâîäñòâî.

Îêîëî 10:00 ÷àñà ñúùèÿ 
äåí å ïîëó÷åíî ñúîáùå-
íèå çà èçâúðøåíà âçëîìíà 
êðàæáà îò ÷àñòåí èìîò íà 
òåðèòîðèÿòà íà ñ. Ñåïòåì-
âðèéöè. Ïî äàííè íà òúæè-
òåëÿ å èçâúðøåíà êðàæáà 
íà ìîòîðåí è åëåêòðè÷åñêè 
òðèîí, ìèêðîâúëíîâà ôóðíà 
è òåëåâèçîð. Ïî ñëó÷àÿ å 
îáðàçóâàíî äîñúäåáíî ïðî-
èçâîäñòâî.ÍÄÒ

Ïúðâà ïðåñêîíôåðåíöèÿ 
îò íà÷àëîòî íà ãîäèíàòà äàäå 
ïðåä æóðíàëèñòè ìåñòíàòà 
ñòðóêòóðà íà „Äåìîêðàòè÷íà 
Áúëãàðèÿ“ â Äîáðè÷.Â ïðåñ-
êîíôåðåíöèÿòà ó÷àñòâàõà 
Àëáåíà Ñèìåîíîâà, íàðîäåí 
ïðåäñòàâèòåë îò Äîáðè÷ â 
45-îòî è 46-îòî Íàðîäíè 
ñúáðàíèÿ, àðõ. Íàäåæäà 
Ïàìïîðîâà, ïðåäñåäàòåë íà 
ìåñòíàòà îðãàíèçàöèÿ íà 
„Äâèæåíèå Äà, Áúëãàðèÿ“ è 
Ìèëåíà Êåðàíîâà, ïðåäñåäà-
òåë íà ìåñòíàòà îðãàíèçàöèÿ 
íà „Äåìîêðàòè çà ñèëíà Áúë-
ãàðèÿ“. Îñíîâíèòå òåìè íà 
ñðåùàòà áÿõà ñúñòîÿíèåòî 
íà ÿçîâèðèòå è ïîëåçàùèò-
íèòå ïîÿñè â îáëàñò Äîáðè÷, 
ðåõàáèëèòàöèÿòà íà ïúòèùà-
òà äî íîñ Êàëèàêðà è ïëàæ 
„Áîëàòà“ è áóíèòå â çàëèâà, 
äèâîòî êúìïèíãóâàíå.

À ë á å í à  Ñ è ì å î í î -
âà çàÿâè ãîòîâíîñòòà íà 
ÏÃ“Äåìîêðàòè÷íà Áúëãà-
ðèÿ“ äà ðàáîòÿò è äà äàâàò 
ðåøåíèÿ íà ïðîáëåìèòå íà 
äîáðóäæàíöè, âúïðåêè ÷å 
íÿìàòíàðîäåí ïðåäñòàâèòåë 
îò 8-ìè ÌÈÐ-Äîáðè÷ â 47-îòî 
ÍÑ. Òÿ ñúîáùè, ÷å ñå ïîäãîò-
âÿ êðúãëà ìàñà ïî âúïðîñèòå 
íà „äèâîòî êúìïèíãóâàíå“, ñ 
÷èÿòî îðãàíèçàöèÿ ëè÷íî ñå 
å çàåëà. Êðúãëàòà ìàñà ùå 
ñå ïðîâåäå â íà÷àëîòî íà 
ôåâðóàðè â Øàáëà è ïî äóìè-
òå íà Ñèìåîíîâà ùå óðåãóëè-
ðà ñâîáîäíîòî êúìïèíãóâàíå 
îùå ïðåç òàçè ãîäèíà. Âúâ 
âðúçêà ñ íàáîëåëèÿ ïðîáëåì 
–„Áîëàòà“ ïëàæà è áóíèòå 
â çàëèâà, â Íàðåäáàòà çà 

ОТ "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" - 
ДОБРИЧ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА РАБОТЯТ 
ЗА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА ДОБРУДЖА

çàùèòåíèòå òåðèòîðèè ñå 
ãîòâè ïðîìÿíà, íî ñå èç÷àêâà 
ñúãëàñóâàíå íà ïèñìà îò òðè 
ìèíèñòåðñòâà-Ìèíèñòåðñòâî 
íà êóëòóðàòà, íà çåìåäåëèå-
òî è íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâè-
òèå. Åäâà ñëåä òàçè ïðîìÿíà 
êìåòúò íà Êàâàðíà ùå ìîæå 
äà çàäåéñòâà ïðîöåäóðèòå ïî 
èçãðàæäàíå íà ïúò è çàùèòà-
òà íà òåðèòîðèÿòà.

 Ìèëåíà Êåðàíîâà ïúê ïðè-
ïîìíè, ÷å áëàãîäàðåíèå íà 
ëè÷íîòî ó÷àñòèå íà  Àëáåíà 
Ñèìåîíîâà êàòî äåïóòàò, å 
ðåøåí âúïðîñúò ñ òðåòèðà-
íåòî íà ëàâàíäóëîâèòå îñòà-
òúöè, êîèòî íåïðàâîìåðíî ñå 
íàðè÷àõà îòïàäúöè è ïðîèç-
âîäèòåëèòå òðÿáâàøå äà ãè 
òðàíñïîðòèðàò äî äåïîòî â 
Ñòîæåð. Ñ Íàðåäáà íà ÌÎÑÂ, 
ïðèåòà ïðåç  íîåìâðè ìèíàëà-
òà ãîäèíà, ïðîáëåìúò îòïàäà. 

Ïðîèçâîäèòåëèòå ìîãàò äà 
âðúùàò îñòàòúöèòå îò ëàâàí-
äóëà â ïî÷âàòà. Ïî òîçè íà÷èí 
ùå ñå íàìàëè è îãðîìíàòà 
ôèíàíñîâà òåæåñò, êîÿòî ïî-
åìàõà ïðîèçâîäèòåëèòå íà ëà-
âàíäóëà, ïîä÷åðòà Êåðàíîâà.

Àðõ. Íàäåæäà Ïàìïîðîâà, 
êîÿòî íàñêîðî áå ïðåèçáðà-
íà çà ïðåäñåäàòåë íà ìåñòíà-
òà îðãàíèçàöèÿ íà „ Äà, Áúë-
ãàðèÿ“, ðàçÿñíè ïðîáëåìà 
ñ îòïàäíèòå âîäè íà ñ.Íîâî 
Áîòåâî. Èìà ïðîåêò çà ïðå-
÷èñòâàòåëíà ñòàíöèÿ, êîÿòî 
ïîñðåäñòâîì 9-êèëîìåòðîâî 
òðàñå äà äîâåæäà îòïàäú÷-
íèòå âîäè äî âîäîèçòî÷íèê, 
êàêúâòî ñå ÿâÿâà Ñóõà ðåêà. 
Æèòåëèòå íà ñ.Íîâî Áîòåâî 
âå÷å íàáëþäàâàò ïðîìåíè  ñ 
ðèáàòà, æàáèòå è ïòèöèòå â 
òàçè  ìåñòíîñò, ïîñî÷è Ïàì-
ïîðîâà. ÍÄÒ

Êìåòúò íà Äîáðè÷ Éîðäàí 
Éîðäàíîâ âðú÷è â êðàÿ íà 
ìèíàëàòà ãîäèíà çíàìåòî íà 
Äîáðè÷ íà äîö. ä-ð Ðàçâè-
ãîð Äúðëåíñêè. Ïîäàðúêúò 
å ïî ñëó÷àé ïðåäñòîÿùîòî 
ó÷àñòèå íà äîö. ä-ð Äúðëåí-
ñêè è ä-ð Èâàí Áîãäàíîâ â 
ïîðåäíàòà àíòàðêòè÷åñêà 
åêñïåäèöèÿ.

Ïî âðåìå íà ïðåñòîÿ ñè â 
Àíòàðêòè÷åñêàòà áàçà òå ùå 
ïðîó÷âàò ôèçèîëîãè÷íèòå 
è ôóíêöèîíàëíè ïðîìåíè, 
íàñòúïâàùè â êîæàòà, èç-
ëîæåíà íà àíòàðêòè÷åñêèòå 
êëèìàòè÷íè óñëîâèÿ. Òå ùå 

èçñëåäâàò è äîçèìåòðè÷íî 
UV-íàòîâàðâàíåòî íà ó÷àñ-
òíèöèòå â åêñïåäèöèÿòà.

Ïðîåêòúò íà òåìà „Ôóíê-
öèîíàëíà àäàïòàöèÿ íà êî-
æàòà êúì êëèìàòè÷íèòå óñëî-

âèÿ íà Àíòàðêòèêà“ ñïå÷åëè 
ôèíàíñèðàíå ñëåä êîíêóðñ 
íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà îáðà-
çîâàíèåòî è íàóêàòà.

Åêñïåäèöèÿòà ùå ñå ïðî-
âåäå îò 9 äî 20 ÿíóàðè 2022 ã.

ЗНАМЕТО НА ДОБРИЧ ЩЕ ПЪТУВА ЗА 
АНТАРКТИКА

Ìîìè÷åíöå å ïúðâîòî áåáå, êîåòî ñå ðîäè â Ìíîãîïðîôèë-
íàòà áîëíèöà çà àêòèâíî ëå÷åíèå â Äîáðè÷ â ïúðâèÿ äåí íà 
íîâàòà 2022 ãîäèíà. Òî ïðîïëàêà â 05.20 ÷. Ìàéêàòà å Ñåâèåí 
Ñàëè Äåðâèø îò ñ.Ï÷åëèíî. Ãîñïîæèöàòà å ñ òåãëî 3,200 ãð 
è å ñ ðúñò 51 ñì. 

Ïîñëåäíîòî áåáå çà 2021 ã. å ìîì÷å - ðîæáà íà Ìþñåáèå 
Ñåáàò Åäàìå îò ñ.Àáðèò. Ðîäåí å â 23.00÷. íà 31.12. ñúñ ñå-
êöèî – ñ òåãëî 2.470 ãð è äúëæèíà  49 ñì. Òîé å çàïèñàí ïîä 
íîìåð 796 â æóðíàëà íà ðîäèëíîòî îòäåëåíèå. ÍÄÒ

МОМИЧЕНЦЕ Е ПЪРВОТО 
БЕБЕ В ДОБРИЧ

Âñè÷êè ó÷åíèöè â îáëàñò 
Äîáðè÷ ñòàðòèðàõà ñ ïðè-
ñúñòâåíî îáó÷åíèå ñëåä êðàÿ 
íà çèìíàòà âàêàíöèÿ. Â øåñò 
îò îáùèíèòå çàáîëÿåìîñòòà 
å ïîä 250 íà 100 000 äóøè è 
â òåçè ó÷èëèùà íå ñå ïðàâÿò 
òåñòîâå íà ó÷åíèöèòå. Òåñòî-
âå ñå ïðàâÿò íà ó÷åíèöèòå â 

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ В 
ОБЛАСТТА СТАРТИРАХА С 
ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

îáùèíèòå Ãåíåðàë Òîøåâî 
è Øàáëà, òúé êàòî çàáîëÿå-
ìîñòòà â òåçè äâå îáùèíè å 
â äèàïàçîíà ìåæäó 250 -500 
íà 100 000 äóøè. Âñåêè äåí 
â Ðåãèîíàëíîòî óïðàâëåíèå 
íà îáðàçîâàíèåòî â Äîáðè÷ 
ñå ïîäàâàò áðîé çàðàçåíè è 
êàðàíòèíèðàíè ó÷åíèöè. ÍÄÒ
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БЛИЗО 350 ОБРАЗЦИ НА БЛИЗО 350 ОБРАЗЦИ НА 
ШЕВИЦИ, СЪХРАНЯВАНИ И ОТ ШЕВИЦИ, СЪХРАНЯВАНИ И ОТ 
БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В 
ЧУЖБИНА, ВЛИЗАТ В КАТАЛОГЧУЖБИНА, ВЛИЗАТ В КАТАЛОГ

Áëèçî 350 îáðàçöè íà áúë-
ãàðñêè øåâèöè îò åòíîãðàô-
ñêèòå îáëàñòè â ñòðàíàòà, 
ñúõðàíÿâàíè è îò áåñàðàá-
ñêèòå, òàâðèéñêèòå, áàíàò-
ñêèòå áúëãàðè â Óêðàéíà, 
Ìîëäîâà è Ðóìúíèÿ, ùå âëÿ-
çàò â êàòàëîã íà âåçáåíèòå 
ìîòèâè. Ìåæäóíàðîäåí êîí-
êóðñ ñúáðà áîãàòñòâîòî îò 
îðíàìåíòè îò Âúçðàæäàíåòî 
äî 30-òå è 40-òå ãîäèíè íà 
ìèíàëèÿ âåê, ñúîáùè íà ÁÒÀ 
Ìàãäàëåíà Ïåòðîâà, ïðåäñå-
äàòåë íà ÷èòàëèùå "Áúëãàð-
ñêè èñêðèöè" â Äîáðè÷, êîåòî 
èíèöèèðà íàäïðåâàðàòà â 
ïàðòíüîðñòâî ñ Àñîöèàöèÿòà 
íà áúëãàðèòå ïî ñâåòà.

Ïîâå÷å îò 40 ÷èòàëèùà, 
çåìëÿ÷åñêè îðãàíèçàöèè íà 
áúëãàðèòå çàä ãðàíèöà, æåíè, 
êîèòî óñúðäíî ïàçÿò ðîäî-
âàòà ïàìåò, îòêëèêíàõà íà 
àïåëà äà ïðåäñòàâÿò ìîòèâè 
çà øåâèöà - ÷àñò îò óêðàñàòà 
íà ìúæêè, æåíñêè è äåòñêè 
íàðîäíè íîñèè, êàçà Ìàãäà-
ëåíà Ïåòðîâà. Ïî äóìèòå é 
áúëãàðêè îò ÑÀÙ, Ðóñèÿ, 
Êèðãèñòàí, Èñïàíèÿ, Âåëèêî-
áðèòàíèÿ ñúùî ñà ïðåäñòà-
âèëè îðèãèíàë èëè âúçïðî-
èçâåäåí îðèãèíàë íà áîäîâå, 
òåõíèêè, öâåòîâå - ñèìâîëè 
íà íà÷àëîòî, ðàæäàíåòî, áî-
ãàòñòâîòî è ïëîäîðîäèåòî â 

áúëãàðñêàòà òðàäèöèÿ, ñúîá-
ùè êîðåñïîíäåíòúò íà ÁÒÀ 
Þëèÿ Õðèñòîâà.

Ïîáåäèòåë â êîíêóðñà å 
Àíè Éîâåâà îò ñåëî Øèðî-
êè äîë, îáùèíà Ñàìîêîâ, 
"áðèëÿíòíî âúçïðîèçâåëà" 
øåâèöè ñ äåñåò ðàçëè÷íè 
òåõíèêè, îáÿâèõà îðãàíèçà-
òîðèòå íà ìåæäóíàðîäíèÿ 
êîíêóðñ. Ðåêîðäüîð ñúñ 116 

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР:
5 ЯНУАРИ - ЗИМЕН КРЪСТОВ 
ДЕН - ПОПОВА КОЛЕДА

Íà 5 ÿíóàðè îòáåëÿçâàìå 
Ïîïîâà Êîëåäà (äåí ïðåäè 
Áîãîÿâëåíèå – Éîðäàíîâ-
äåí). Ïðàçíèêúò å íàðè÷àí 
îùå Çèìåí Êðúñòîâäåí, 
Êðúñòà, Âîäîêðúñò, Âîäî-
êðúùè.

Íàðîäúò âÿðâà, ÷å íà 
òîçè äåí ñå ïðîïúæäàò 
ò.íàð. „ìðúñíè äíè„, êîèòî 
çàïî÷âàò íà 25 äåêåìâðè è 
ñâúðøâàò íà Êðúñòîâäåí. 
Â áúëãàðñêèòå âÿðâàíèÿ 
ñå ñìÿòà, ÷å ïðåç òåçè 
äíè èìà êîñìè÷åñêè õàîñ 
è äåìîíè÷íè ñèëè áðîäÿò 
ïî çåìÿòà. Â õðèñòèÿíñêèÿ 
ñìèñúë òîâà ñà „íåêðúñòå-
íèòå“ äíè, â êîéòî íîâîðî-
äåíèÿ Èñóñ Õðèñòîñ íå å 
ïîëó÷èë âñå îùå Ñâåòîòî 
Êðúùåíå.

Ïðåç äåíÿ â öúðêâàòà ñå 
îòñëóæâà ñëóæáà, ïîïúò 
êðúùàâà âîäàòà, êàòî â 
íåÿ ïóñêà êðúñò. Ïîñëå 
ñúñ ñâåòåíàòà âîäà è êèòêà 
áîñèëåê òîé ðúñè êúùàòà, 
çà äà èçãîíè ëîøè, íå÷èñòè 
ñèëè è áîëåñò îò íåÿ. Äî-
ìàêèíèòå ñëàãàò ïàðè÷êà â 
êîòëåòî ñúñ ñâåùåíà âîäà. 
Íà äðóãèÿ äåí ñúùèÿ êðúñò 
ïîïúò õâúðëÿ â ðåêà èëè 
âîäîåì.

Íàðè÷àí îùå Âîäîêðú-
ùè, òîçè äåí å ïúðâèÿ îò 
ïîðåäèöà âîäíè îáðåäè, 
êîèòî ïî íà÷àëî ñà ìíîãî 
ñõîäíè. Âòîðèÿò è òðåòèÿò 
ñà Éîðäàíîâäåí è Èâàíîâ-
äåí, ÷èèòî „âîäíè èìåíà“ 
íà ìåñòà ñå íàðè÷àò ìúæêà 

Âîäèöà è æåíñêà Âîäèöà.
Ñìÿòà ñå, ÷å â íîùòà íà 

Çèìíèÿ Êðúñòîâäåí ñðåùó 
Éîðäàíîâäåí, íåáåòî ñå 
îòâàðÿ, íî ñàìî ïðàâåä-
íèòå ìîãàò äà ãî âèäÿò è 
ïîæåëàÿò ëè ñè íåùî – ùå 
ñå ñáúäíå.

Âÿðâà ñå, ÷å íà òîçè äåí 
æèâîòíèòå è ïòèöèòå ïðî-
ãîâàðÿò ñ ÷îâåøêè ãëàñ, 
à âñè÷êè ðåêè è ïîòî÷åòà 
ñïèðàò çà ìèã çà äà ñå ïðå-
÷èñòÿò è ïîòåêàò îòíîâî. Â 
Ðîäîïèòå ñìÿòàò, ÷å â òàçè 
íîù âåòðîâåòå ñå áèÿò ïî-
ìåæäó ñè.

Íà ìåñòà â Þãîèçòî÷íà è 
Ñåâåðíà Áúëãàðèÿ íà òîçè 
äåí ïî äîìîâåòå õîäÿò „ñî-
âîéíèöè„. Òå ñà íåæåíåíè 
ìîìè, îáëå÷åíè êàòî áóëêà 

è ìëàäîæåíåö. Ñúñ ñåáå 
ñè íîñÿò êèòêà áîñèëåê è 
ìúë÷àíà âîäà, ðúñÿò äî-
ìîâåòå íà äîìàêèíèòå è ñ 
ïåñíè íàðè÷àò çà çäðàâå è 
êúñìåò âñåêè â ñåìåéñòâî-
òî. Ïðèäðóæåíè ñà ïîäîáíî 
íà êîëåäàðèòå îò ïî-ìàëêè 
ìîìè÷åòà, êîèòî íîñÿò òîð-
áèòå ñ ïîäàðúöèòå, ñ êîèòî 
ñà äàðåíè ñîâîéíèöèòå: 
äðåáíè ïàðè, áðàøíî, ïëî-
äîâå, îðåõè, ñëàíèíà, ëóê.

Òðàïåçàòà íà Ïîïîâà Êî-
ëåäà å ïîñòíà: áîá, ïîñòíî 
çåëå, ïîñòíè ñúðìè, ïëî-
äîâå. Íà ìåñòà, êàêòî íà 
Êîëåäà, ñå ïðàâè îáðåäíà 
ïèòà ñ ïàðà.

Èìåí äåí ïðàçíóâàò 
Êðúñòüî, Êðúñòàíà è âñè÷-
êè ñ êðúñò â èìåòî.

ïðåäñòàâåíè ìîòèâà å Íè-
êîëèíêà Àíãåëîâà îò ñåëî 
Ãåöîâî, Ðàçãðàäñêà îáëàñò.

Îùå ïðåç ÿíóàðè äîãîäè-
íà çàïî÷âà ïîäãîòîâêàòà íà 
êàòàëîãà, â êîéòî ùå áúäàò 
îïèñàíè ñúáðàíèòå îáðàçöè, 
à ìàéñòîðêèòå ùå ðàçêàæàò 
è çà ïðîèçõîäà íà øåâèöèòå, 
çàÿâèõà îò ÷èòàëèùå "Áúë-
ãàðñêè èñêðèöè".

И НА ТОЗИ 6 ЯНУАРИ ЩЕ БЪДЕ 
СПАЗЕНА ТРАДИЦИЯТА В БАЛЧИК

Âòîðà ãîäèíà íà ïàí-
äåìèÿ íà Éîðäàíîâäåí â 
öúðêâèòå â Áàë÷èê ùå áúäå 
îòñëóæåíà óòðåíÿ, ñâåòà 
áîæåñòâåíà ëèòóðãèÿ, âåëèê 
âîäîñâåò. Îò öåíòðàëíèÿ 
õðàì „Ñâ. Ãåîðãè“ â 11,30 
÷àñà ïî ãëàâíàòà óëèöà ùå 
òðúãíå ëèòèéíî øåñòâèå, 
êîåòî ùå àêîñòèðà íà êåÿ 
ïðåä Ìîðñêàòà ãàðà. Òàì 
â 12.00 ÷. ñâåùåíèöèòå 
ùå õâúðëÿò áîãîÿâëåíñêèÿ 
êðúñò, çà äà áúäå ñïàñåí è 
äîíåñå çäðàâå, áëàãîïîëó-
÷èå, óñïåõ è çàêðèëà íà öå-
ëèÿ áúëãàðñêè íàðîä, êàçà 
îòåö ÑòðàòèÿÀëåêñàíäîâ:

Ïðèïîìíÿìå, ÷å ìèíàëèÿ 
6 ÿíóàðè íàé-áúðç â ñïàñÿ-
âàíåòî íà Áîãîÿâëåíñêèÿ 
êðúñò áå 22-ãîäèøíèÿò 
ñïîðòèñò Æèâêî Ãîñïîäè-
íîâ ñðåä îáùî 34 ñìåë÷à-
öè, íà âúçðàñò îò 14 äî 67 
ãîäèíè. Íåçàèñèìî îò òîâà, 
÷å ïàðè÷íà ïðåìèÿ íÿìà-
øå, áðîÿò íà ÿíóàðñêèòå 
ïëóâöè áå ðåêîðäåí. Íàé-

âåðîÿòíî çàðàäè õóáàâîòî 
âðåìå, íî íàé-âå÷å âÿðà-
òà, ÷å êðúñòúò ùå äîíåñå 
çäðàâå â òàçè ïàíäåìè÷íà 
îáñòàíîâêà ñúîáùè Ðàäèî 
Âàðíà.

Êàêâà ùå å ðàçâðúçêàòà 
ïðåç 2022 ãîäèíà, ïðåäñòîè 

äà ðàçáåðåì.
Íà 5 ÿíóàðè Âåëèê âî-

äîñâåò ùå áúäå îòñëóæåí 
â ñåëî Ãóðêîâî, íà 8 ÿíóà-
ðè ùå èìà ñëóæáà â ñåëî 
Öàðè÷èíî, à íà 7 è 9 ÿíó-
àðè – â õðàì „Ñâ. Ãåîðãè“, 
ñúîáùè îòåö Ñòðàòèÿ.

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРОДАВА 
ЖИЛИЩЕН БЛОК И ОЩЕ 12 
НЕДВИЖИМИ ИМОТА НА ТЪРГ

Îáùèíà Òåðâåë ùå ïðî-
äàäå æèëèùåí áëîê è îùå 
12 íåäâèæèìè èìîòà íà 
ïóáëè÷åí òúðã ñ ÿâíî íàä-
äàâàíå, ñúîáùàâàò îò êìåò-
ñêàòà óïðàâà.

Íàé-ñêúïèÿò èìîò å äâó-
åòàæíà æèëèùíà ñãðàäà ñ 
ãàðàæè è äâîðíî ìÿñòî îò 
áëèçî äâà äåêàðà â ñåëî 

Çúðíåâî, çà êîéòî îáùèíà-
òà èñêà ïîíå 54 474 ëåâà. 
Â Òåðâåë ñå ïðåäëàãàò çà 
ïðîäàæáà ïåò ïàðöåëà çà 
æèëèùíî ñòðîèòåëñòâî ñ 
íà÷àëíè òðúæíè öåíè îò íàä 
4000 äî áëèçî 10 000 ëåâà. 
Êàíäèäàòè äà èçãðàäÿò òúð-
ãîâñêè îáåêò ñúñ çàñòðîåíà 
ïëîù 350 êâàäðàòíè ìåòðà 

â îáùèíñêèÿ öåíòúð ìîãàò 
äà ïðèäîáèÿò âúçìåçäíîòî 
ïðàâî íà ñòðîåæ çà íàé-
ìàëêî 17 598 ëåâà.

Ïóáëè÷íèÿò òúðã, çà êîé-
òî ñå ïðåäëàãàò è äðóãè 
èìîòè â ñåëàòà Êàáëåøêî-
âî, Ãðàäíèöà, ×åñòèìåíñêî, 
Íîâà Êàìåíà, ùå ñå ñúñòîè 
íà 28 ÿíóàðè.

ЗА АВАРИЙНОТО ПОЧИСТВАНЕ НА 
КАВАРНЕНСКАТА РЕКА ЩЕ БЪДАТ 
ИЗРАЗХОДВАНИ ДО 2 000 000 ЛЕВА

Äî 2 000 000 ëåâà ùå 
áúäàò èçðàçõîäâàíè çà 
èçãîòâÿíå íà òåõíè÷åñêè 
ïðîåêò è çà àâàðèéíî ïî-
÷èñòâàíå íà êîðèòîòî íà 
Êàâàðíåíñêàòà ðåêà, ñúîá-
ùàâàò îò îáùèíà Êàâàðíà. 
Êìåòñêàòà óïðàâà î÷àêâà 
äî 4 ÿíóàðè îôåðòèòå íà 
êàíäèäàòèòå çà âúçñòà-
íîâÿâàíå ïðîâîäèìîñòòà 
íà ñúîðúæåíèåòî, êîåòî å 
âîäîñáîðíà çîíà.

Ñïîðåä íàïðàâåíîòî îá-
ñëåäâàíå öÿëîòî ïðîòå-
æåíèå íà ðåêàòà – îò öåí-

òðàëíàòà ÷àñò íà Êàâàðíà 
äî âëèâàíåòî é â ìîðåòî 
– å îáðàñëî ñ äúðâåòà, 
õðàñòè è äúíåðè, íà ìåñòà 
èìà íàòðóïàíè áèòîâè è 
ñòðîèòåëíè îòïàäúöè, êàê-
òî è íàíîñè. Òåõíè÷åñêà 
åêñïåðòèçà å óñòàíîâèëà, 
÷å ïðè ïðîëèâíè äúæäîâå è 
ñíåãîòîïåíå èìà ðèñê ïðè-
ëåæàùèòå òåðèòîðèè êðàé 
ðåêàòà äà áúäàò çàëåòè è 
äà áúäàò íàíåñåíè ùåòè 
íà ñãðàäè, îáùåñòâåíè 
òåðåíè è íà èíôðàñòðóê-
òóðàòà, ñúîáùè êîðåñ-

ïîíäåíòúò íà ÁÒÀ Þëèÿ 
Õðèñòîâà.

Ïðè ïî÷èñòâàíåòî íà ðå÷-
íîòî êîðèòî òðÿáâà äà áúäå 
ïðåìàõíàòà ïðåêîìåðíàòà 
ðàñòèòåëíîñò, áåç äà ñå 
íàðóøàâà áèîëîãè÷íîòî 
ðàçíîîáðàçèå. Â ðàìêèòå 
íà îáùåñòâåíàòà ïîðú÷êà 
ñå ïðåäâèæäàò è ìåðêè 
çà îïàçâàíå íà áðåãîâåòå 
íà ðåêàòà îò åðîçèÿòà. 
Â ó÷àñòúê ìåæäó ïúòåí è 
ïåøåõîäåí ìîñò áðåãîâåòå 
ùå áúäàò óêðåïåíè ñ îáëè-
öîâêà.

ОБЩИНА КАВАРНА ИЗБИРА 
ПРЕВОЗВАЧИ ПО ОБЩЕСТВЕНАТА 
ТРНСПОРТНА СХЕМА ЗА 5 ГОДИНИ

Îáùèíà Êàâàðíà ùå 
èçáåðå ïðåâîçâà÷è ïî àâ-
òîáóñíè ëèíèè íà îáùèí-
ñêàòà, îáëàñòíàòà è ðåïó-
áëèêàíñêàòà òðàíñïîðòíà 
ñõåìà çà íîâè ïåò ãîäèíè.

Òúðñÿò ñå èçïúëíèòåëè 
íà îáùåñòâåíèÿ ïðåâîç 
íà ïúòíèöè ïî ìàðøðóòà 
Êàâàðíà-Âàðíà-Êàâàðíà ñ 
ðàçëè÷íè ÷àñîâå íà òðúã-
âàíå, ïî ëèíèÿòà äî Äî-
áðè÷, äî Øàáëà è Äóðàí-
êóëàê, äî íîñ Êàëèàêðà 
ïðåç ñåëî Áúëãàðåâî, ñïî-

ðåä îáÿâåíîòî îò îáùèíà-
òà ïóáëè÷íî ñúñòåçàíèå 
çà êàíäèäàòèòå. Ùå áúäàò 
îïðåäåëåíè è ïðåâîçâà÷è 
äî Öåíòðàëíèÿ ïëàæ â 
Êàâàðíà, äî Êàìåí áðÿã 
ïðåç Áúëãàðåâî è Ñâå-
òè Íèêîëà, äî Ðàêîâñêè, 
Íåéêîâî, Ñåëöå, Òðàâíèê, 
Âèäíî è äðóãè ñåëèùà â 
îáùèíàòà êàòî ìàðøðó-
òèòå ñà îáîñîáåíè â øåñò 
ïîçèöèè. Îáùèÿò ïðîáåã 
çà ïåòãîäèøíèÿ ïåðèîä 
ïî îáùåñòâåíàòà ïîðú÷êà 

íàäõâúðëÿ 2 570 000 êèëî-
ìåòðà.

Îáùèíàòà èçèñêâà îò 
ïðåâîçâà÷èòå äà îñèãó-
ðÿò êîìôîðòíè óñëîâèÿ 
çà ïúòíèöèòå - ÷èñòîòà, 
îòîïëåíèå è âåíòèëàöèÿ 
â àâòîáóñèòå, áåçïðåïÿò-
ñòâåí äîñòúï çà õîðà ñ 
óâðåæäàíèÿ, âêëþ÷èòåëíî 
è ïðèäðóæàâàíè îò êó÷åòà 
âîäà÷è. Êìåòñêàòà óïðàâà 
î÷àêâà îôåðòèòå çà ïóá-
ëè÷íîòî ñúñòåçàíèå äî 17 
ÿíóàðè, ñúîáùè ÁÒÀ.
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Йордановден е един от най-
големите християнски празни-
ци, отбелязва се на 6 януари. 
Това е деня, в който Йоан 
Кръстител кръщава в река 
Йордан Исус Христос. След 
тайнството на Богоявление 
хората видели с очите си 
християнското триединство 
на Отец (гласа), Дух (гълъба, 
кацнал на рамото на Христос) 
и Син (земния човек) и запо-
чнали да вярват, затова деня 
се нарича още Богоявление. 
До този ден се смята, че 
дните са опасни и по земята 
бродят караконджули и де-
мони – наричат се „Мръсни 
дни“, Поганци, Караконждуви 
дни. С кръщаването на водата 
светът става безопасно място 
за живеене.

В църквата се извършва 
служба и, придружен от тър-
жествено шествие, попът 
отива до река или водоем и 
хвърля кръста във водата. 

По традиция нечетен брой 
момчета се хвърлят, за да го 
хванат. Смята се, че който 
пръв го хване ще бъде много 
здрав и всичко ще му спори. 
В миналото този, който хванел 
кръста, бил богато награжда-
ван от своите съселяни.

Смята, се че болните, ако 
се измият с вода от мястото, 

където е изваден кръста, ще 
оздравеят. Носи се вода и вкъ-
щи да се поръси за здраве или 
да бъде лек през годината, ако 
се наложи. Вярва се, че, ако 
кръстът замръзне във водата, 
годината ще е плодородна, а 
народът – здрав.

В Югозападна България 
денят се нарича Мъжки во-
дици – защото се къпят само 
младоженците и момченцата 
до 1 година. В Родопите същия 
ритуал се нарича хаскане по 
възгласа “ха-а-с-с-а“, с който 
придружават повдигането до 
3 пъти на този, който е къпан. 
От този ден нататък до Велик-
денските заговезни започва 

периода на сватбите.
На този ден сгодените ер-

гени отивали с родителите 
си у дома на момата, която 
искали да вземат, а майка 
им (свекървата на момата) 
измивала лицето й с вода и 
я дарявала с китка и златна 
пара. В Калоферско и днес 
на празника мъже танцуват 
танци в ледените води.

Традиционно на трапезата 
на Йордановден се слага пита, 
свинско, сърмички, пълнени 
чушки, кисело зеле, боб, вино. 
Жените, родили скоро, правят 
кравайчета и раздават на 
близки и комшии за здравето 
на детето.

Имен ден имат: Йордан, 
Богдан, Йорданка, Данчо, Дан-
ка, Борил, Богомил, Бистра, 
Найден, Божидар, Божидара 
и техните производни.

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 6 ЯНУАРИ: 
ЙОРДАНОВДЕН - БОГОЯВЛЕНИЕ

В първите дни и през вто-
рата десетдневка ще бъде 
ветровито, след което ще има 
условия за слаба буря

Очаква се да бъде най-мра-
зовитият период за годината

Първият месец от новата 
година се очаква да бъде най-
студеният период за 2022 г. 
Януари ще бъде с валежи над 
средните за месеца – от 40 
до 60 л/м2, като повече пре-
валявания ще има в крайните 
южни райони. В температурно 
отношение ще бъде по-топъл 
от обичайното със средни 
максимални температури меж-
ду 2 и 7 градуса. 

Месецът ще започне с уси-
лена геомагнитна активност, 
която ще се задържи с високи 
нива до 4 януари и постепенно 
ще отслабва. Земното магнит-
но поле ще се успокои между 
5 и 10, а в периода от 11 до 12 
и от 15 до 18 се очаква усилен 
интензитет. На 16 януари ще 
има условия за слаба буря. От 
25 до 26 се очаква временно 
повишен интензитет. От 27 до 
края на месеца геомагнитната 
активност ще бъде със слаба 
интензивност. На ширините 
на Балканите не се очакват 
геомагнитни бури.

В първия ден на новия ме-
сец ще бъде топло с разкъса-
ни облаци и с температури от 
11 до 15 градуса. През нощта 
срещу 2 януари в Добруджа 
ще превали дъжд, който ще 
създаде условия за поле-
дици. През следващите дни 
постепенно ще се затопля. 
Снеговалежи се очакват от 
6 до 7 януари. Очаква се 
синоптична обстановка с 
интензивни валежи в Доб-
руджа и в Южна България. 
Температурите ще се пони-
жат чувствително, а от 11 
до 14 януари ще превалява 
слаб сняг, по-съществено в 
Западна и Североизточна 
България, както и в планини-
те. През следващите дни ще 
бъде студено и мразовито 
с условия за зимни мъгли, 
отлагащи скреж.

След временно стабилизи-
Могат ли нещата да се вло-

шат повече, отколкото през 
2021 г. Да, ако се сбъднат 
пророчествата на Баба Ван-
га, пише американският сайт 

Bolavip. След което публикува 
кратка история – коя е Ванга, 
че е нещо като Нострадамус 
и че много от това, което уж 
е предвидила, се е случило. 
Напомня се също, че Ванга 
е предрекла терористичните 
атаки през 2001 г. в САЩ, 
както и цунамито в Индонезия 
през 2004 г.

Катаклизми
Оказва се, че Ванга има и 

шест ужасяващи пророчества 
за 2022 година. Ето какви са 
те според сайта Astrofame:

През 2022 г. предстоят при-
родни бедствия. Според Ванга 
през следващата година ни 
чакат големи наводнения в 
няколко азиатски страни и в 
Австралия, както и земетре-
сения в същите райони, пише 
„Телеграф“

Пророчицата се произнася 
и за пандемията, може ли без 
това? Според Ванга през 2022 
г. изследователи ще открият 
смъртоносен вирус в Сибир, 
който е бил в замръзнало 
състояние. Но благодарение 
на климатичните промени ви-
русът щял да се освободи и да 

ране на времето нови снего-
валежи се очакват от 19 до 20 
януари в цялата страна и от 
26 до 28 в западните райони. 

Условия за ветровито време 
има в началото на месеца от 
1 до 2 и в началото на втората 
десетдневка от 10 до 12 и око-
ло 15 януари.

Опасни явления
Ще има дълги дъждовни 

периоди
Средните максимални тем-

ператури за месец януари 
са между 1 и 6 градуса, а 
средните минимални между 
-3 и -6. Сухите  периоди ще 
са между 9 и 12, 22 и 26, а 
валежните  между 3 и 8, 13 и 
21, 27 и 31. Поради стабилното 
време, удобни за туристите са 
високите части на планините, 
но ниските температури и зна-
чителната снежна покривка 
изискват добра екипировка, 
предпазваща от измръзване. 
Снегоходките са необходим 
аксесоар против подхлъзва-
не и затъване в преспите. В 
България най-ниската тем-
пература за месец януари е 
измерена в Трън -38 градуса. 
По Черноморието, поради за-

топлящото влияние на морето, 
рекордните минимални темпе-
ратури са около -20 градуса, 
а най-високите температури 

достигат 20 градуса, като на 
места южният вятър повишава 
градусите до 24.

Народна метеорология
Плодородие след силен сне-

говалеж
Народната метеорология е 

прогноза, основана на знания 
за небесните тела, поведение-
то на животните и състоянието 
растенията. За януари тя гла-
си, че когато Голям Сечко е 
добър, пролетта е дъждовна, 
а лятото студено. Ако е без 
сняг, то юли ще е без дъжд. 
При обилен сняг обаче, ще 
има голямо плодородие. Ако 
на първи януари падне мъгла, 
през лятото ще чакаме град. 
Годината ще е плодородна, 
ако нощта срещу Богоявление 
е облачна, а ако времето е 
меко, ще има много болести. 
Ако на Ивановден няма лед, 
лятото ще е хладно. Ако на 
Бабинден вали дъжд и сняг, го-
дината ще е плодородна. Пече 
ли слънце, през февруари ще 
има мраз.

зарази цялата планета.
През следващата година 

според пророчицата много 
градове ще бъдат ударени 
от липса на питейна вода. Но 

това щяло да накара прави-
телствата да търсят нетради-
ционни решения на проблема.

Извънземни
Според публикацията на 

Ванга й се привижда и атака 
от извънземни през следва-
щата година. Астероид на име 
Oumuamua, пратен от иноп-
ланетяните, щял да атакува 
Земята в търсене на живот.

Друго пророчество е, че до-
година температурите в Индия 
ще стигнат 50 градуса по Цел-
зий и голяма част от реколта-
та ще бъде унищожена, което 
ще доведе до масов глад.

И накрая пророчицата се 
произнася и по новите техно-
логии. Според нея хората ще 
прекарват все повече време 
пред екраните на компютрите. 
Това се обяснява с три при-
чини: прекарваме все повече 
време вкъщи с малко човеш-
ки контакти. На второ място 
са хилядите екрани, които 
използваме – смартфони, те-
левизори, компютри, таблети, 
видеоигри. И на трето място – 
Фейсбук планира да създаде 
метавселена.

ВАНГА ВЕЩАЕ ТЕЖКИ БЕДСТВИЯ 
И НОВ ВИРУС, ЧАКАЛА НИ И 
АТАКА НА АСТЕРОИД ПРЕЗ 2022 Г.

МЕСЕЧНА ПРОГНОЗА ЗА 
ВРЕМЕТО ПРЕЗ ЯНУАРИ

Непоказвани пейзажи от 
Балчик имат своята първа 
среща със зрителите в ка-
лендара на общината за но-
вата 2022 година и в специ-
ално подредена експозиция 
в художествената галерия. 
Поглед към Белите скали и 
каручка пред портата на стара 
къща с палитрата на Генчо Ден-
чев е корицата на календара. 
„Изглед от Балчик“ на Иван 
Христов, „Мотиви от Балчик“ 
с крайбрежна улица от Тодор 
Хаджиниколов, „Градски пей-
заж“ от Георги Горчев ще по-
пуляризират творчеството на 
пейзажистите, рисували край 
морето, разказва Сава Тихо-
лов, началник на отдел „Култу-
ра“ в общината. В колекцията 
са още „Балчик - стара улица“ 
от Иван Чернев, „Излъчване“ 
от Тодор Балев, картини на 
Чанко Пенев, Никола Ковачев, 
Стефан Кацаров, Цветан До-
брев, Георги Ванев, Никола 

Редовната цена за въз-
растен от 8.00 лева вече е 
12 лв. Цената за учащи и 
пенсионери е 5,00 лв., семеен 
пакет (родители с деца до 18 
год.) – 24 лв., предвидени са 
отстъпки за организирани 
посещения и сезонни билети 

за минимум 5 дни, безплатно 
е влизането за хора с трайни 
увреждания. Регламентирани 
са още цени за екскурзовод-
ска беседа, ботаническа кон-
султация, учебни занимания 
и зелено училище, градински 
мероприятия, тържества, кон-
церти, ревюта и др., изложби 
и базари; заснемане и др., 
става ясно от сайта на уни-
верситетските градини www.
ubg-bg.com.

За сравнение, цените за 
градините във Варна и Со-
фия за вход за възрастен са 
съответно четири и пет лева, 

съобщи Албена Иванова – ко-
респондент на Радио Варна.

Както е известно, достъпът 
в архитектурно-парков ком-
плекс «Двореца» и Универси-
тетска ботаническата градина 
е през няколко входа, на които 
има по две каси – едната за 

Министерство на културата 
(ДКИ-КЦ «Двореца»), а друга-
та -  за Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“.

Културното ведомство е по-
сочило вход за възрастен от 7 
лева (завишен с лев миналата 
година), таксата за деца е 
2 лева. Пакетна цена за се-
мейно посещение (родители 
с деца) е 12 лева, а за хора 
със специфични потребности 
влизането е безплатно.

Така общият вход за въз-
растен на двете каси става 19 
лева, а за семейство с деца 
- 36 лева.

НЕПОКАЗВАНИ ПЕЙЗАЖИ ОТ 
БАЛЧИК ИМАТ СВОЯТА ПЪРВА 
СРЕЩА СЪС ЗРИТЕЛИТЕ В 
КАЛЕНДАР ЗА НОВАТА ГОДИНА

БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА В 
БАЛЧИК ЗАПОЧВА 2022 ГОДИНА 
С НОВИ, ПО-ВИСОКИ ЦЕНИ

Даскалов и Митю Димитров. 
Експозицията от малко по-
знатите творби от миналия 
век скоро ще бъде достъп-
на и онлайн, съобщи на БТА 
уредникът в художествената 
галерия Николина Похлупко-
ва. По думите й при подбора 
за календара най-трудно се 
е оказало да бъдат илюстри-
рани зимните месеци, защото 
Балчик обичайно грее в багри 
в летни пейзажи. Много от 
художниците, родени далеч от 
брега, са рисували десетиле-
тия Белия град. Уреждали са в 
Балчик самостоятелни изложби 
и са дарявали на галерията 
свои творби, добавя уредникът. 
Художествената галерия в Бал-
чик, която е създадена през 
30-те години на миналия век и е 
най-старата в Южна Добруджа, 
притежава фонд от над 2000 
произведения на изкуството, 
съобщава кореспондентът на 
БТА Юлия Христова.
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СТОЙКА КРЪСТЕВА: ТРЯБВАШЕ 
ДА ИМА ДВЕ ПЪРВИ МЕСТА

НИКОЛАЙ КОСТОВ ПОЕ 
ТИМ ОТ КАЗАХСТАН

Добричлията Николай Кос-
тов е новият старши треньор 
на казахстанския Каспий. 
58-годишният специалистът 

заменя Сърджан Благое-
вич, който отива в Астана, 
пишат медиите в страната. 
Добруджанецът има опит в 

бившата съветска републи-
ка, където за последно води 
Шахтьор (Караганди).

М е ж д у в р е м е н н о  к а -
захстанският клуб представи 
Николай Костов за свой нов 
старши треньор със съобще-
ние в социалните мрежи. Ето 
какво написаха от Каспий за 
назначаването на добричли-
ята: „Николай Костов стана 
новият старши треньор на 
Каспий. Досега треньорът 
на каспийския клуб Николай 
Костов тренира следните 
клубове: Добруджа (Бъл-
гария), Анортозис (Кипър), 
Олимпиакос Никозия (Ки-
пър), АЕК Ларнака (Кипър), 
Бананц (Армения), Металург 
(Украйна), Левски (Бълга-
рия), Карпати (Украйна), Тав-
рия (Украйна), Тосно (Русия), 
Ботев (Пловдив, България), 
Стийл (Украйна), Шахтьор 
(Казахстан). В своята фут-
болна кариера г-н Николай 
Костов има спечелени три 
титли на България и две купи 
на България като играч. Той 
е печелил и Купата на Кипър 
като треньор. Добре дошъл 
на Николай Костов и успех 
през новия сезон.“

Олимпийската шампионка 
по бокс Стойка Кръстева 
бе видимо разочарована от 

второто си място в анкета-
та “Спортист на годината”, 
пише sportal.bg. “Питайте 
вашите колеги, журнали-
стите, защо не съм първа, а 
втора. Според мен трябва-
ше да има две първи места в 
анкетата тази година, както 
го направиха на “Спортните 
Икари”. Аз повече от олим-
пийски шампион не мога да 
стана. Гласуването не зави-
си от мен. За мен най-важна 
е оценката на моя екип и 

моето семейство”, заяви 
пред “Мач Телеграф” олим-
пийската и двукратна евро-

пейска шампионка, която 
има и две сребърни отличия 
от световни първенства. 

Както е известно, Стойка 
се върна в спорта след из-

вестно прекъсване и спече-
ли петата олимпийска титла 
за българския бокс след 
тези на Георги Костадинов 
(Мюнхен 1972), Петър Ле-
сов (Москва 1980), Ивайло 
Маринов (Сеул 1988) и Да-
ниел Петров (Атланта 1996). 
Преди миналата олимпиада 
в Рио де Жанейро Стой-
ка игра решителна битка 
със Станимира Петрова 
за това коя от двете ще 
ни представя в Бразилия, 
и победата бе дадена на 
Станимира, въпреки че спо-
ред мнозина специалисти 
Стойка е заслужавала да 
спечели. Това разочарова 
доста Кръстева, която се 
оттегли от спорта, но после 
се върна, за да се превърне 
в легенда с олимпийското 
си злато.

Олимпийската шампионка Ивет Горанова е Спортист №1 на 
България в класацията за 2021 г. Непосредствено след нея 
се нареди втората дама, дала огромен повод за национална 
гордост с олимпийската си титла – добричлийката Стойка 
Кръстева (бокс). Призовата тройка за 2021 г. допълва сребър-
ната медалистка от игрите в Япония Антоанета Костадинова 
(спортна стрелба).

В 64-ото издание на анкета, организирана от Нове АД Хол-
динг, взеха участие 133-ма журналисти от 54 печатни и елек-
тронни медии. За да бъде осигурена максимална коректност на 

вота Нове АД Холдинг за поредна година организира анкетата 
в тясно партньорство с Българската асоциация на спортните 
журналисти.

Ето и челната десетка на „Спортист на годината на България“ 
за 2021-а:

Първо място – Ивет Горанова (карате) – 1 265 т.
Второ място - Стойка Кръстева (бокс) – 1 241 т.
Трето място - Антоанета Костадинова (спортна стрелба) – 

995 т.
Четвърто място - Тайбе Юсеин (борба) – 745 т.
Пето място - Евелина Николова (борба) – 721 т.
Шесто място - Карлос Насар (вдигане на тежести) – 482 т.
Седмо място - Йосиф Миладинов (плуване) – 459 т.
Осмо място - Биляна Дудова (борба) – 415 т.
Девето място - Боряна Калейн (художествена гимнастика) 

– 134 т.
Десето място - Христо Христов (вдигане на тежести) – 111 т.
Безапелационно в категорията „Отбор на годината“ за №1 

през 2021-а бяха избрани „Диамантените момичета на Бълга-
рия“ – Националният ансамбъл по художествена гимнастика с 1 
230 т. На игрите в Токио Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, 
Лаура Траатс, Стефани Кирякова и Ерика Зафирова записаха 
имената си в историята като първите олимпийски шампионки 
на България в художествената гимнастика. „Космическият“ 
български ансамбъл бе безапелационен и на Олимпийските 
игри, подарявайки на цяла България чувството за сплотеност 
и гордост.

Извелата ансамбъла до историческата олимпийска титла 
Весела Димитрова бе избрана за №1 от редакциите на 37 медии 
в 38-ото издание на ежегодната анкета „Треньор на годината“, 
организирана от в. „Труд“. Тя събра 168 точки и бе посочена 
на първо място в анкетите на 31 медии от общо гласували 37. 
Димитрова печели анкетата за трети път след 2017-а и 2019 г. 

Християн Стоянов (лека атлетика) стана „Спортист с увреж-
дания“ за 2021 година с 890 т. Той спечели сребърен медал на 
параолимпийските игри в Япония в бягането на 1 500 м Т46. В 
„младата“ категория „Награда на публиката“ българите избра-
ха Ивет Горанова. Своя вот дадоха над 3 000 спортни фенове 
от цялата страна, като един от тях ще спечели и специална 
награда от Нове АД Холдинг – смартфон Apple iPhone.

Статуетките ще бъдат връчени на всеки един от победи-
телите лично след Нова година при спазване на всички про-
тивоепидемични мерки. Заедно с призьорите от тази година 
своята статуетка ще получи и Спортист №1 за 2020 – Цветана 
Пиронкова. Предвид пандемичната ситуация през декември ми-
налата година нямаше възможност най-добрата ни тенисистка 
да бъде наградена.

ИВЕТ ГОРАНОВА Е 
СПОРТИСТ №1 НА 
БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 ГОДИНА

Сръбският тенисист Новак 
Джокович беше определен за 
рекорден седми път за „Спор-
тист на Балканите” в анкетата 
на Българската телеграфна 
агенция. В 48-то издание на 
традиционното допитване за 
2021-а участваха национал-
ните агенции на страните от 
региона. 

Джокович единствен беше 
посочен в анкетните карти на 
всичките десет участвали на-

ционални агенции. Той събра 
83 точки и отново заслужи 
приза след петте си поредни 
победи от 2011 до 2015 година, 
както и в последното издание 
на анкетата през 2019 година. 
През миналата година допит-
ването не се състоя, тъй като 
заради пандемията от КО-
ВИД-19 състезателният сезон 
беше сериозно ограничен. 
Белградчанинът спечели тит-
лите на турнирите от Големия 
шлем на Откритото първен-
ство на Австралия, на „Ролан 
Гарос“ и на „Уимбълдън“, като 
игра и финал на Откритото 
първенство на САЩ. Той също 
така завърши годината като 
номер 1 в световната ранглис-
та на АТР за безпрецедентен 
седми път.

На второ място с 56 точки 
се класира баскетболистът 
Янис Адетокумбо от Гърция. 
Той беше лидер на Милуоки 
при спечелването на титлата 
в Националната баскетболна 
асоциация, като участва в 
Мача на звездите и беше 
избран за Най-полезен играч 
(МВП) във финалите на лигата.

Олимпийският шампион 
на скок дължина Милтиадис 
Тентоглу (Гърция) е трети 
с 48 точки. Тентоглу, който 
тренира под ръководството 
на българския специалист 

Георги Помашки, спечели и 
европейската титла в зала в 
коронната си дисциплина през 
2021 година.

Олимпийската шампионка 
по джудо в категория до 48 
килограма Дистрия Красничи 
от Косово се нареди на чет-
върто място с 32 точки. Тя 
триумфира и с европейската 
титла през този сезон. Пета 
с 30 точки е олимпийската, 
световна и европейска шампи-

онка по ка-
рате в дис-
циплината 
кумите при 
6 1 - к и л о -
г р а м о в и -
те Йована 
П р е к о в и ч 
(Сърбия). 

Златната 
медалист-
ка от Игри-
те в Токио 
2020 Ивет 

Горанова заслужи шестата 
позиция с 26 точки. Освен 
триумфа си на Олимпиадата 
в японската столица в дисци-
плината кумите в категория 
до 55 килограма, българката 
взе и бронз на Световното 
първенство. Седма с 23 точки 
беше класирана световната 
и европейска шампионка по 
борба при 59-килограмовите 
Биляна Дудова.

Осми с 22 точки са братята 
Мартин и Валент Синкович. 
Хърватите станаха олимпий-
ски и европейски шампиони 
по гребане на двойки без 
рулеви. Олимпийският пър-
венец по стрелба с лък Мете 
Газоз (Турция) завърши на 
деветата позиция с 21 точки. 
Той помогна на родината си 
да спечели и бронз в сме-
сената отборна надпревара 
на Световното първенство. 
Призовата десетка допълниха 
румънките Николета-Анкуца 
Боднар и Симона Радиш (Ру-
мъния) с 20 точки. Те станаха 
олимпийски и европейски 
шампионки по гребане на 
двойки скул.

Още един български спор-
тист получи гласове в допит-
ването. Олимпийската шам-
пионка по бокс в категория до 
51 килограма Стойка Кръстева 
се нареди 14-а с 12 точки.

Борещият се за оцелява-
не в Ла Лига Хетафе повали 
лидера в класирането Реал 
(Мадрид). Отборът на Кике 
Санчес Флорес спечели с 1:0 
на „Колисеум Алфонсо Перес“ 
в първия мач от испанското 
първенство за 2022 година. 
Единственото попадение пад-
на още в деветата минута и бе 
дело на Енес Юнал, който се 
възползва от груба грешка на 
Едер Милитао.

Този резултат прекъсна 
серията на Реал от 15 поредни 
мача без загуба във всички 
турнири. „Белите“ записаха 

едва второ поражение в Ла 
Лига, но продължават да имат 
сериозна преднина на върха. 
Те имат аванс от осем точки 
пред втория Севиля, който е 
изиграл два мача по-малко. 
Хетафе пък продължи отлич-
ната си серия, като в шести 
пореден мач от първенството 
няма загуба, а в пет от тях не 
е допускал гол. Тази поре-
дица позволи на тима да се 
отдалечи леко от зоната на 
изпадащите.

Двубоят започна при пре-
красно слънчево време в Мад-
рид. Настроението на фено-
вете на домакините стана 
още по-приповдигнато още в 
деветата минута на срещата, 
когато Хетафе поведе. При-
чина за гола бе груба грешка 
на Едер Милитао. След добра 
намеса на Кроос топката се 
озова в бразилския бранител, 
който реши да пази топката в 
наказателното поле, но тя му 
бе отнета много лесно от Енес 
Юнал, който се озова сам сре-
щу Куртоа и нямаше проблем 
да го преодолее. Защитниците 
на Реал бяха близо до това да 
пуснат още едно попадение в 
14-ата минута. Неразбирател-
ство в позиционирането на 
бранителите създаде паника, 
Алаба върна лошо към Куртоа, 
но вратарят успя да стигне до 
топката преди Юнал. Кълбото 
се озова в Максимович, който 

стреля, но много слабо и не 
затрудни вратаря. 

Отборът на Анчелоти се 
активизира и бързо можеше 
да отговори. Лука Модрич 
отправи много хубав удар. 
Топката докосна пръстите на 
Сория и мина покрай вратата. 
Последва още една отлична 
комбинация на „белите“, ми-
нала през Родриго и Бензема 
и завършена с мощен удар на 
Модрич, след който топката 
разтресе гредата. Гостите оп-
ределено взеха инициативата 
и следващата ситуация се 
откри пред Тони Кроос, който 

получи топката от Лукас Вас-
кес. Германецът бе на отлична 
позиция и стреля от въздуха, 
но покрай вратата. Секунди 
преди почивката домакините 
можеха да стигнат до втори 
гол. Прекрасна комбинация 
завърши с удар на Аленя, а 
Милитао отклони топката, 
преди тя да стигне до Куртоа. 
Анчелоти изхаби доста нерви 
през първата част и видимо бе 
недоволен от представянето 
на играчите си. Малко преди 
почивката той получи жълт 
картон за протести.

В опит да промени нещо 
италианецът пусна за нача-
лото на второто полувреме 
Еден Азар и Марсело, които 
замениха Асенсио и Менди. 
Реал владееше топката в го-
леми периоди, но в играта на 
тима нямаше идеи как да бъде 
преодолян отлично организи-
раният отбор на Хетафе. С на-
ближаването на края на сре-
щата Реал натисна и започна 
по-често да отправя изстрели 
към вратата на домакините. 
В 76-ата минута много хубав 
удар на Каземиро от дистан-
ция бе спасен от Сория. До 
края домакините използваха 
бавене на играта и лежане по 
терена, но тимът на Анчелоти 
не успя да създаде нито една 
нова опасност и разочарова-
щото му представяне доведе 
до загуба.

НОВАК ДЖОКОВИЧ 
ЗА СЕДМИ ПЪТ СТАНА 
"СПОРТИСТ НА БАЛКАНИТЕ"

РЕАЛ ЗАПОЧНА 
ГОДИНАТА С ПЪРВА 
ЗАГУБА ОТ ТРИ МЕСЕЦА
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Íàâðúõ Ðîæäåñòâî Õðè-
ñòîâî íàé-ìëàäèÿò ñåãà 
áúëãàðñêè ìåæäóíàðîäåí 
ìàéñòîð Ìîì÷èë Ïåòêîâ (2 
434) ïðèêëþ÷è ó÷àñòèåòî ñè 
â ñèëíèÿ øàõìàòåí òóðíèð 
ASK 5. Ñïîðòíàòà ïðîÿâà ñå 
ïðîâåäå â õîòåë Ðóéíà çîðà 
â ãðàä Àðàíæåëîâàö (Ñúð-
áèÿ) îò 18 äî 25.12.2021ã. 
Åäíîëè÷íà ïîáåäà çàâîþâà 
16-ãîäèøíèÿò øàõìàòèñò 
îò ãðàä Äîáðè÷. Êðàéíîòî 
êëàñèðàíå å 7 òî÷êè îò 9 
ïàðòèè (5 ïîáåäè è 4 ðàâíè 
ñðåùè).Âèæòå íåóäúðæèìèÿ 
ñïðèíò íà ôèíàëà è äðóãè 
ïîäðîáíîñòè â chess results. 
Ïîñëåäíèòå  ÷åòèðè ïîáåäè 
îò ÷åòèðè âúçìîæíè  íàä 
ã.ì. Äðàãàí Êîñòè÷ (2 431) 
×åðíà Ãîðà, ã.ì. Íèêîëà 
Ñåäëàê(2 503) Ñúðáèÿ, Ìè-
àîè Ëó (2 175) Êèòàé, âîäà÷ 
íà ñâåòîâíàòà ðàíãëèñòà  çà 
äåâîéêè äî 11 ã. è Ñàâà Âå-
òîõèí (2 416) îò Ðóñèÿ.

Òàêà ñâåòîâíèÿò øàìïèîí 
äî 13 ãîäèíè îò Áúëãàðèÿ 
ì.ì. Ìîì÷èë Ïåòêîâ  è ëèäåð 
ïðåç ïîñëåäíèòå ïåòíàäåñåò 
ìåñåöà â ðàíãëèñòàòà íà 
ÔÈÄÅ çà âñè÷êè øàõìàòè-
ñòè íà âúçðàñò äî 20 ã. îñòà-
âè íà âòîðî ìÿñòî ñâåòîâíèÿ 
øàìïèîí äî 16 ãîäèíè, ìåæ-
äóíàðîäíèÿò ìàéñòîð Ðóäèê 
Ìàêàðèÿí (2 509) îò Ìîñêâà 
(Ðóñèÿ). Òðåòè å äðóãà ãî-
ëÿìà ðóñêà íàäåæäà ñúùî 

ПЪРВА ГРОСМАЙСТОРСКА ПЪРВА ГРОСМАЙСТОРСКА 
НОРМА ЗА МОМЧИЛ ПЕТКОВНОРМА ЗА МОМЧИЛ ПЕТКОВ

Îáâèíåíèÿòà â ïëàãè-
àòñòâî ïåðèîäè÷íî ñå 
ïîÿâÿâàò ïî õúëìîâåòå íà 
âðåìåòî. Ìàëöèíà çíàÿò 
íàïðèìåð, ÷å êîãàòî çâó-
÷è íàöèîíàëíèÿò õèìí 
íà Þæíà Êîðåÿ, ñâåòúò 
ñëóøà ìåëîäèÿòà íà áúë-
ãàðñêà ïåñåí.

Ïëàäíåøêèÿò îáèð å èç-
âúðøåí ïðåç 1948 ã. Òîãà-
âà ñ ïðåçèäåíòñêè äåêðåò 
å ïðèåòà ïåñåíòà “Àåãóêà” 
çà õèìí íà íîâîîáðàçó-
âàíàòà Ðåïóáëèêà Êîðåÿ. 
“Àåãóêà” å êîìïîçèðàíà 
â êðàÿ íà ÕIÕ âåê ïî øîò-
ëàíäñêà ìåëîäèÿ íà çàïàäíè 
ìèñèîíåðè. Â íîâèòå ðåàëíî-
ñòè îáà÷å íîòèòå ñà ñìåíåíè 
ñ òåçè íà “Êîðåéñêà ôàíòà-
çèÿ” îò êîìïîçèòîðà Àí Èêò-
õú. Òîé òâúðäè, ÷å ïðåç 1935 
ã. ìóçà êàöíàëà íà ðàìîòî ìó 
è ãî âäúõíîâèëà äà ñúòâîðè 
ôàíòàçèÿòà. Èñòèíàòà å, ÷å 
å ïðåïèñàë Äîáðóäæàíñêàòà 
ìàðñèëåçà.

Íåéíè àâòîðè ñà ïîåò-
úò Ëþáîìèð Áîáåâñêè è 
êîìïîçèòîðúò Àëåêñàíäúð 
Êðúñòåâ. Ïðåç 1914 ã. äâà-

Плагиатството излиза наяве през 1964 г., когато в 
Сеул се провежда Третият международен музикален 
фестивал

ìàòà ðåøàâàò äà âúçïåÿò 
ìúêàòà ïî Þæíà Äîáðóäæà, 
îòêúñíàòà îò ïðåäåëèòå íà 
îòå÷åñòâîòî ñëåä Ìåæäó-
ñúþçíè÷åñêàòà âîéíà. Áî-
áåâñêè çàëÿãà íàä äóìèòå, à 
Êðúñòåâ íàä íîòèòå. Äîáðó-
äæàíñêàòà ìàðñèëåçà ñòàâà 
èçêëþ÷èòåëíî ïîïóëÿðíà. Òÿ 
å åäèíñòâåíàòà áúëãàðñêà 
ïåñåí, íà êîÿòî å èçäèãíàò 
ïàìåòíèê. Ìîíóìåíòúò êðà-
ñè öåíòúðà íà Êàâàðíà.

Ïëàãèàòñòâîòî èçëèçà íà-
ÿâå ïðåç 1964 ã., êîãàòî â 

Ñåóë ñå ïðîâåæäà Òðåòèÿò 
ìåæäóíàðîäåí ìóçèêàëåí 
ôåñòèâàë. Íà íåãî å ïîêàíåí 
è íàøèÿò êîìïîçèòîð Ïåòúð 
Íèêîëîâ. Â êóëìèíàöèÿòà 
íà âèñîêèÿ ôîðóì Íèêîëîâ 
îáâèíÿâà Àí Èêòõú â êðàæáà 
íà ìóçèêàëíà ñîáñòâåíîñò. 
Íÿêîëêî þæíîêîðåéñêè êî-
ëåãè ïîäêðåïÿò áúëãàðèíà. 
Àí Èêòõú èçïàäà â ñèòóàöè-
ÿòà íà Îñòàï Áåíäåð, êîéòî 
ïúðâî íàïèñàë “ß ïîìíþ-
÷óäíîåìãíîâåíüå”, à ïîñëå 
ðàçáðàë, ÷å Ïóøêèí ãî å 
èçïðåâàðèë.

Ïî òîâà âðåìå Àí Èêòõú 
å äîàéåí íà þæíîêîðåé-
ñêîòî ìóçèêàëíî èçêóñòâî. 
Êîìïîçèòîð è äèðèãåíò ñ 
ìåæäóíàðîäíà èçâåñòíîñò, 
òîé ðúêîâîäè Ñåóëñêàòà 
ôèëõàðìîíèÿ, ãîñòóâà íà 
ôèëõàðìîíèèòå âúâ Âèåíà, 
Áåðëèí è Ðèì. Ñëåä ðåçèëà 
ñ êðàæáàòà êàðèåðàòà ìó 
ðóõâà. Íå ìîæå äà ïðåæèâåå 
ñðàìà è óìèðà íà ñëåäíàòà 
1965 ã. Ìåëîäèÿòà íà õèìíà 
îáà÷å íå å ñìåíåíà, äîðè 
ñúïðóãàòà ìó ïðåõâúðëÿ 
àâòîðñêèòå ïðàâà íà äúð-
æàâàòà.

Ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè â 
ñàéòà íè ndt1.eu ïîä çàãëà-
âèå „Êîìïîçèòîðúò Àí Èêòõú 
îòêðàäíà Äîáðóäæàíñêàòà 
ìàðñèëåçà è ñúçäàäå õèìíà 
íà Þæíà Êîðåÿ“

îò Ìîñêâà, Ñàâà Âåòîõèí, 
ñâåòîâåí øàìïèîí äî 10 
ãîäèíè è òðåòè â ñâåòîâíàòà 
ðàíãëèñòà çà ìîì÷åòà íà 
12 ãîäèíè. Â êëàñèðàíå-
òî ñëåäâàò òðèìà èçâåñò-
íè ãðîñìàéñòîðè Íèêîëà 
Ñåäëàê, Áðàíêî Äàìëÿíîâè÷ 
(2 474), øàõìàòíà ëåãåíäà 
íà Ñúðáèÿ è Äðàãàí Êîñòè÷. 
Äðóãè èíòåðåñíè ôàêòè îò 
òóðíèðà ñà:  íèâîíà ïîñòè-
æåíèå íà ïîáåäèòåëÿ  2 634 
è ïðîãðåñèâíà  ïðîìÿíà  íà 
ìåæäóíàðîäíèÿ ðåéòèíã  ñ   
23 åäèíèöè.

Ïúðâà ãðîñìàéñòîðñêà 
íîðìà íà 16 ã. ì.ì. Ìîì÷èë 
Ïåòêîâ. Ïîñòèæåíèåòî íà 
òàëàíòëèâèÿ ñúñòåçàòåë íà 
ÖÑÎ - ØÊ Åíåðãèÿ 21 íå å  
÷óäî, íèòî ñëó÷àéíîñò, òî 

ВАНИНА ГРИГОРОВА ОТ ВАНИНА ГРИГОРОВА ОТ 
СТУДИО "САРАНДЕВ" - СТУДИО "САРАНДЕВ" - 
С ПЪРВА НАГРАДА ОТ С ПЪРВА НАГРАДА ОТ 
НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС 
"КОЛЕДНА ЗВЕЗДА""КОЛЕДНА ЗВЕЗДА"

Ìàëêàòà Âàíèíà Ãðèãî-
ðîâà îò Ñòóäèî çà ïîï-ðîê 
ïåâöè „Ñàðàíäåâ“ ïðè Ìëà-
äåæêè öåíòúð – Äîáðè÷ 
ñòàíà íîñèòåë íà ïúðâà 
íàãðàäà îò Íàöèîíàëíèÿ 
êîíêóðñ çà äåòñêî òâîð÷åñò-
âî „Êîëåäíà çâåçäà“.

Òÿ ó÷àñòâà ñ âèäåîçàïèñ 
íà ñâîå èçïúëíåíèå âúâ âòî-
ðà âúçðàñòîâà ãðóïà (8-10 
ãîäèíè) ïðè èíäèâèäóàëíèòå 
èçïúëíèòåëè â Êàòåãîðèÿ 
„Ìîÿòà Êîëåäíà/Íîâîãî-
äèøíà ïåñåí“ - Íàïðàâëå-
íèå „Èçïúëíåíèå íà áúëãàð-
ñêà ïîïóëÿðíà ïåñåí“.

Ðåçóëòàòèòå áÿõà îáÿ-
âåíè íà âðúõ Êîëåäà – íà 
25 äåêåìâðè ÷ðåç âèäåî, 
êà÷åíî îò îðãàíèçàòîðèòå 
â YouTube è íîâèíàòà, ÷å 
å ñïå÷åëèëà ïúðâà íàãðà-
äà, áå èñòèíñêè êîëåäåí 
ïîäàðúê çà òàëàíòëèâàòà 
Âàíèíêà.  

Ïåâöèòå, ó÷àñòâàùè â 
êîíêóðñà(íàä 300 íà áðîé), 
èìàõà øàíñà äà áúäàò îöå-
íÿâàíè îò èçêëþ÷èòåëíî 
àâòîðèòåòíî æóðè, â ñúñòàâ: 
ïðèìèòå íà áúëãàðñêàòà 
åñòðàäà Éîðäàíêà Õðèñòîâà 
è Ìèìè Èâàíîâà, êîìïî-
çèòîðúò Õàéãàøîä Àãàñÿí, 
ìëàäàòà ïîï çâåçäà Ìè-
õàåëà Ìàðèíîâà è Âîëîäÿ 
Èâàíîâ – âîêàëåí ïåäàãîã è 
èíñòðóìåíòàëèñò.

Íàöèîíàëíèÿò ôåñòèâàë 
„Êîëåäíà çâåçäà“ âêëþ÷âà è 
îùå äâå êàòåãîðèè, â êîèòî 
ñå äàâà âúçìîæíîñò íà äåöà 
è ìëàäåæè äà ó÷àñòâàò ñ 
ëèòåðàòóðíà òâîðáà èëè ñ 
êàðòè÷êà è ðèñóíêà íà êî-
ëåäíà òåìàòèêà.

Îðãàíèçàòîðè íà ôîðóìà, 
êîéòî ñå ïðîâåæäà çà âòîðà 
ïîðåäíà ãîäèíà, ñà Îáùèíà 
ãðàä Òóòðàêàí è Í× „Õðèñòî 
Áîòåâ – 1942“ – ñ. Áåëèöà.

47 СВАТБИ И 11 47 СВАТБИ И 11 
КРЪЩЕНЕТА ТАЗИ ГОДИНА КРЪЩЕНЕТА ТАЗИ ГОДИНА 
В "ДВОРЕЦА" В БАЛЧИКВ "ДВОРЕЦА" В БАЛЧИК

Òðè ïúòè ïîâå÷å ñâàòáåíè è ñåìåéíè òúðæåñòâà ñà 
ïðîâåäåíè â „Äâîðåöà“ â Áàë÷èê ïðåç 2021 ãîäèíà, â 
ñðàâíåíèå ñ ïðåäõîäíàòà. Áðàêîñú÷åòàíèÿòà â Íèì-
ôåóìà ñà 47, èìà è 11 êðúùåíåòà. Ïðåç 2020 ãîäèíà 
ñâàòáèòå ñà áèëè åäâà 17 - ñúîáùè äèðåêòîðúò êóë-
òóðíèÿ öåíòúð Æåíè Ìèõàéëîâà. Ïðåç 2020 ã. ìíîãî 
ñâàòáè áÿõà îòëîæåíè çàðàäè ïàíäåìèÿòà îò êîðîíà-
âèðóñ è íàëîæåíèòå îãðàíè÷åíèÿ íà áðîÿ íà ãîñòèòå íà 
òúðæåñòâàòà. Çàòîâà ïúê ñâàòáåíèÿò ñåçîí â ëÿòíàòà 
ðåçèäåíöèÿ íà ðóìúíñêàòà êðàëèöà Ìàðèÿ â Áàë÷èê 
ìèíàëàòà ãîäèíà áå ìíîãî ñèëåí – äîáàâè Ìèõàéëîâà..

å ðåçóëòàò îò öåëåíàñî÷å-
íà êîëîñàëíà äåñåòãîäèø-
íà ñúâìåñòíà ðàáîòà. Óâè, 
àäåêâàòíà ôèíàíñîâà ïîä-
êðåïà îò ñïîðòíèÿ äèðåêòîð 
è ðåäèöà ÷ëåíîâå íà ÓÑ íà 
ëèöåíçèðàíàòà øàõìàòíà 
ôåäåðàöèÿ íÿìà è ïðîäúë-
æàâà äà íÿìà. 

Áëàãîäàðÿ íà êìåòà íà 
Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ è íà 
âñè÷êè äðóãè äîáðè õîðà, 
êîèòî íè âÿðâàò è ïîìàãàò. 
Ùàñòëèâ ñúì è ðàäîñòåí. 
Ïðîäúëæàâàìå çàåäíî ñ ì.ì. 
Ìîì÷èë Ïåòêîâ ïðåç èäâà-
ùàòà2022 ã.,  íàïðåä êúì 
ñëåäâàùàòà ãàðà, íàé-ìëàä 
ãðîñìàéñòîð íà Áúëãàðèÿ.

ì.ñ. Òîäîð Òîäîðîâ, 
ïðåäñåäàòåë íà ÖÑÎ - 

ØÊ Åíåðãèÿ 21

АСФАЛТИРАНЕ НА АСФАЛТИРАНЕ НА 
УЛИЦИ В БАЛЧИК, УЛИЦИ В БАЛЧИК, 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ 
ПРОЕКТИ В НЯКОЛКО ПРОЕКТИ В НЯКОЛКО 
СЕЛА ПРЕЗ 2022СЕЛА ПРЕЗ 2022

Íîâàòà 2022 ãîäèíà Áàë-
÷èê ïîñðåùà êàòî ôèíàí-
ñîâî ñòàáèëíà îáùèíà è 
áåç çàäúëæåíèÿ. Òîâà å 
ðàâíîñìåòêàòà íà êìåòà 
Íèêîëàé Àíãåëîâ, ñëåä êàòî 
12 ìåñåöà ïî-ðàíî îáùè-
íàòà âëåçå â ñïèñúêà çà 
ôèíàíñîâî îçäðàâÿâàíå è 
ïðåäïðèå èêîíîìèè îñíîâíî 
â êàïèòàëîâèòå ðàçõîäè, ïà-
ðèòå çà ìàñîâè ìåðîïðèÿ-
òèÿ è ñàìîäåéíîñò, ñúîáùè 
êîðåñïîíäåíòúò íà Ðàäèî 
Âàðíà Àëáåíà Èâàíîâà.

Ñðåä íåñâúðøåíàòà ðà-
áîòà ïðåç 2021 ãîäèíà ñà 
ðåñòàâðàöèÿòà íà õðàìà íà 
Êèáåëà è ïðèþòúò çà êó÷åòà 
– çàäà÷è, êîèòî ñå ïðåíàñÿò 
ïðåç 2022, êàçà Íèêîëàé Àí-
ãåëîâ. Ïðåç íîâàòà ãîäèíà 

äâå íàðåäáè ñå çàëàãà äà 
âëÿçàò â ñèëà – íàé-äåáàòè-
ðàíàòà ïðåç 2021 çà ñèíÿòà 
çîíà, è íàðåäáà, óðåæäàùà 
ïîëçâàíåòî íà îáùèíñêèòå 
ñïîðòíè áàçè è òàðèôèòå 
çà òîâà.Íîâîñòèòå, êîèòî 
î÷àêâàò ìåñòíèòå æèòåëè 
– àñôàëòèðàíå íà óëèöè â 
Áàë÷èê, ñðåäñòâà çà èçêúðï-
âàíå íà äóïêèòå ïî óëèöè 
â ñåëàòà îò ðàâíèíàòà, ðå-
ìîíò íà ïúòÿ çà Áåçâîäèöà, 
åâðîïåéñêè ïàðè çà ìàëêè 
ïðîåêòè â ñåäåì ñåëà. Âñè÷-
êè íóæíè äîêóìåíòè ñà ãîòî-
âè â î÷àêâàíå íà îáåùàíèòå 
îùå ïðåäè äâå ãîäèíè ïàðè 
çà ñïðàâÿíå ñúñ ñâëà÷èùå 
Ôèø – ôèø ìåæäó Áàë÷èê è 
Àëáåíà – îáùî 12 ìèëèîíà 
ëåâà.
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ВиК УСЛУГИ - ГАРАНЦИЯ. Тел.: 0885/187 183.  
СЧЕ ТО ВОД НА КЪ ЩА "ПА МИР": фир ме но ре

гис т ри ра не, пъл но ад ми нис т ра тив но и сче то вод но 
об с луж ва не. Ана лиз и ек с пер ти зи, обос нов ки по 
кре ди ти. Го диш ни да нъч ни дек ла ра ции, ДДС, НОИ. 
Тел.: 0888/699 441, 058/824856. 

ПРЕВОД от и на китайски език, 0887/377887 Преводи от и 
на английски език, 0899/116291

  УСЛУГИ

ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

ПРЕВОДИ

МЦ "ВИВА ФЕНИКС". Тел. 058 580 111; 058 
580 222. 
Д-р ПЛАМЕН КИРИЛОВ – УРОЛОГ
преглежда пациенти само в кабинета си на 

ул. „Захари Стоянов“ 14
в понеделник, вторник, четвъртък от 15.30 

до 18.30 ч. - с направление;- свободен прием. 
Тел.: 0889 736101

До цент др Та шев, спе ци а лист вът реш ни и бъб
реч ни бо лес ти, от ра вя ния, алер гии  тел. 625341, 
0889/040 584, ком п лекс "Ле бед" вх. "В" /зад пар
кин га на Бан ка "Би о хим" 

СТО МА ТО ЛОГ  др Мег ле на ПО ПО ВА,  ул. "Хр. 
Смир нен с ки" № 4,  тел. 841703, все ки ден от 14 
до 19 ча са. 

НЕВ РО ЛОГ: др Н. Бе кя ров, тел. 0886/236951, 
прег ле ди и по до мо ве те. Неврологично отделение 
МБАЛ  Добрич и Медицински център "Вива 
Феникс"

ПРОФ. ЕН ЧО КАЛ ЧЕВ - ХИ РУРГ  по не дел ник 
1417,30 ч.; Очен ка би нет  др М. Кал че ва  GSM 
0888502176; Др Ана ни е ва  GSM 0888380756; по
не дел ник 917, чет вър тък 1417, пе тък 916 ч.; гр. 
Доб рич, ул. "Л. Ка ра ве лов" N 8, вх. Б, ет. 1, тел. 
058/47634

АВТОСЕРВИЗ "ДОКТОР МОТОРС" ще 
намерите на ул. "ПОП БОГОМИЛ" 14 

 /старата Бирена фабрика/

Тук се лекуват всички "болежки" на вашия автомобил! 

Ако имате проблеми с 
колата, решението им е 

в АВТОСЕРВИЗ
"ДОКТОР МОТОРС"! 

 Тук се извършва ремонт на двигатели, ходова част, 
скоростни кутии; смяна на масла, филтри, ремъци.  

При нужда или спешен случай  
0899/62 92 76 или 0899/75 93 63. 

 Тук се извършва също монтаж и ремонт на газови 
уредби и монтаж на метануредби на  лизинг  

0898421941 

"ВалиДанс" - извършва всички видове бо-
яджийски услуги /пръскана мазилка "Вален-
тино", шпакловка, латекс, фасаген, блажна 
боя/, мострена къща - ул. "Отец Паисий" 3, 

0888/917986, тел. 058/603 876

С П Е Ш Е Н 
ТЕЛЕФОН

ЛАЗЕРНА ДЕНТАЛНА КЛИНИКА
ул. "Райко Цончев" №7

раб. вр. 8.30-12.00 ч., 14.30-18.00 ч.
събота   9.00-15.00 ч.

тел. 058 60 56 60, 0897 62 94 93
www.laserdent.bg

д-р Галина БОДИЧЕВА  

* СЕМЕЕН ЛЕКАР 
* СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
* СЕМЕЙНА ОБЩА МЕДИЦИНА
*  ХОМЕОПАТИЯ

КАБИНЕТ: ул. "България" 8, тел.: 0889/95 19 91,
сл. тел.: 590 320

ОБЩИНА КАВАРНА
със Заповеди №1207, №1208, №1209, №1210 и №1213 от 22.12.2021г. обявява ПУБЛИЧНИ 

ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 03.02.2022 год. в заседателната зала на Община Каварна  
на първи етаж, ул.Добротица“№26, за продажба на следните общински имоти, намиращи се в гр. 
Каварна, с ТПТ: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10м ):

ИМОТ С ИДЕНТ. ПО КККР НА ГР. 
КАВАРНА

П Л О Щ  Н А 
ИМОТА

НАЧ. ТРЪЖНА 
ЦЕНА

ДЕПОЗИТ- 10% ОТ 
НАЧ. ТРЪЖНА ЦЕНА

ЧАС НА ПРО-
ВЕЖДАНЕ

35064.501.9948 733 кв.м. 13 927,00лв 1392,70 лв 14:00
35064.501.3481 643 кв.м. 12 217,00 лв 1221,70 лв 14:15
35064.501.9947 732 кв.м. 13 908,00 лв 1390,80 лв 14:30
35064.501.9840 361 кв.м. 6137,00 лв 613,70 лв 14:45
35064.501.3205 603 кв.м. 18 392,00 лв 1839,20 лв 15:00

Тръжните документи са на стойност 50лв. и се закупуват от касата на общината до 17.00ч. на 27.01.2022год. 
Депозитната вноска да се плати по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич BIC код СЕСВВGSF с/
ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до 17.00ч. на 28.01.2022 год.Срокът за подаване на заявленията 
с приложените документи е до 17.00 ч. на 31.01.2022г. в деловодството на общината. Оглед в работни дни от 
09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч. от датата на обявяването до крайния срок за подаване на документите. 
Справки на тел.: 0570/8-18-19.

5 ТОПЛИ МЕСТА В ЕВРОПА, КЪДЕТО 
ДА СЕ "СКРИЕТЕ" ПРЕЗ ЗИМАТА

И в Европа има места, които остават топли дори през 
зимата. Те са малко, но пък това ги прави толкова ценни. 
Ако искате да се стоплите през зимата и да се порадвате на 
повече слънце, вижте 5 места в Европа, които са подходящи 
за „скривалище” през зимата.

Температурите навън падат с всеки изминал ден. И докато 
зимата има своя чар заради снега и красивия, безкраен бял 
пейзаж, то студът е нещо, което определено не се нрави на 
повечето хора.

Точно в тези зимни дни на човек му се приисква да отиде 
на някое топло местенце, където слънцето да го докосва 
нежно със своите топли лъчи.

Добрата новина е, че не е необходимо да пропътувате 
половината земно кълбо, за да отидете на някой райски ос
тров, където да се радвате на високи температури. Разбира 
се, ако можете да го направите, това би било страхотно!

В Европа съществуват места, които се радват на далеч 
поприемлив зимен климат, отколкото имаме ние тук в 
България. Ето защо, ако ви се ходи някъде на топло, имате 
достатъчно свободно време за кратка екскурзия и разбира 
се, разполагате със средствата за подобно пътуване, вижте 
5 топли места в Европа, където може да се „скриете” през 
зимата.

Мадейра, Португалия
Красивият остров в Атлантическия океан е истински бижу 

в студената зима. Дори през януари в Мадейра се радват 
на до 10 часа слънце, а умереният климат на острова го 

прави подходящо място, където да се скриете на топло. 
През зимните месеци в Мадейра има помалко туристи, 
което е добра възможност да се насладите на мястото на 
спокойствие и на пониска цена. Историята на Мадейра е 
интересна, а вулканичните плажове на острова и лавровите 
му гори го правят особено красив.

Малта
Този идиличен остров е често идеална дестинация в 

Европа през зимата. Малта се радва на умерен климат и 
приемливи цени. Послабият сезон през зимните месеци 
пък означава поизгодно пътуване и помалко туристи. 
Столицата Валета предлага достъп до галерии, музеи и 
исторически сгради.

Крит, Гърция
През зимата температурите на остров Крит, найголемият 

гръцки остров, са около 20 градуса по Целзий. Традиционно 
обаче по това време на годината има далеч помалко турис

ти в Крит, което дава възможност да разгледате на острова 
на спокойствие. Може да посетите и планините в Крит, но 
не забравяйте, че там температурите са пониски. В южната 
част на остров Крит има някои прекрасни плажове с барове 
и кафенета, където може да седнете и да се насладите на 
слънчевите лъчи в компанията на любима напитка.

Амалфийското крайбрежие, Италия
Макар че Италия е предпочитана дестинация през зимата 

от любителите на карането на ски, това се отнася поско

ро за нейната северна част. На юг в Италия се радват на 
потопло време през зимата. Крайбрежието на Амалфи си 
заслужава да бъде посетено по всяко време от годината, 
включително и през зимните месеци. Красотата на град 
Амалфи е вдъхновяваща, доказателство за което е и фа
ктът, че той е под закрилата на ЮНЕСКО. Единственият 
недостатък на Амалфи (дори и през зимата) е, че това не е 
евтина дестинация.

Кипър
Ако искате да прекарате известно време на плажа през 

зимата, то може би трябва да се насочите към Кипър. Тем
пературите на острова дори през зимните месеци са около 
20 градуса по Целзий, което го прави подходящо място, къ
дето да се „скриете” на топло. Цените в Кипър са приемливи, 
а историята му заслужава внимание. Кухнята на острова в 
отлична, особено за любителите на морски дарове.
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ОВЕН - Включете се в заниманията, 
които ви се предлагат днес от партньо-
ра, семейството или приятелите ви и ще 
останете доволни. Няма да ви липсва 
сполука.

ТЕЛЕЦ - Забързано ще преминете през 
неделния ден, независимо от настроение-
то ви за отдих и развлечения. Неотложни 
ангажименти, най-често възникващи в 
последния момент.

БЛИЗНАЦИ - За много от вас притес-
ненията ще са най-вече от финансово 
естество, но и работата ще ви създава 
проблеми. Нечии претенции ще ви върнат 
в изходна точка на проект.

РАК - Ще се съобразите с променените 
условия по текущ ангажимент и независи-
мо от чувства, които те будят у вас, ще се 
справите. Ползвате се с авторитет и ще 
продължите уверено напред.

ЛЪВ - Много от вас ще излязат най-
сетне от инерцията, която ги владее в 
последно време. С това ще дадете заявка 
за бъдеща активност, която може да бъде 
насочена в сферата на бизнеса.

ДЕВА - Със силни аргументи ще защити-
те идеите и намеренията си. С премерен 
ход ще подтикнете други, които търсят съ-
трудничеството ви към повече активност и 
сближаване на позициите ви.

ВЕЗНИ - С днешните си решения ще 
определите за дълъг период напред по-
соката на интересите ви. С бърза и точна 
мисъл ще отсявате важното, без да дава-
те израз на емоциите.

СКОРПИОН - Нуждата от разнообразие 
ще ви подтикне към по-голяма физическа 
активност, която ще укрепи психиката ви. 
Подготовката ви за предстоящ проект е 
добре да започне сега.

СТРЕЛЕЦ - Умората ще ви подтикне да 
потърсите тихо място за отмора. Уважа-
вайте желанието и на другите да се чувст-
ват спокойни, отнесете се с разбиране към 
проблемите им.

КОЗИРОГ - Общуването със сериозни 
хора ще ви въздейства позитивно, най-ве-
че с това, че ще се чувствате сред равни. 
Ще обсъждате бъдещи начинания, но не 
пренебрегвайте близките си.

ВОДОЛЕЙ - Изпълнени с енергия и 
добри очаквания, такива въздействия ще 
има върху вас атмосферата на дома. Не 
се лишавайте от почивка, стресът на еже-
дневието изцежда силите.

РИБИ - Умората при вас е налице, но 
можете да и се противопоставите, ако 
потърсите тихо и спокойно място за отдих. 
Вечерта са възможни и доста приятни 
изненади.

ХОРОСКОП НА НДТ

- На вниманието на момичетата, които мислят, че любовта минава през стома-
ха на мъжа. Високо се целите, момичета... високооо! - Ваня от тесен център но не 
този, за който си мислите

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на 
главния редактор на 
вестник „Балчик“ Ал-
бена Иванова, с поже-
лания да е здрава, да е 
обичана и уважавана, 
цялата 2022-ра да й 
носи усмивки и пози-
тивни новини, които 
да споделя със своите 
читатели! 

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува утре известният 
добрички психиатър 
д-р Маргарита Ново-
селска, а ние от днес й 
желаем да е здрава, да 
продължи да дарява 
психично здраве, да се 
радва на много успехи 
и на много искрени 
приятели, а в живота 
й да царят светлина и 
хармония!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН с утрешна дата 
казваме на диригента 
на детски хор «Мае-
строЗахари Медника-
ров» и дамска форма-
ция «Мистика» Росица 
Дурмушлийска, с по-
желания да е здрава, 
в живота й да е песен, 
а талантливите й въз-
питаници, под нейната 
диригентска палка, да 
завладяват световните 
сцени и да радват хи-
ляди хора с красивите 
си изпълнения!

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува утре общинският 
съветник в ОбС До-
бричка Йордан Йорда-
нов. Нека е здрав, нека 
успява в добрите си 
начинания и да работи 
с ентусиазъм за хората 
от добруджанската об-
щина! 

ИМЕН ДЕН УТРЕ – 
на Богоявление, праз-
нуват всички с имена-
та: Дана, Божан, Йор-
дан, Йорданка, Данчо, 
Боян, Богдан, Богдана, 
Богoлюб, Богoлюбa, 
Божанa. Нека всички 
те са здрави, нека ми-
слят добро, нека пра-
вят добро и нека добро 
да им се връща!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

КРАСИВИЯТ ЗАЛИВ ОТ ФИЛМА 
"ПЛАЖЪТ" Е ОТВОРЕН ЗА ПОСЕТИТЕЛИ 
СЛЕД 3-ГОДИШНА ЗАБРАНА

Тайландският залив Мая 
Бей, прославил се благода-
рение на филма "Плажът" с 
Леонардо ди Каприо, отно-
во е отворен за посетители. 

Достъпът до мястото беше 
забранен повече от три годи-
ни, предаде ДПА.

Това се наложи, за да могат 
да се възстановят кораловите 
му рифове, сериозно постра-
дали от масовия туризъм.

Заливът, който се намира 
на остров Ко Пипи близо до 
Пукет, приема отново посе-

тители, но с въведени строги 
мерки за опазване на околна-
та среда. Мая Бей, известен 
с тюркоазено сините си води, 
е отворен всеки ден между 7 

и 18 часа. В рамките на час 
на територията му не може 
да има повече от 375 души, 
а за денонощие те не трябва 
да надхвърлят 4125, гласят 
новите правила.

Мая Бей
Всяко посещение на залива 

е ограничено до 60 минути.
Освен това къпането във 

водата е забранено, а всеки 
нарушител е заплашен от 
сериозни санкции. Моторни 
лодки вече не се допускат 
близо до плажа на Мая Бей.

След световния успех на 
филма "Плажът" от 2000 г., 
режисиран от Дани Бойл, ту-
ристи от цял свят започнаха 
да се тълпят, за да видят кра-
сивия тайландски залив. Това 
обаче доведе до екологична 
катастрофа в района - силна 
ерозия и загуба на корали 
в резултат на замърсяване-
то на водите от моторните 
лодки.

Тайландските власти за-
браниха още през юни 2018 г. 
посещенията на туристи, като 
се очакваше разпоредбата да 
е в сила няколко месеца. През 
май 2019 г. ограничението 
беше удължено с още две 
години и половина. Целта на 
затварянето на залива беше 
да се помогне на природата 
- особено на коралите - да 
се възстановяват. Те посте-
пенно са започнали да се 
възобновят, но процесът е 
много бавен.

НАЙ-ВЪЗРАСТНАТА ЖЕНА В 
СВЕТА НАВЪРШИ 119 ГОДИНИ, 
КАКВА Е НЕЙНАТА ТАЙНА

Японката Кане Танака, 
призната за най-възрастна-
та жена в света от Книгата 

на рекордите на Гинес, на-
вършва в неделя 119 години, 
съобщи ТАСС, като цитира 
японската агенция Киодо.

Танака живее в дом за 
възрастни хора в японската 
префектура Фукуока и не 
може да се среща с роднини 
заради ограниченията, свър-

зани с пандемията от новия 
коронавирус.

Тя е родена на 2 януари 

1903 г. Съпругът и големият 
й син загиват през Втората 
световна война.

Съвети от столетница от 
Велико Търново: Най-важно-
то, което човек трябва да 
направи в живота си

Танака е работила през 
целия си професионален 

живот като продавачка в 
магазин за ориз и оризови 
продукти, който бил открит 
още преди войната. След 
като се пенсионира през 
70-те години на миналия век, 
Танака няколко пъти посе-
щава САЩ.

От 2005 г. жената живее в 
дома за възрастни хора във 
Фукуока.

Греяно вино - празничната 
напитка за здраве и дълго-
летие

Тя става рано сутрин, оби-
ча да играе настолни игри и 
не се ограничава да хапва 
сладко.

Когато е на 103 г., е опери-
рана от злокачествен тумор.


