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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Ще бъде облачно с повсе-
местни валежи, като почти на-
всякъде дъждът ще премине 
в сняг. В по-голямата част от 
страната ще се образува и 
снежна покривка. С умерен, в 
източната половина от страната 
и силен североизточен вятър 
ще продължи да нахлува студен 
въздух и ще застудява още. 
Температурите ще са без дне-
вен ход - между минус 1° и 4°. 
След обяд и привечер валежите 
ще започнат да отслабват, а 
през нощта срещу сряда почти 
навсякъде ще спрат.

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

ПРЕЗ НОВИЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИ 
СЕЗОН - НА РАБОТА 
В КУРОРТА АЛБЕНА

ОТНОВО ТЕСТВАТ 
УЧЕНИЦИТЕ

ТЕЖКА КАТАСТРОФА 
ПО ПЪТЯ ВАРНА - 
ДОБРИЧ

ПРАВОСЛАВЕН 
КАЛЕНДАР:
12 ЯНУАРИ - 
СВ. ТАТЯНА

ТРАДИЦИОННО БОГАТ 
И РАЗНООБРАЗЕН 
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 
НА "ДВОРЕЦА" В 
БАЛЧИК ЗА 2022 Г. 
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ОТПЕЧАТАЙ МЕЧТАТА СИ В
„НЮЗПРИНТ“ 

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

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

Бърза и експресна доставка с Еконт и 
Спиди 

имейл-newsprint@abv.bg 
тел 0893 662596 
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ДА ОТКЛЮЧВА ДОБРОТО 
ЗА ОБЛАСТ ДОБРИЧ
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Äàíú÷íàòà êàìïàíèÿ2022 
ã.çàïî÷íà â÷åðà/10 ÿíóàðè/, 
êàòî îò òàçè äàòà ñòàðòèðà 
ïîäàâàíåòî íà äåêëàðàöèè-
òå çà äîõîäèòå íà ôèçè÷å-
ñêèòå ëèöàïî åëåêòðîíåí 
ïúò, ïî ïîùàòà è â îôèñèòå 
íà ïðèõîäíàòà àãåíöèÿ.

Ïðåç èçìèíàëàòà 2021 ã. 
â îôèñà íà ÍÀÏâúâ Âàðíà 
áÿõà ïîëó÷åíè 37 717áðîÿ 
äåêëàðàöèè ïî ÷ë. 50 îò 
ÇÄÄÔË, êàòî îò òÿõ 84 % 
èëè31 616áðîÿîò òÿõ ñà ïî-
ëó÷åíè ïî åëåêòðîíåí ïúò, 
ñ ÏÈÊ îò àãåíöèÿòà èëè 
êâàëèôèöèðàí åëåêòðîíåí 
ïîäïèñ, à 3 368 ñà ïîäà-
äåíè íà õàðòèåí íîñèòåë, 
â ñàëîíèòå çà îáñëóæâàíå 
íà êëèåíòè. Îùå 2 707ñà 
èçïðàòåíè ïî ïîùàòà.

Â íà÷àëîòî íà ìàðò 2022 
ã., ñëåä ïîäàâàíåòî íà äà-
ííèòå îò ðàáîòîäàòåëè è 
ïëàòöè íà õîíîðàðè, ùå 
áúäå ïóñíàòà è ïðåäâàðè-
òåëíî ïîïúëíåíà äåêëàðà-
öèÿ çà äîõîäèòå, êîÿòî ñå 
ïîäàâà ñ ÏÈÊ èëè åëåêòðî-
íåí ïîäïèñ ïðåç Ïîðòàëà 
çà åëåêòðîííè óñëóãè íà 
ÍÀÏ. Â íåÿ ùå áúäàò âïè-
ñàíè àâòîìàòè÷íî äàííè 
çà ïîëó÷åíè ïðåç 2021 ã. 
äîõîäè îò òðóäîâè ïðàâî-
îòíîøåíèÿ,  ãðàæäàíñêè 
äîãîâîðè è õîíîðàðè, äîõî-
äè îò íàåì çà èìîòè, ÷èèòî 
íàåìàòåëè ñà þðèäè÷åñêè 

Фирмите и едноличните търговци 
декларират данъците си от 1 март

ëèöà è äðóãè.
Ñðîêúò çà ïîëçâàíå íà 

5% îòñòúïêà çà ðàííî äå-
êëàðèðàíå è ïëàùàíå å 
31 ìàðò, à êðàéíèÿò ñðîê 
çà îáÿâÿâàíå íà äîõîäèòå 
è ïëàùàíå íà äúëæèìèÿ 
äàíúê òàçè ãîäèíà å 3 ìàé, 
ïúðâèÿò ðàáîòåí äåí ñëåä 
30 àïðèë, íàïîìíÿò îò ïðè-
õîäíàòà àãåíöèÿ.

Ëèöàòà, èçâúðøâàùè äåé-
íîñò êàòî òúðãîâöè, åäíî-
ëè÷íè òúðãîâöè è çåìåäåë-
ñêè ñòîïàíè, èçáðàëè òîçè 
ðåä íà îáëàãàíå, ïîäàâàò 
äåêëàðàöèèòå ñè îò 1 ìàðò 
äî 30 þíè. Òîâà å ñðîêúò, â 
êîéòî è ôèðìèòå òðÿáâà äà 
äåêëàðèðàò êîðïîðàòèâåí 
äàíúê /÷ë. 92 îò Çàêîíà çà 
êîðïîðàòèâíîòî ïîäîõîä-
íî îáëàãàíå/, äàíúê âúð-
õó ðàçõîäèòå, äàíúê âúðõó 
ïðèõîäèòå íà áþäæåòíèòå 
ïðåäïðèÿòèÿ, êàêòî è äàíúê 
âúðõó äåéíîñòòà îò îïåðè-
ðàíå íà êîðàáè. Ñðîêúò çà 
ïëàùàíå íà òåçè äàíúöè å 
30 þíè. 

Äîïúëíèòåëíà èíôîðìà-
öèÿ çà äàíú÷íèòå è îñèãó-
ðèòåëíèòå èçèñêâàíèÿ ìîæå 
äà ñå ïîëó÷è â ñàéòà íà 
ïðèõîäíàòà àãåíöèÿ www.
nap.bgè íà òåëåôîíà íà 
Èíôîðìàöèîííèÿ öåíòúð 
íà ÍÀÏ 0700 18 700íà öåíà, 
ñïîðåä òàðèôèòå íà ñúîò-
âåòíèÿ îïåðàòîð.   

112 ÍÎÂÈÍÈ
Íà 7 ÿíóàðè, îêîëî 23:30 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí 

çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Ìåðöåäåñ“, óïðàâëÿâàí îò 
22-ãîäèøåí ìúæ. Ïðè ïîñëåäâàëàòà ïðîâåðêà çà óïîòðå-
áà íà íàðêîòè÷íè è óïîéâàùè âåùåñòâà, òåñòúò îò÷èòà 
íàëè÷èåòî íà àìôåòàìèí è ìåòààìôåòàìèí. Â õîäà íà 
ïðîâåðêàòà å óñòàíîâåíî è áÿëî âåùåñòâî íà êðèñòàëè ñ 
òåãëî 1,14 ãðàìà, ðåàãèðàùî íà ìåòààìôåòàìèí. Ìúæúò 
å çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 8 ÿíóàðè, îêîëî 21:25 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å èçâúð-
øåíà ïðîâåðêà íà 21-ãîäèøåí ìúæ. Â õîäà íà ïðîâåðêàòà 
å óñòàíîâåíà öèãàðà ñúñ ñóõà òðåâíà ìàñà ñ òåãëî 0,29 
ãðàìà, ðåàãèðàùà íà êàíàáèñ. Çàäúðæàí å çà ñðîê îò 
24 ÷àñà. 

Íà 9 ÿíóàðè, îêîëî 02:50 ÷àñà, â ãðàä Áàë÷èê å èçâúð-
øåíà ïðîâåðêà íà 24-ãîäèøåí ìúæ. Â õîäà íà ïðîâåð-
êàòà å óñòàíîâåíà ñóõà òðåâà ìàñà ñ òåãëî 1,30 ãðàìà, 
ðåàãèðàùà íà êàíàáèñ. Ìëàäèÿò ìúæ å çàäúðæàí çà 
ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 9 ÿíóàðè, îêîëî 15:45 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí 
çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Ñóáàðó“, óïðàâëÿâàí îò 
50-ãîäèøåí ìúæ. Ïðè èçâúðøåíà ïðîâåðêà çà óïîòðåáà 
íà àëêîõîë ñ òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî, öèôðîâàòà èíäèêàöèÿ 
îò÷èòà íàëè÷èåòî íà 1,37 ïðîìèëà. Çàäúðæàí å çà ñðîê 
îò 24 ÷àñà. 

Íà 9 ÿíóàðè, îêîëî 17:20 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí 
çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Ðåíî“, óïðàâëÿâàí îò 21-ãî-
äèøåí ìúæ. Ïðè ïîñëåäâàëàòà ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà 
íàðêîòè÷íè è óïîéâàùè âåùåñòâà, òåñòúò îò÷èòà ïîëî-
æèòåëåí ðåçóëòàò çà óïîòðåáàòà íà êîêàèí. Äðîãèðàíèÿò 
âîäà÷ å çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 10 ÿíóàðè, îêîëî 00:20 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å èç-
âúðøåíà ïðîâåðêà íà 24-ãîäèøåí ìúæ. Â õîäà íà ïðîâåð-
êàòà å óñòàíîâåíà ñóõà òðåâíà ìàñà ñ òåãëî 2,05 ãðàìà, 
ðåàãèðàùà íà êàíàáèñ. Çàäúðæàí å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 9 ÿíóàðè, îêîëî 23:10 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí 
çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Îïåë“, óïðàâëÿâàí îò 29-ãî-
äèøåí ìúæ. Ïðè ïîñëåäâàëàòà ñïðàâêà â èíôîðìàöèîí-
íèòå ìàñèâè íà ÌÂÐ å óñòàíîâåíî, ÷å ðåãèñòðàöèîííèòå 
òàáåëè íà àâòîìîáèëà ñà èçäàäåíè çà ëåê àâòîìîáèë 
„Êðàéñëåð“. Âîäà÷úò å çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. ÍÄÒ

ÊÐÀÆÁÈÒÅ
Äâå êðàæáè è åäèí çàëîâåí êðàäåö îò÷èòà ÎÄ íà 

ÌÂÐ Äîáðè÷ çà ïîñëåäíèòå íÿêîëêî äíè.
Íà 7 ÿíóàðè, îêîëî 14:30 ÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùå-

íèå çà èçâúðøåíà êðàæáà íà îêîëî 370 ëèòðà äèçå-
ëîâî ãîðèâî îò îáåêò, òåëåêîìóíèêàöèîííà êëåòêà, 
íàõîäÿù ñå â çåìåäåëñêà íèâà ìåæäó ñ. Ñìîëíèöà è 
ñ. Ëîâ÷àíöè.

Ñëåä ïðîâåäåíè ÎÈÌ è ÏÑÄ â ãðàä Áàë÷èê å çà-
äúðæàí 24-ãîäèøåí ìúæ. Â õîäà íà ðàçñëåäâàíåòî å 
óñòàíîâåíî, ÷å ñúùèÿò å èçâúðøèòåë íà ãðàáåæ íàä 
57-ãîäèøåí ìúæ, èçâúðøåí íà 8 ÿíóàðè ò.ã. íà ìîáè-
ëåí òåëåôîí è ñóìà ïàðè. Ìàòåðèàëèòå ïî ñëó÷àÿ ñà 
äîêëàäâàíè â ïðîêóðàòóðàòà. 

Íà 9 ÿíóàðè, îêîëî 13:30 ÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùå-
íèå çà èçâúðøåíà êðàæáà ÷ðåç äåìîíòàæ íà êàòàëè-
çàòîð îò ëåê àâòîìîáèë „Àëôà“, ïàðêèðàí â ðàéîíà íà 
æ.ê. „Äîáðîòèöà“ â ãðàä Äîáðè÷. Ïî âñè÷êè ñëó÷àè ñà 
îáðàçóâàíè äîñúäåáíè ïðîèçâîäñòâà. ÍÄÒ

Çàðàäè ðúñò â çàáîëåâàåìîñòòà îò Êîâèä 19, îò òàçè 
ñåäìèöà çà ó÷åíèöèòå â øåñò îáùèíè íà îáëàñò Äîáðè÷ 
å âúçñòàíîâåíî òåñòâàíåòî êàòî óñëîâèå çà ïðèñúñòâåíî 
îáó÷åíèå. Â îáùèíèòå Ãåíåðàë Òîøåâî, Áàë÷èê, Äîáðè÷, 
Äîáðè÷êà, Êàâàðíà è Øàáëà çàáîëåâàåìîñòòà å íàä 250 
íà 100 000 íàñåëåíèå, çàòîâà îò â÷åðà ó÷åíèöèòå ó÷àò 
÷ðåç òåñòâàíå âåäíúæ ñåäìè÷íî, â ïîíåäåëíèê.

Åäèíñòâåíî â îáùèíèòå Äîáðè÷êà è Êðóøàðè çàáîëåâà-
åìîñòòà å ïîä 250 íà 100 000 íàñåëåíèå. Â òÿõ ó÷åíèöèòå 
ùå ó÷àò áåç òåñòâàíå, äîêàòî íå ïðåìèíàò ãðàíèöàòà íàä 
250. Çà èçìèíàëîòî äåíîíîùèå â ñòðàíàòà 1 716 ñà íîâèòå 
ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ. Òîâà ïðàâè 12,6% îò íàïðàâåíèòå 
13 567òåñòà, ïîêàçâàò àêòóàëèçèðàíèòå äàííè íà Åäèííèÿ 
èíôîðìàöèîíåí ïîðòàë. Íàé-ìíîãî ñà íîâèòå ñëó÷àè â 
Ñîôèÿ - 698, ñëåäâàò îáëàñòèòå: Âàðíà - ñ 212 è Áëàãîåâ-
ãðàä - ñúñ 108 íîâîçàðàçåíè. Öèôðàòà çà îáëàñò Äîáðè÷ 
å ñàìî 5 íîâè ñëó÷àÿ íà êîðîíàâèðóñ.

Ïðåç èçìèíàëîòî äåíîíîùèå ñà áèëè ïîñòàâåíè 6 824 
âàêñèíè. Îáùèÿò áðîé íà õîðàòà ñúñ çàâúðøåí âàêñèíà-
öèîíåí öèêúë ó íàñ âå÷å å 1 941 571.ÍÄÒ

ОТНОВО ТЕСТВАТ 
УЧЕНИЦИТЕ

Â Îáùèíà Òåðâåë äà-
íúêúò çà ïðèäîáèâàíå íà 
èìóùåñòâî ïî âúçìåçäåí 
íà÷èí íàðàñòâà îò 2.6 íà 
ñòî íà 3 íà ñòî ïðåç íîâàòà 
ãîäèíà, óâåäîìÿâàò íîòà-
ðèóñèòå â öÿëàòà ñòðàíà îò 
êìåòñêàòà óïðàâà. Ðåøå-
íèåòî íà Îáùèíñêèÿ ñúâåò 
çà íàïðàâåíàòà ïðîìÿíà 
â îáùèíñêàòà íàðåäáà çà 
ìåñòíèòå äàíúöè è òàêñè å 
âëÿçëî â ñèëà â íà÷àëîòî íà 
ÿíóàðè.

Äàíúêúò çà ïðèäîáèâàíå 
íà èìóùåñòâî ïî âúçìåçäåí 
íà÷èí ñå äúëæè îò ãðàæäà-
íè, êîèòî èçâúðøâàò ñäåëêè 
ñ íåäâèæèìè èìîòè èëè 
çàêóïóâàò ìîòîðíè ïðå-
âîçíè ñðåäñòâà, íàïîìíÿò 

В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 
ДАНЪКЪТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ 
НА ИМУЩЕСТВО ПО 
ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН 
НАРАСТВА НА ТРИ НА СТО

îò îáùèíàòà. Äàíúêúò ñå 
îïðåäåëÿ ñïîðåä îöåíêàòà 
íà èìóùåñòâîòî êúì ìî-
ìåíòà íà ïðåõâúðëÿíåòî 
êàòî ïðè ìîòîðíèòå ïðå-
âîçíè ñðåäñòâà òîâà ñòàâà 
ïî çàñòðàõîâàòåëíàòà èì 
ñòîéíîñò. Â îáùèíà Òåðâåë 
ïðåç ïîñëåäíèòå äâå ãîäèíè 
- 2020-à è 2021-à, îò òîçè 
äàíúê â áþäæåòà ñà ïîñòú-
ïèëè ïî îêîëî 229 000 ëåâà. 
Äàíúêúò íå å ïðîìåíÿí â 
îáùèíàòà îò 2008 ãîäèíà 
è å íàé-íèñúê çà Äîáðè÷êà 
îáëàñò. Ñ íàðàñòâàíåòî íà 
äàíúêà ñå î÷àêâà ïðèõîäèòå 
äà äîñòèãíàò 264 330 ëåâà 
ïðè ïðîãíîçà çà ñúùèÿ 
îáåì íà ñäåëêèòå, ïîñî÷âàò 
îò îáùèíàòà.

Íà 8 ÿíóàðè, îêîëî 23:25 
÷àñà, ñå òúæè57-ãîäèøåí 
ìúæ. Ïðåä óíèôîðìåíèÿ 
ïîñòðàäàëèÿò îáÿñíèë, ÷å 
îêîëî 23:00 ÷àñà, â ãðàä 
Áàë÷èê íåèçâåñòåí èçâúð-

НЕИЗВЕСТЕН НАПАДНА МЪЖ 
В БАЛЧИК Ïðåç ìåñåö ÿíóàðè 2022 

ã. ñå íàáëþäàâà àêòèâèðàíå 
íà ôàëøèâèòå ñúîáùåíèÿ 
îò èìåòî íà „Áúëãàðñêè 
ïîùè“ ÅÀÄ.

Äðóæåñòâîòî íàïîìíÿ, 
÷å ôàëøèâèòå åëåêòðîííè 
ñúîáùåíèÿ ñå ðàçïðàùàò 
îò èìåòî è/èëè ñ ëîãîòî 
íà äðóæåñòâîòî, ïîíÿêîãà 
ïîä ôîðìàòà íà àíêåòè èëè 
èãðè, â êîèòî ñå îáÿâÿâà, 
÷å ïîëó÷àòåëÿò ùå ïîëó÷è 
„íàãðàäà“ – ìîáèëåí òåëå-
ôîí, êàòî çà öåëòà òðÿáâà 
äà ïîòâúðäè ó÷àñòèå, ïðå-
äîñòàâÿéêè ëè÷íè äàííè 
(åëåêòðîíåí àäðåñ, äàííè îò 
äåáèòíà èëè êðåäèòíà êàðòè 
è äð.) è äà çàïëàòè òàêñà. Â 
ìíîãî îò èìåéëèòå ôèãóðèðà 
èíôîðìàöèÿòà çà êîíòàêò ñ 
„Áúëãàðñêè ïîùè“ ÅÀÄ.

Îñâåí ñúîáùåíèÿòà â 
êîèòî ñå óâåäîìÿâà, ÷åê-
ëèåíòúò èìà ïðàòêà /ïî-
íÿêîãà ñå ïîñî÷âà ïðîèç-
âîëåí íîìåð/ è òðÿáâà äà 
çàïëàòè îïðåäåëåíà ñóìà 

ВНИМАНИЕ: АКТИВИРАНЕ 
НА ФАЛШИВИ 
СЪОБЩЕНИЯ ОТ ИМЕТО 
НА БЪЛГАРСКИ ПОЩИ

12 ÿíóàðè, 18.30 ÷., Îãëåäàëíà çàëà „Íåëè Áîæêîâà“. 
Êîíöåðò íà Áúëãàðñêè êàìåðåí îðêåñòúð – Äîáðè÷, 
ïîñâåòåí íà 125 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà àêàä. Ïåòêî 
Ñòàéíîâ. Äèðèãåíò Èâàí ßíàêèåâ.

Ïðîãðàìà: 
Ãåîðã Ôðèäðèõ Õåíäåë - „Ìóçèêà íà âîäàòà“, Ñþèòà 

� 3;
Âîëôãàíã Àìàäåóñ Ìîöàðò - Êîíöåðò çà öèãóëêà è îð-

êåñòúð � 4, ðå ìàæîð. Ñîëèñò Áîæèäàð Áåíåâ – öèãóëêà;
Æîðæ Áèçå - Ìóçèêà çà äðàìàòà „Àðëåçèàíêàòà“, 

Ñþèòà � 1;
Ïåòêî Ñòàéíîâ- „Ðú÷åíèöà“ èç ñþèòà „Òðàêèéñêè òàí-

öè“, àðàíæ. Åìèë ßíåâ.
Îðãàíèçàòîðè: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, Áúëãàðñêè êàìå-

ðåí îðêåñòúð – Äîáðè÷, ñúñ ñúäåéñòâèåòî íà Ôîíäàöèÿ 
„Ïåòêî Ãðóåâ Ñòàéíîâ“.

äî 14 ÿíóàðè, Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà „Äîðà Ãàáå“, öåí-
òðàëíî ôîàéå. „Âåí÷àí çà Áúëãàðèÿ. Êàï. Äèìèòúð Ñïèñà-
ðåâñêè“ – ñúâìåñòíà èçëîæáà íà Ðåãèîíàëåí èñòîðè÷åñêè 
ìóçåé – Äîáðè÷ è Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà „Äîðà Ãàáå“. 
Îðãàíèçàòîðè: Ðåãèîíàëåí èñòîðè÷åñêè ìóçåé – Äîáðè÷ 
è Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà „Äîðà Ãàáå“.

äî êðàÿ íà ÿíóàðè 2022, Õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ – Äî-
áðè÷. Ãîäèøíà èçëîæáà íà Äðóæåñòâî íà äîáðè÷êèòå 
õóäîæíèöè. Îðãàíèçàòîðè: Äðóæåñòâî íà äîáðè÷êèòå 
õóäîæíèöè, Õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ – Äîáðè÷. ÍÄÒ

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ

çà íåéíîòî ïîëó÷àâàíå, 
îñâîáîæäàâàíå îò ìèòíèöà, 
êîðèãèðàíå íà àäðåñ. Íàé-
íîâèòå èçèñêâàò çàÿâêà çà 
ïðåíàñî÷âàíå íà ïðàòêà ïî 
ðàäèî ñúñ òâàù ïîëó÷àòåë.

Âúâ âñè÷êè ôàëøèâè 
èìåéëè ñå èçèñêâà ïîëó÷à-
òåëÿò äà ïðåäîñòàâè äàííè 
î òáàíêîâà êàðòà è äð. „Áúë-
ãàðñêè ïîùè“ ÅÀÄ îáðúùà 
âíèìàíèå, ÷å íå èçïðàùà 
òåçè ñúîáùåíèÿ, íå ïðî-
âåæäà àíêåòè èëè èãðè, íå 
ðàçäàâà íàãðàäè, íå èçèñ-
êâà ïî èìåéë çàïëàùàíå 
on-line íà òàêñè çà äîñ-
òàâêà èëè îñâîáîæäàâàíå 
îò ìèòíèöà è ïðè íèêàêâè 
ïîâîäè íå èçèñêâà ëè÷íè 
äàííè îò äåáèòíà èëè êðå-
äèòíà êàðòà çà äîñòàâêàòà, 
êàêòî è òàêñà çà òàçè äîñ-
òàâêà.  Äúëæèìè öåíè êúì 
äðóæåñòâîòî è äúðæàâíè 
âçåìàíèÿ ñå çàïëàùàòñàìî 
â ïîùåíñêàòà ñòàíöèÿ ïðè 
äîñòàâêàòà íà ïðàòêàòà.

Äîðà ÖÂÅÒÊÎÂÀ

Íà 7 ÿíóàðè, îêîëî 06:56 
÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùå-
íèå çà òåæêà êàòàñòðîôà 
ïî ïúòÿ Âàðíà – Äîáðè÷, 
ñëåä ñåëî Ñòîæåð, íà ðàç-
êëîíà çà ñ. Ñòåôàíîâî. 
Íà ìÿñòî å óñòàíîâåíî, ÷å 
ÏÒÏ å ñòàíàëî ìåæäó ëåê 
àâòîìîáèë „Õîíäà“, óïðà-
âëÿâàí îò 60-ãîäèøíà æåíà, 
êîëåñåí òðàêòîð è òîâàðåí 
àâòîìîáèë ñ ïðèêà÷åíî ðå-
ìàðêå. Ñëåä îãëåä íà ìÿñòî 
å óñòàíîâåíî, ÷å â ó÷àñòúê, 
çàáðàíåí çà èçïðåâàðâàíå 
ñ ïúòåí çíàê è ïúòíà ìàð-
êèðîâêà, ëåêèÿò àâòîìî-

ТЕЖКА КАТАСТРОФА ПО 
ПЪТЯ ВАРНА - ДОБРИЧ

áèë ïðåäïðèåìà ìàíåâðà 
èçïðåâàðâàíå, óäðÿ ñå â 
çàäíà ãóìà íà òðàêòîðà è 
ñå ïðîõóëçâà â íàñðåù-
íî äâèæåùèÿ ñå òîâàðåí 
àâòîìîáèë. Â ðåçóëòàò íà 
êàòàñòðîôàòà å ïîñòðàäàëà 
60-ãîäèøíàòà æåíà, êîÿòî 
å íàñòàíåíà â ÌÁÀË– Äî-
áðè÷, ñúñ ñú÷åòàíà òðàâìà, 
áåç îïàñíîñò çà æèâîòà. 
Âîäà÷úò íà êîëåñíèÿ òðàê-
òîð è òîâàðíèÿ àâòîìîáèë 
ñà ñ îòðèöàòåëíè ïðîáè çà 
óïîòðåáà íà àëêîõîë. Ïî 
ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíî äîñú-
äåáíî ïðîèçâîäñòâî.ÍÄÒ

øèòåë ãî íàïàäíàë, óïî-
òðåáèë ôèçè÷åñêà ñèëà è 
ìó âçåë ìîáèëåí òåëåôîí, 
200 åâðî è 75 ëåâà. Ïî 
ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíî äîñú-
äåáíî ïðîèçâîäñòâî.ÍÄÒ

Ïîâèøåíèòå ðàçõîäè çà 
èçäðúæêà ñà ïðè÷èíà çà 
50-ïðîöåíòíîòî óâåëè÷å-
íèå íà öåíàòà çà âõîä â 
òåðèòîðèÿòà, ñòîïàíèñâàíà 
îò Óíèâåðñèòåòñêà áîòà-
íè÷åñêà ãðàäèíà â Áàë÷èê, 
îáÿñíè Âàëÿ Ìàøêàðîâà 
– ðúêîâîäèòåë íà çâåíîòî 
êúì Ñîôèéñêèÿ óíèâåðñè-
òåò „Ñâ. Êëèìåíò Îõðèä-
ñêè“. Öåíàòà íà áèëåòà (8 
ëåâà âõîä íà âúçðàñòåí), 
âàëèäíà â ïðîäúëæåíèå íà 
øåñò ãîäèíè – îò 2016 äî 
2021-âà, å êàëêóëèðàíà ïðè 
ìèíèìàëíà çàïëàòà 420 
ëåâà, ìîòèâèðà òÿ ïîêà÷-
âàíåòî íà 12 ëåâà, ñúîáùè 
êîðåñïîíäåíòúò íà Ðàäèî 
Âàðíà Àëáåíà Èâàíîâà.

Ïî äóìèòå íà Ìàøêàðî-
âà âåäîìñòâîòî å íà ðúáà 

РАЗХОДИТЕ 
ЗА ИЗДРЪЖКА 
ПОВИШИХА БИЛЕТА 
НА БОТАНИЧЕСКАТА 
ГРАДИНА В БАЛЧИК

íà îöåëÿâàíåòî è çàðà-
äè ïîíèæåíàòà ïîñåùàå-
ìîñò, ñúîòâåòíî ïðèõîäè, 
â ïîñëåäíèòå äâå ãîäèíè 
íà ïàíäåìèÿ, òúé êàòî ñå 
ñàìîèçäúðæàò. 

Íîâèÿò öåíîðàçïèñ íå çà-
ñÿãà áàë÷èêèëèè, òúé êàòî 
ïðîäúëæàâà äà å â ñèëà 
ñïîðàçóìåíèåòî çà ñâîáî-
äåí âõîä ìåæäó Îáùèíà 
Áàë÷èê è ÑÓ.

Òàêà ïðè 12 ëåâà âõîä çà 
ãðàäèíàòà è 7 ëåâà çà Äâî-
ðåöà, îáùàòà öåíà çà åäèí 
âúçðàñòåí òàçè ãîäèíà å 19 
ëåâà. Çà ñåìåéñòâî ñ äåöà 
å 36 ëåâà(ñúîòâåòíî 24 ëâ. 
è 12 ëâ.).Ïî-íèñêà îò ðåäîâ-
íàòà å öåíàòà çà ó÷àùè è 
ïåíñèîíåðè, áåçïëàòåí å 
âõîäúò çà õîðàòà ñ òðàéíè 
óâðåæäàíèÿ.
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ПЪЛНА Е ГОТОВНОСТТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА АЛЕЯТА БАЛЧИК - АЛБЕНА

Òàçè ãîäèíà çàïî÷âà ðåìîíò íà ïúòÿ çà Êóëàêà, êîéòî 
ùå îñèãóðè ïî-äîáúð äîñòúï íà òóðèñòèòå äî Äâîðåöà â 
Áàë÷èê. Òîâà çàÿâè ïðåä æóðíàëèñòè êìåòúò íà Áåëèÿ ãðàä 
Íèêîëàé Àíãåëîâ â îòãîâîð íà âúïðîñà êàêâè ùå áúäàò 
èíôðàñòðóêòóðíèòå èíâåñòèöèè ïðåç íîâàòà ãîäèíà. Çà 
ðåìîíòà ùå ñå èçïîëçâàò ÷àñò îò ñðåäñòâàòà îò äîïúë-
íèòåëíèÿ òðàíñôåð, êîéòî îáùèíà Áàë÷èê ïîëó÷è îò äúð-
æàâíèÿ áþäæåò ñ ïîñòàíîâëåíèå îò íîåìâðè ì.ã. Ñ íåãî 
ñà îòïóñíàòè 1 700 000 ëâ. çà ðåõàáèëèòàöèÿ íà ó÷àñòúêà 
îò êðúñòîâèùåòî ñ óëèöà "Ä-ð Çëàòêî Ïåòêîâ" äî êðúñòî-
âèùåòî ñ ìåæäóíàðîäíèÿ ïúò çà Âàðíà ñ äúëæèíà 3,7 êì.

Ïúëíà å ãîòîâíîñòòà çà çàïî÷âàíå èçãðàæäàíåòî íà 

ïðèþòà çà áåçñòîïàíñòâåíè êó÷åòà, êàêòî è çà ñòàðòà 
íà ìàùàáíèÿ ïðîåêò çà ïðåìàõâàíå íà ñâëà÷èùå Ôèø 
- ôèø, ñ ðåàëèçàöèÿòà íà êîéòî ùå áúäå óêðåïåí áðå-
ãúò è âúçñòàíîâåíà âðúçêàòà ïî àëåÿòà ìåæäó Áàë÷èê 
– Àëáåíà. Íóæíè ñà 12 ìëí.ëâ., êîèòî òðÿáâà äà äîéäàò 
îò äúðæàâíèÿ áþäæåò - Ìèíèñòåðñòâî íà ðåãèîíàëíîòî 
ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâîòî.

Ïî ñâëà÷èùåòî, àêòèâèðàëî ñå òåçè äíè â ïîñîêà 
Òóçëàòà è Èêàíòàëúêà, ñå ÷àêà äîêëàä îò Ãåîçàùèòà çà 
îïðåäåëÿíå ñïåøíîñòòà íà ìåðêèòå çà îâëàäÿâàíåòî 
ìó, äîïúëíè Àíãåëîâ, ñúîáùè êîðåñïîíäåíòúò íà Ðàäèî 
Âàðíà Àëáåíà Èâàíîâà.
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ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 
12 ЯНУАРИ - СВ. ТАТЯНА

ТРАДИЦИОННО БОГАТ И 
РАЗНООБРАЗЕН КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 
НА "ДВОРЕЦА" В БАЛЧИК ЗА 2022 Г.Света мъченица Татяна 

Римска е една от малкото 
светии, които са почитани и 
в Католическата, и в Право-
славната църква.

Тя произхождала от богат 
и знатен римски род. Баща й 
е бил дългогодишен префект 
на Рим и цялото семейство 
приело, дълго преди да се 
роди тя, християнството. Та-
тяна била добра, богобоязли-
ва и смирена девойка, която 
се обрекла на целомъдрие 
и праведен живот. Тя била 
обявена за дякониса. Това 
бил човек, който служел на 
ближните, по свое вътрешно 
задължение. Затова можем 
да кажем, че Татяна е обеди-
нявала Словото Божие с кон-
кретните действия на всеки 
християнин, който го следва.

След смъртта на Хелога-
бал( 203 – 212 ), изключител-
но свиреп към християните 
римски император, на трона 
застанал братовчед му Алек-
сандър Север ( 205- 238 ). 
Той бил безразличен към 
религиите и имал различни 
идоли в дома си, между които 
дори и християнски. Гонени-
ята спрели и се възцарило 
спокойствие в Рим.

Един ден обаче Алексан-
дър привикал Татяна да при-

несе жерт-
в а  п р е д 
идола на 
Аполон. Тя 
категорич-
но отказа-
ла, но не 
само това 
– заради 
горещата 
й молитва 
статуята в 
залата се 
срутила.

Т о в а 
разгневи-
ло импе-
ратора и 
я  затво-
рил. След 
в с я к о 
з в е р с к о 
мъчение, 
на което я 
подложил, 
тя се явя-
вала не-
в р е д и м а 
на следва-
щия ден. 
Това още 
повече го 
о ж е с т о -
чавало и 
накрая я 
х в ъ р л и л 
на лъвове- те, които се смирили и не я 

докоснали.
Накрая, безпомощен пред 

силата на вярата й, той я 
обезглавил, нея и баща й.

Св. мъченица Татяна е 
много почитана в Русия, а 
самото име се счита точно 
за руско. С указ на Импера-
трица Елисавета Петров-
на през 1755 г. датата 12 яну-
ари, Татянин ден, е обявен 
за Ден на Московския уни-
верситет, а малко по-късно 
в Русия се счита за ден на 
всички студенти. Всяка годи-
на руският патриарх отслуж-
ва в нейна почест литургия в 
храма на най- реномираното 
учебно заведение в Русия, 
който носи и нейното име.

Трудно е да се обясни 
защо именно тя е патрон на 
студентите. Може би заради 
праведния си живот на млад 
човек, към който именно 
буйната младеж трябва да 
се стреми, но е факт, че 
традицията е много силна и 
до днес.

Имен ден имат: Татяна, 
Таня, Танка и Таньо.

Културен център „Дво-
реца“ и Държавната опера 
във Варна ще подарят на 
ценителите четири изклю-
чителни спектакъла това 
лято. Те са залегнали в 
културната програма на 
„Двореца“ за месеците 
юли и август. На открита-
та сцена край морето се 
очаква да гостуват мю-
зикълите ”Брилянтин” и 
“Оркестър без име”, как-
то и балетните спектакли 
“Ромео и Жулиета” и “Ше-
херезада”, съобщи Радио 
Варна. В момента може да 
се види изложбата “Кла-
сици” с живописни творби 
на български художници 
от фонда на историческия 
музей в Панагюрище. От 
20 до 27 май ще се със-
тои международният худо-
жествен пленер и изложба 
“Съвременни художници 
на Балчик”, а през юни – 
пленер и изложба на учи-
лището по стъкларство, 
живопис и промишлен ди-
зайн в чешкия град Вала-
шске Мезиржичи. Ще се 
проведе и Международен 
фолклорен Фестивал Етно 

Музика и Танци Украйна, а 
през август – „Лятна лати-

нофиеста” с участието на 
Алфредо Торес.

Поредни издания ще имат 
и други културни събития 
– Международен пленер 
“Пространство и време”, 
студентският филмов фес-
тивал, фестивалът „Пясъчни 
творения“, „Виа Понтика“, 
арт форум „Без граници“. 
Ще се състои и междуна-
родният музикален фести-
вал „Мюзик кампус Балчик“, 
който заради Ковид не се 
проведе в последните две 
години.

От 20 до 30 юли със съ-
действието на Италианско-

то посолство у нас ще се 
проведат Дните на итали-
анската култура, с изложби 
на художници, музикална 
вечер и други събития. От 1 
до 14 август пък са Дните на 
чилийската култура. И още 
едно забележително съби-
тие – от 1 до 30 август ще 
гостува изложба на Нацио-
налния исторически музей 
от антично стъкло с редки 
дори в световен мащаб екс-
понати, които за първи път 
ще бъдат изнесени извън 
София.

На 1 декември миналата 
година се навършиха 125 
години от рождението на 
академик Петко Стайнов 
(01.12.1896-26.06.1977) - ви-
ден български композитор, 
публицист и общественик. 
Град Добрич е един от гра-
довете, които ще почетат 
делото и паметта му. Отбе-
лязването на годишнината 
е съвместна инициатива 
на фондация „Петко Груев 
Стайнов“ и диригента на 
оркестъра маестро Иван 
Янакиев. В памет на голе-
мия български композитор 
се проведоха и провеждат 
концерти и изложби в ця-
лата страна. Сред тези 
събития бе концерт на На-
ционалния филхармоничен 
хор с диригент Славил Ди-
митров в зала „България“, 
научна конференция “Петко 
Стайнов и значението му за 
развитието на българската 
музикална култура“ и др. 
Незрящият майстор на то-
новото изкуство е признат 
като един  от най-видните 

класици на българската му-
зикална култура, доприне-
съл изключително много за 
създаването на българския 
музикален стил. Значимата 
му роля се определя преди 
всичко от самобитното му 
творчество. Петко Стай-
нов поставя началото на 
българското симфонично 
творчество и има осново-
полагаща роля за форми-
рането и за развитието на 
хоровото дело у нас. Той е 
основател и първи предсе-
дател на Дружеството на 
българските компонисти, 
предшественик на Съюза 
на българските композито-
ри. През 1941 г. е избран за 
академик на БАН, по негова 
инициатива се създава Ин-
ститут за музика на БАН. 
Радетел за изучаването и 
съхранението на българ-
ския фолклор, композито-
рът е и първият директор на 
Народната опера.

На 12 януари 2022 г. от 
18.30 часа в Огледална зала 
„Нели Божкова“ ценителите 

на класическата музика в 
нашия град ще имат въз-
можността да присъстват 
на официалния концерт, с 
който и в Добрич  ще се 
отбележи тази годишнина 
и който е едно прекрасно 
начало на тазгодишните 
концерти на камерния ни 
оркестър.

В програмата:
Георг Фридрих Хендел - 

„Музика на водата“, Сюита 
№ 3

Волфганг Амадеус Моцарт 
- Концерт за цигулка и оркес-
тър № 4, ре мажор - солист 
Божидар Бенев - цигулка

Жорж Бизе - Музика за 
драмата „Арлезианката“, Сю-
ита № 1

Петко Стайнов - „Ръчени-
ца“ из сюита „Тракийски тан-
ци“, аранжимент Емил Янев

Продажба на билети (цена 
5 лв., за пенсионери и учащи 
2 лв.) от 16.30 часа в деня 
на концерта във фоайето на 
Огледална зала „Нели Бож-
кова“.

На 7 януари досегаш-
ният областен управител 
Васил Карапанчев офици-
ално предаде символич-
ния ключ на област До-
брич на новоназначения 
с Решение № 2/05.01.2021 
г. на Министерски съ-
вет областен управител 
на област Добрич Галин 
Господинов. Карапанчев 
му пожела да отключва 
само доброто в името на 
жителите на областта. 

От своя страна новият 
областен управител Га-
лин Господинов деклари-
ра, че ще работи активно 
за подобряване на ико-
номическия и социален 
облик на област Добрич, 
в името на гражданите и 
при спазване на закони-
те на страната. В отговор 
на питане на журналисти 
Господинов посочи, че 
сред приоритетите му са 
инфраструктурни обекти 
в областта и не на по-
следно място - разговори 
за намиране на трайни 
решения, които да до-
ведат до подобряване 
на водоснабдяването в 
населените места в об-
ластта.

С КОНЦЕРТ НА БЪЛГАРСКИ КАМЕРЕН ОРКЕСТЪР - ДОБРИЧ, 
КУЛТУРНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ В ГРАДА НИ ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ 125 
ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК ПЕТКО СТАЙНОВ

ДА ОТКЛЮЧВА ДОБРОТО 
ЗА ОБЛАСТ ДОБРИЧ 

Това пожела досегашният облас-
тен управител Васил Карапанчев на  
новия - Галин Господинов

За предстоящия летен сезон КК Албена 
търси да назначи на работа в своите пет и 
четиризвездни хотели мотивирани личности 
за позициите - гест релейшн /връзки с 
гостите/, камериерка, сервитьор, готвач и 
барман.

Месечните възнагражденията - според 
позицията за шестдневна работна седмица 
са, както следва:

1.  Гест релейшн /връзки с гостите/ за  
петзвездните и четиризвездните хотели –  до  
2500 лв. 

2.  Камериерка за петзвездни – 1450 лв.; 
четиризвездни – 1350 лв. 

3.  Сервитьор за петзвездни – 1560 лв.; 
четиризвездни – 1500 лв. 

4.  Готвач за петзвездни – 1560 лв.; 
четиризвездни – 1500 лв. 

5.  Барман за петзвездни – 1560 лв.; 
четиризвездни – 1500 лв. 

 Допълнителен бонус – ваучери за храна 
за четири месеца /от месец юни до месец 
септември/ по 80 лв. на месец

Фирмата предлага безплатен транспорт 
от и до работното място или безплатно 
настаняване в собствена битова база.

Всички служители на „Албена“ 
АД получават процент към своето 
възнаграждение, съобразно техния 
професионален опит в системата на туризма 
и възможност за кариерно развитие.

Желаещите да кандидатстват за 
съответните позиции могат да изпращат 
своята автобиография на имейл mhristova@
albena.bg. Телефони за информация - 
0885853349; 0885853071

КК Албена

ПРЕЗ НОВИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН – 
НА РАБОТА В КУРОРТА АЛБЕНА  



ndt@dobrich.net
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СТРАХОТНО! БЪЛГАРИН ГЕРОЙ ЗА 
ФА КЪП, ИЗХВЪРЛИ НЮКАСЪЛ 

ФУТБОЛИСТИТЕ НА ГЕНЕРАЛ 
ТОШЕВО ЩЕ ИМАТ ПЕТ КОНТРОЛИ

Пет приятелски срещи 
ще имат по време на пред-
сезонната си подготовка 
футболистите на Спортист 
(Генерал Тошево), които 

се състезават в Североиз-
точната трета лига. Избра-
ниците на треньора Кало-
ян Михалев ще започнат 
зимната си подготовка на 
15 януари, а седмица по-
късно, на 22 януари, ще 
изиграят и първата си кон-
трола – с юношите до 19 
години на Добруджа. За 29 
януари е уговорена про-
верка с юношите на Черно 
море (Варна). През месец 
февруари отборът на Гене-
рал Тошево ще срещне три 
отбора от третия ешелон 

- на 5 февруари ще играе 
със Септември (Тервел), 
на 12 февруари - с Рилци 
(Добрич), а на 19 февруари 
– със Суворово, като до-

пълнително ще се уточнява 
мястото на провеждането 
на приятелските срещи.  

Междувременно стана 
известно, че привличането 
на защитник и нападател е 
целта на Спортист (Генерал 
Тошево) в селекцията - 
първият да осигури повече 
варианти в отбраната, а с 
привличането на втория ще 
има разнообразие в атака-
та на тима. До тези изводи 
е достигнал треньорският 
щаб, след като бил на-
правен обстоен анализ на 

представянето на отбора 
през есенния полусезон. 

Първенството ще бъде 
подновено на 26 февру-
ари, като в първия кръг 

от полусезона отборът на 
Спортист (Генерал Тоше-
во), който е на 10-о място в 
класирането с актив от 13 
точки, приема състава на 
Доростол (Силистра), който 
е 13-и в подреждането със 
7 точки.

Феноменално предста-
вяне на българския вратар 
Димитър Митов бе в ос-

новата на големия шок в 
турнира за ФА Къп. 24-го-
дишният страж пази извън-
земно за своя Кембридж 
Юнайтед и е с основна 
заслуга за победата с 1:0 
като гост на Нюкасъл в мач 
от третия кръг.

Над 51 000 зрители на 
“Сейнт Джемсис Парк” ви-
дяха изумителните прояви 
на Митов, който направи 

12 спасявания и отчая на-
падателите на “свраките”. 
Върхът в изявите на бълга-

рина дойде в 95-ата минута, 
когато “извади” на пръв 
поглед невъзможна топка, 
която влизаше в мрежата 
му. На два пъти в помощ 
на нашето момче се прите-

че и VAR, който подкрепи 
справедливите решения 
на асистентите да отменят 
голове на Нюкасъл заради 
засади.

Историческия гол за Кем-
бридж Юнайтед вкара Джо 
Айрънсайд в 57-ата минута, 
хвърляйки голямата бомба 
в турнира за Купата на 
Англия. Отборът на Дими-
тър Митов е 16-и в Лига 1, 
третото ниво на английския 
футбол.

Българският вратар е 
на 24 години, като е про-
дукт на школата на Чавдар 
(Етрополе). През 2013 го-
дина се присъединява към 
Чарлтън Атлетик, като пази 
последователно в юноше-
ските и младежките фор-
мации на клуба, но така и 
не стига до мъжкия състав. 
От август 2017 година е в 
Кембридж Юнайтед, като 
в последните три сезона е 
твърд титуляр.  

Барселона записа шести 
пореден мач без загуба 
във всички турнири, но ра-
венството при гостуването 

на Гранада нямаше как да 
бъде прието положително от 
наставника на каталунците 
Чави Ернандес. Неговият 
тим водеше до 89-ата ми-
нута, когато допусна израв-
нителен гол и не успя да се 
изкачи в топ 3 на класира-
нето в Ла Лига. “Същото се 
случи и срещу Осасуна в 
Памплона. Трябва да знаем 
как да се защитаваме, да 
владеем топката и да сме 

търпеливи. Днес допуснахме 
твърде много индивидуални 
грешки. Важно е да сме са-
мокритични. Истината е, че 

загубихме две изключително 
важни точки”, констатира 
Чави след мача. “Доволен 
съм, че Люк де Йонг отново 
вкара гол, но съм ядосан от 
резултата”, добави настав-
никът на “блаугранас”. 

Барселона вече пропусна 
6 точки през сезона заради 
получени голове след 85-ата 
минута. В следващия кръг 
отборът ще посрещне Райо 
Валекано.

От отборите в турнира за 
Купата на африканските на-
ции ще се изисква да играят 
мач, при условие че всеки тим 
има минимум 11 налични фут-
болисти, които са дали отри-
цателен тест за коронавирус, 
съобщава АП. Дори и да няма 
наличен вратар, полеви играч 
трябва да заеме мястото на 
вратата, за да се проведе 

срещата, но при условие че 
има общо 11 футболисти. 
„Отбор, който няма на разпо-
ложение минимум 11 играчи, 
ще загуби служебно мача с 
0:2“, заявиха от Африканска-
та футболна конфедерация 
относно актуализацията на 
правилата за COVID-19. Ор-
ганизаторите обаче казват, 
че имат право да „вземат 

подходящото решение“ при 
„изключителни случаи“. 

Много отбори бяха засег-
нати от коронавируса при 
подготовката за турнира 
в Камерун, който започ-
на в неделя. Африканската 
конфедерация също така 
потвърди, че отборите ще 
могат да правят пет смени 
на мач по време на турнира.

Капитанът на националния 
отбор на България Цветан Со-
колов и шампионът на Русия 
Динамо (Москва) записаха 
трета поредна и общо 10-а 
победа в руската Суперлига. 
Волейболистите на Констан-
тин Брянский се наложиха 
като гости над Динамо-ЛО 
(Сосновий Бор) с 3:1 (23:25, 
25:21, 25:20, 25:21) в среща от 
12-и кръг.

Цветан Соколов отново изи-

гра силен мач и заби 20 точки 
(1 ас, 1 блок, 48% ефективност 
в атака) и бе най-резултатен 
за Динамо. Денис Богдан до-
бави 19 точки (1 ас, 1 блок, 
56% ефективност в атака, 13% 
перфектно и 50% позитивно 
посрещане). Ярослав Под-
лесних се отличи с 18 точки 
(3 аса, 2 блока, (1 ас, 1 блок, 
50% ефективност в атака, 21% 
перфектно и 64% позитивно 
посрещане).

За Динамо-ЛО не игра звез-
дата Марко Ивович, а титуляр-
ният сръбски разпределител 
Никола Йовович влизаше в 

игра само за малко като ре-
зерва в първата и втората 
част. Диагоналът Сергей Пи-
райнен заби 26 точки (3 аса, 
3 блока, 67% ефективност в 
атака). Бившият руски нацио-
нал Денис Бирюков добави 
още 15 точки (3 блока, (3 аса, 
40% ефективност в атака, 13% 
перфектно и 42% позитивно 
посрещане).

Динамо е трети във времен-
ното класиране с актив от 26 

точки (10 победи, 2 загуби), 
Динамо-ЛО е 5-и с 22 точки 
(8 успеха, 4 поражения). В 
следващия двубой Динамо 
(Москва) гостува на турския 
Зираатбанк, с национала Мар-
тин Атанасов, на 13 януари 
в Анкара в мач от груповата 
фаза на Шампионската лига. 

В следващия кръг от Су-
перлигата на Русия Динамо 
(Москва) излиза срещу Неф-
тяник (Оренбург) на 16 януари 
(неделя). Динамо-ЛО (Сосно-
вий Бор) среща Локомотив 
(Новосибирск) на 15 януари 
(събота).   

Плувецът Йосиф Милади-
нов спечели първото място 
в анкетата на Viasport.bg за 
най-добър млад спортист 
на България за 2021 г. Той 
обаче не уважи церемонията 

по връчване на награди-
те, която се проведе в ЧУ 
„Свети Георги“, въпреки че 
си е в родния Пловдив. На-
градата от негово име прие 
президентът на федерацията 
по плувни спортове Георги 
Аврамчев. 

Анкетата се организира 
за юбилеен 10-и път и бе 
възобновена след едного-
дишно прекъсване заради 
пандемията от коронавирус. 
В допитването до спортните 
журналисти своя глас да-
доха 122-ма представители 
на медиите, които посочиха 
53-ма спортисти на възраст 
до 19 г.

През миналата година 
Миладинов стана първият, 
записал олимпийски финал 
за мъжкото ни плуване, като 
се класира на 8-о място на 
100 м бътерфлай в Токио 
2020. Вицешампион е на 
Европа при мъжете в същата 
дисциплина и двукратен №1 
на континента при юношите 
- на 50 и на 100 м бътерфлай 

от Рим. Освен това подобри 
рекорди, които го изпрати-
ха в челото на световната 
ранглиста. Той събра 1021 
точки при гласуването, за 
да спечели приза за №1 при 

младите за втори път след 
2019 г. Така Йосиф се израв-
ни със своя колега в басейна 
Антъни Иванов, който също 
има две победи в анкетата - 
за 2016 и 2017 г.

Втори с 860 точки в кла-
сацията се нареди щангис-
тът Карлос Насар, който 
постигна най-големия си 
успех, когато гласуването 
вече бе започнало. В сре-
дата на декември 17-го-
дишният роден в Червен 
бряг Насар триумфира със 
световната титла при мъ-
жете в категория до 81 кг 
от шампионата в Ташкент, 
като подобри множество 
световни рекорди за раз-
лични възрастови групи. 
През 2021 г. Карлос спе-
чели и сребърен медал от 
европейското първенство 
за мъже в кат. до 82 кг.

Призовата тройка допълни 
тенисистът Пьотр Нестеров 
с 522 точки. През 2021 г. 
18-годишният варненец по-
стигна забележителни успе-
хи – стана европейски вице-
шампион за юноши до 18 г. 
на сингъл. Има второ място 
на двойки и 1/4-финал на 
сингъл в юношеския турнир 
на US Open, както и трето 
място по двойки на „Ролан 
Гарос” за юноши.

Златната десетка допъл-
ниха Александър Николов 
(волейбол),  Александра 
Фейгин (фигурно пързаля-
не), Изабела Янкова (пла-
нинско колоездене), Уили-
ам Чолов (бокс), Калоян 
Левтеров (плуване), Кон-
стантин Костадинов (бас-
кетбол) и Радослав Росенов 
(бокс).

ОТБОРИТЕ НА КУПАТА НА АФРИКА ЩЕ 
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Общините се занимават с много дейности, като за една  част от тях могат да бъдат 
изведени количествени измерители. Ето някои данни, с които всеки може да добие реална 
представа за направеното в добруджанската община през изтекалата трудна година

Èíâåñòèöèîííà
àêòèâíîñò:

ïðåç èçìèíàëàòà ãîäèíà 
ñà èçäàäåíè îáùî 57 ðàçðå-
øåíèÿ çà ñòðîåæ. Äâàäåñåò 
è òðè îò òÿõ ñà çà ïðèñòðîé-
êè, ïðåóñòðîéñòâà è ñêëà-
äîâè ïîìåùåíèÿ, ñâúðçàíè 
ñ áèçíåñà  â çåìåäåëèåòî è 
ñúïúòñòâàùèòå ãî óñëóãè, 
äâàíàäåñåò ñà çà ôîòîâîë-
òàè÷íè ñúîðàæåíèÿ, äâå 
ñà ñâúðçàíè ñ èíâåñòèöèè 
â àâòîìèâêè, ñåäåì ñà çà 
íîâè æèëèùà íà ãðàæäàíè , 
à 13 ñà çà ðàçëè÷íè îáåêòè 
íà Îáùèíà Òåðâåë , çà êîè-
òî ñà èçâúðøâàíè îñíîâíè 
ðåìîíòè èëè ñà ñå èçãðàæ-
äàëè íîâè îáåêòè. Èçäàäåíè 
ñà îáùî 21 óäîñòîâåðåíèÿ 
çà âúâåæäàíå â åêñïëîà-
òàöèÿ íà ðåìîíòèðàíè èëè 
ïîñòðîåíè îáåêòè – 8 ñà çà 
æèëèùíè ñãðàäè, 4 áð. ñà 
çà ïðèñòðîéêè è ãàðàæ, 1 
óäîñòîâåðåíèå å çà êðàâå-
ôåðìà è 8 ñà çà îáùèíñêè 

îáåêòè. Èçâúðøåíè ñà 14 
áð. èçìåíåíèÿ íà ïîäðîáíè 
óñòðîéñòâåíè ïëàíîâå, ñ 
öåë ðàçëè÷íè áúäåùè èí-
âåñòèöèè , îò êîèòî  3 áð. ñà 
çà êðàâåôåðìè. Èçäàäåíè 
ñà 601 èç÷åðòàíè îò ðåãóëà-
öèîííèòå ïëàíîâå íà ñåëàòà 
ñêèöè íà èìîòè è îùå òîë-
êîâà êàäàñòðàëíè òàêèâà 
çà èìîòè â ãðàä Òåðâåë è 
îêîëíîñòèòå ìó.

-Ó÷ðåäåíè ñà 5 áð. âúç-
ìåçäíî ïðàâî íà ñòðîåæ 
âúðõó îáùèíñêè òåðåíè.Òðè 
îáùèíñêè äâîðíè ìåñòà ñà 
ïðîäàäåíè íà ñîáñòâåíè-
öèòå íà çàêîííî ïîñòðîåíè 
ñãðàäè. Â 10 ñäåëêè îáùè-
íàòà å ëèêâèäèðàëà ñúñîá-
ñòâåíîñò , êàòî å ïðîäàëà 
ñâîÿòà ÷àñò îò èìîòà íà 
äðóãèÿ ñîáñòâåíèê – ÷àñòíî 
ëèöå. Ïðîäàäåíè ñà 11 áðîÿ 
äâîðíè ìåñòà çà ñòðîåæ íà 
æèëèùà è 35 áðîÿ ìåñòà çà 
äðóãè âèäîâå çàñòðîÿâàíå. 
Çåìåäåëöè ñà èçêóïèëè 42 
áðîÿ èçîñòàâåíè ëîçÿ. Îð-
ãàíèçèðàíè ñà 4 òúðãà çà 
âúçìåçäíè ñäåëêè ñ îáùèí-
ñêà ñîáñòâåíîñò.

Ñúñòàâåíè ñà 420 íîâè 
àêòîâå çà îáùèíñêà ñîá-
ñòâåíîñò.

Óïðàâëåíèå íà
îáùèíñêàòà
ñîáñòâåíîñò:

Ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà 
ñà ïðîâåäåíè  4 òúðãà çà 
îòäàâàíå ïîä íàåì íà îá-
ùèíñêè çåìè, êàêòî è åäíà 
ïðîöåäóðà çà îòäàâàíå ïîä 
íàåì íà ìàëîìåðíè èìîòè. 
Ñêëþ÷åíè ñà îáùî 122 äî-
ãîâîðà çà 6 378 äêà çåìÿ, 
êàòî â îáùèíñêèÿ áþäæåò 
îò òÿõ ñà ïîñòúïèëè 566 827 
ëåâà. Îòäàäåíè ïîä íàåì ñà 
è 2713 äêà ïàñèùà, çà êîå-
òî ñà ñêëþ÷åíè 16 äîãîâîðà 
è â îáùèíñêèÿ áþäæåò ñà 
ïîñòúïèëè 8 114 ëâ. Îòäàäå-
íè çà îáðàáîòâàíå ñà îùå 
273 äêà ïîëñêè ïúòèùà çà 
ñóìàòà îò 12 942 ëâ.
Îáùèíñêè ïðîåêòè è 

îáåêòè:
Îáùèíàòà å ðàáîòèëà 

ïî 35 îáùèíñêè îáåêòè 
, îò êîèòî : 1 îáåêò (ðå-
êóëòèâàöèÿ íà äåïî) , ôè-
íàíñèðàí ïî Îïåðàòèâíà 
ïðîãðàìà Îêîëíà ñðåäà, 
4 ïðîåêòà, ôèíàíñèðàíè 
ïî Ïðîãðàìà çà ðàçâèòèå 

íà ñåëñêèòå ðàéîíè ÷ðåç 
ÌÈÃ Òåðâåë-Êðóøàðè (ÖÑÓ 
Áåçìåð, ïëîùàä „Ñòàðèÿò 
äúá“, óëèöè „Ïèðèí“, „Äó-
íàâ“ è „Òèìîê“, ñïîðòíà 
ïëîùàäêà â ñ.Íîâà Êàìåíà) 
è 1 îáåêò ( ãðàäñêè ñòàäè-
îí), ôèíàíñèðàí îò Ïðî-
åêò „Êðàñèâà Áúëãàðèÿ“. 
Îñòàíàëèòå 27 îáåêòà ñà 
ôèíàíñèðàíè îò öåíòðàëíèÿ 
áþäæåò ÷ðåç ïîñòàíîâëå-
íèÿ íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò, 
Ìåæäóâåäîìñòâåíàòà êî-
ìèñèÿ çà âúçñòàíîâÿâàíå è 
ïîäïîìàãàíå ( ñâëà÷èùåòî 
äî ñ.Âîéíèêîâî)  , öåëå-
âè ñóáñèäèè , íàöèîíàëíè 

ïðîãðàìè èëè îò ñîáñòâå-
íèòå ïðèõîäè íà Îáùèíà 
Òåðâåë.Ñðåä îáåêòèòå èìà 
óëèöè â ñåëàòà íà Îáùè-
íàòà è â ãð.Òåðâåë, ïîêðè-
âè íà îáùèíñêè ñãðàäè â 
ãð.Òåðâåë. Òðè îò îáåêòèòå 
(ïîêðèâèòå íà ó÷èëèùàòà 
â Òåðâåë è Íîâà Êàìåíà 
è òîçè íà êìåòñòâîòî â 
ñ.Êàáëåøêîâî) ñà ðåìîíòè-
ðàíè â ñëåäñòâèå íà ïîëó÷å-
íè ðàçðóøåíèÿ îò óðàãàíåí 
âÿòúð.
Îáùåñòâåíè ïîðú÷êè:

Çà ïåðèîäà îò 01.01.2021 
ã. äî 31.12.2021 ã. Îáùèíà 
Òåðâåë å îáÿâèëà â ÖÀÈÑ 
ÅÎÏ îáùî øåñòäåñåò è 
åäíà îáùåñòâåíè ïîðú÷-
êè, îò êîèòî: åäíà îòêðèòà 
ïðîöåäóðà, äâàäåñåò è îñåì 
ïðîöåäóðè ïóáëè÷íî ñúñ-
òåçàíèå, ïåòíàäåñåò ïðî-
öåäóðè ïðÿêî äîãîâàðÿíå 
, äâå ïðîöåäóðè íà äîãî-
âàðÿíå áåç ïðåäâàðèòåëíî 
îáÿâëåíèå è ïåòíàäåñåò 
îáùåñòâåíè ïîðú÷êè, îáÿ-
âåíè ïî ðåäà çà âúçëàãàíå 
÷ðåç Ñúáèðàíå íà îôåðòè 
ñ îáÿâà.Òðèäåñåò è äâå îò 
ïîðú÷êèòå ñà ñ ïðåäìåò 
ñòðîèòåëñòâî, 10 – äîñòàâêè 
è 19 – óñëóãè.Îáùàòà ñòîé-
íîñò íà âúçëîæåíèòå ïðåç 
2021 ã. îáùåñòâåíè ïîðú÷êè 
å 3 603 774,62 ëâ.

Ñîöèàëíè óñëóãè, 
ôèíàíñèðàíè îò

äúðæàâàòà:
153-ìà äóøè ñà ïîëó÷èëè 

ãðèæà ïî äâå ïðîãðàìè çà 
ñîöèàëíè óñëóãè – ìåõàíè-
çúì „Ëè÷íà ïîìîù“ è „Àñè-
ñèòåíòñêà ïîäêðåïà“.111 
äóøè ñà áèëè çàåòè êàòî 
ëè÷íè àñèñòåíòè ïî äâåòå 

ïðîãðàìè.Ïðåç 2021 ã. áå 
ðåàëèçèðàí è ïðîåêò ïî 
Îïåðàòèâíà ïðîãðàìà „Ðàç-
âèòèå íà ÷îâåøêèòå ðåñóð-
ñè“ çà çâåíà çà ïàòðîíàæ-
íà ãðèæà â óñëîâèÿòà íà 
êîâèä.

Ñîöèàëíè óñëóãè ,
ôèíàíñèðàíè îò

îáùèíàòà (äîìàøåí 
ñîöèàëåí ïàòðîíàæ):

Ïàòðîíàæúò â ãð.Òåðâåë 
å ðåàëèçèðàë 39 855 õðà-
íîäíè çà 2021 ã. Áðîÿò 
íà ïîëçâàùèòå óñëóãàòà å 
ðàçëè÷åí ïðåç ðàçëè÷íèòå 
ìåñåöè. Â ïàòðîíàæà â Òåð-
âåë å ðåàëèçèðàí è ïðîåêò 
íà Îáùèíà Òåðâåë „Òîïúë 
îáÿä â óñëîâèÿòà íà êîâèä“, 
ôèíàíñèðàí ïî Îïåðàòèâíà 
ïðîãðàìà „Õðàíè“. Ïîäêðå-
ïà ïî ïðîåêòà ñà ïîëó÷èëè 
70 äóøè îò îáùèíàòà, à 
õðàíîäíèòå ïî òîçè ïðî-
åêò ñà 8 680.Ïàòðîíàæúò 
â Òåðâåë ñå å îáñëóæâàë ñ 
äâà àâòîìîáèëà çà ðàçíîñ 
íà õðàíà.

Ïàòðîíàæúò â ñ.Êîëàðöè 

å ðåàëèçèðàë 6929 õðà-
íîäíè è å îáñëóæâàí îò 
åäèí àâòîìîáèë çà ðàçíîñ 
íà õðàíà. Ïàòðîíàæúò â 
ñ.Íîâà Êàìåíà å ðåàëèçè-
ðàë 12 259 õðàíîäíè è å 
îáñëóæâàí ñúùî îò åäèí 
àâòîìîáèë.Ïàòðîíàæúò â 
ñ.Çúðíåâî å ðåàëèçèðàë 
4659 õðàíîäíè.Îáñëóæâàí 
å îò àâòîìîáèë, ñúâìåñ-
òÿâàë ðàáîòàòà ñè ñ ïà-
òðîíàæà â Òåðâåë. Òðèòå 
ïàòðîíàæà â ñåëàòà ñà 
ïðèãîòâÿëè õðàíà è çà äåò-
ñêèòå ãðàäèíè è ó÷èëèùàòà 

â ñâîèòå ðàéîíè.×åòèðèòå 
ïàòðîíàæà ñà ðàáîòèëè 11 
ìåñåöà è ñà ïî÷èâàëè ïðåç 
ì.àâãóñò.
Çàåòîñò ïî ïðîãðàìè 

è ìåðêè:
Îáùèíàòà å áèëà ðàáî-

òîäàòåë çà 110 äóøè, çàåòè 
ïî ïðîãðàìè , ïðîåêòè è 
ìåðêè çà çàåòîñò ïðåç èç-
ìèíàëàòà ãîäèíà. 17 äóøè 
ñà ïîëó÷èëè çàåòîñò ïî 
ìåðêè çà çàåòîñò, 14 äóøè 
ïî ÍÏ“Çàåòîñò è îáó÷åíèå 
íà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ“, 10 
äóøè ïî ÍÏ „Ïîìîù çà 
ïåíñèîíèðàíå“, 1 ìëàäåæ 
ïî ïðîãðàìà „Ñòàðò â êàðè-
åðàòà“, 10 äóøè ïî ðåãèî-
íàëíà ïðîãðàìà çà çàåòîñò, 
äðóãè 10 äóøè ïî Ïðîãðàìà 

çà îáó÷åíèå è çàåòîñò íà 
ïðîäúëæèòåëíî áåçðàáîòíè 
ëèöà, 3 –ìà äóøè ïî ïðîåêò 
„Àëòåðíàòèâà çà òåá“, 15 
äóøè ïî ïðîåêò“Îáó÷åíèå 
è çàåòîñò íà õîðà ñ óâðåæ-

äàíèÿ“ è 30 äóøè ïî îáùèí-
ñêèÿ ïðîåêò, ôèíàíñèðàí ïî 
ÎÏÐ×Ð „Èíòåãðèðàíè ìåðêè 
çà ïîäîáðÿâàíå íà äîñòúïà 
äî ñîöèàëíî-èêîíîìè÷åñêà 
èíòåãðàöèÿ“. Äðóãè òðèìà 
äóøè áÿõà íàçíà÷åíè êàòî 
ñòðîèòåëíè ðàáîòíèöè çà 
ðåìîíòà íà ñòàäèîíà ïî 
Ïðîåêò „Êðàñèâà Áúëãà-
ðèÿ“.
Ãðàæäàíñêî ñúñòîÿíèå:

Ïðåç 2021 ã. ñëóæèòåëèòå 
îò çâåíî ÃÐÀÎ â îáùèíàòà 
ñà ñúñòàâèëè îáùî 302 àêòà 
çà ðàæäàíå, 220 àêòà çà 

ãðàæäàíñêè áðàê è 154 àêòà 
çà ñìúðò.Èçäàäåíè ñà 1863 
óäîñòîâåðåíèÿ çà àäðåñíà 
ðåãèñòðàöèÿ, 1037 äóáëè-
êàòè íà àêòîâå, 378 óäîñòî-
âåðåíèÿ çà íàñëåäíèöè, 77 
óäîñòîâåðåíèÿ çà ñåìåéíî 
ïîëîæåíèå è 54 óäîñòîâå-
ðåíèÿ çà ðîäñòâåíè âðúçêè.
Ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà Îá-
ùèíà Òåðâåë å êîìïëåêòî-
âàëà 71 áð.çàïèòâàíèÿ çà 
óñòàíîâÿâàíå íà áúëãàðñêî 
ãðàæäàíñòâî, êàòî çà 32 
ëèöà å óñòàíîâåíî òàêîâà, 
à çà 39 ëèöà – íå.Ïðåç 
ìèíàëàòà ãîäèíà â Îáùèíà 
Òåðâåë ñà îáðàáîòåíè 34 
ïèñìà çà ïîñòîÿííî ïðåáè-
âàâàíå, ïîñòúïèëè îò çâåíî 
„Ìèãðàöèÿ“. 

Äåòñêè çàÿâåäåíèÿ
Ñðåäíîìåñå÷íàòà ïîñå-

ùàåìîñò â äåòñêèòå ãðà-
äèíè å ìíîãî íèñêà – 279 
äåöà. Äåòñêàòà ÿñëà ñå å 
ïîñåùàâàëà ñðåäíîìåñå÷-
íî îò 30 äåöà, à ìëå÷íàòà 
êóõíÿ ñà ïîëçâàëè 20 äåöà. 
Áëèçî 150 äóøè ñà çàåòè 
â äåòñêèòå ãðàäèíè è ÿñëè 
â îáùèíàòà, êîåòî ïðàâè 
ñèñòåìàòà êðàéíî íååôåê-
òèâíà. Ñðåäíàòà âúçðàñò íà 
ó÷èòåëêèòå â äåòñêèòå ãðà-
äèíè ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà 
å áèëà 42 ãîäèíè. Íàé-ìëà-
äàòà ó÷èòåëêà â ñèñòåìàòà 
íà äåòñêèòå ãðàäèíè ïðåç 
2021 ã. å íà 25 ãîäèíè.

Ðèòóàëè:
Ñàìî 24 îò ñêëþ÷âàùèòå 

áðàê äâîéêè ñà èçáðàëè 
òîâà äà ñòàíå ñ ðèòóàë.×å-
òèðè îò ðèòóàëèòå ñà áèëè 
èçíåñåíè.

Ìåñòíà êîìèñèÿ çà 
áîðáà ñïðîòèâîîá-
ùåñòâåíèòå ïðîÿâè 

íà ìàëîëåòíè è
íåïúëíîëåòíè:

Ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà 
êúì òàçè êîìèñèÿ ñà ïî-
ñòúïèëè 13 ïðåïèñêè çà 
èçâúðøåíè ïðîòèâîîáùåñò-
âåíè ïðîÿâè îò ìàëîëåòíè è 
íåïúëíîëåòíè.Ïîñòàíîâåíè 
ñà ðåøåíèÿ ïî 12 äåëà. 
Íàëîæåíè ñà âúçïèòàòåëíè 
ìåðêè íà 15 ìàëîëåòíè è íå-
ïúëíîëåòíè. Êîíñóëòàòèâíè-
ÿò êàáèíåò êúì êîìèñèÿòà å 
ðàáîòèë ñ 67 äåöà, 47 ðîäè-
òåëè è 13 äëúæíîñòíè ëèöà.
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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

АШЛИ БАРТИ 
ТРИУМФИРА В АДЕЛАИДА

Световната № 1 в женския 
тенис Ашли Барти победи за 

малко повече от час Елена 
Рибакина от Казахстан с 
6:3, 6:2 и спечели титлата от 
женския турнир WTA 500 в 
Аделаида с награден фонд от 
239 477 долара, който се игра 
на твърди кортове.

Австралийката успя да на
прави пробив в осмия гейм 
на първия сет, който й беше 
достатъчен за победата с 6:3. 

Във втория сет Барти бе още 
поубедителна, като поведе с 

4:0 и спокойно затвори мача 
с 6:2. Тя спечели много пове
че точки при първия и втория 
сервис, както и при втория 
си ретур, което й позволи да 
спечели без напрежение.

Ашли Барти показа, че се 
намира в много добра форма 
преди старта на Откритото 
първенство на Австралия, 
където е сред фаворитките.

Реал (Мадрид) бързо се 
върна на пътя на победите 
в Ла Лига след изненад
ващата загуба от Хетафе 
преди седмица. Отборът на 
Карло Анчелоти спечели с 
4:1 домакинството си на Ва

ленсия, като тотално надигра 
„прилепите“. Карим Бензема 
откри резултата от дузпа в 
43ата минута. Французинът 
стана четвъртият играч в ис
торията на Реал с 300 гола в 
официални мачове за клуба 
след Алфредо ди Стефано, 
Раул и Кристиано Роналдо. 
Винисиус, който се завърна в 
титулярния състав, се разпи
са на два пъти през второто 

полувреме. Гонсало Гедеш 
отбеляза почетното попа
дение за гостите в 76ата 
минута. Малко преди края 
Бензема стигна до второто 
си попадение в мача, което 
бе черешката на поредния 

му изключително силен мач.
„Белите“ увеличиха предни

ната си на върха на 8 точки 
пред втория Севиля. Анда
лусийци обаче са изиграли 
два мача помалко. Валенсия 
записа втора поредна загуба 
в първенството, намира се на 
осмо място и започва да из
остава в битката за местата, 
даващи право на участие в 
евротурнирите.

дължи час и 15 минути. 
Халеп първа допусна про
бив в мача, но много бързо 
се реваншира и спечели 
5 поредни гейма, за да се 
наложи в първия сет с 6:2. 

Вторият сет също започна 
със спечелен пробив от 
Кудерметова, която е под 
номер 31 в ранглистата, но 
след това румънката напра
ви 2 поредни за крайната 
победа. Халеп направи 2 
аса и спечели 63 процен
та от точките при първи 
сервис.

РЕАЛ НЕ СРЕЩНА ПРОБЛЕМИ 
С ВАЛЕНСИЯ, БЕНЗЕМА С 
ИСТОРИЧЕСКИ ГОЛ

СИМОНА ХАЛЕП СПЕЧЕЛИ ТИТЛА 
№22 ОТ WTA НА ТУРНИРА В МЕЛБЪРН

РАФА НАДАЛ СЕ ИЗМЪЧИ, НО 
СПЕЧЕЛИ ФИНАЛА СРЕЩУ 
КВАЛИФИКАНТА МАКСИМ КРЕСИ

Румънската тенисистка 
Симона Халеп се наложи 
с 6:2, 6:3 над рускинята 
Вероника Кудерметова и 
спечели турнира в Мелбърн 
„Съмър Сет 1“ с награден 

фонд от 442 020 долара. Ха
леп, която в момента е под 
№20 в световната ранглиста 
на WTA, но 64 седмици е 
била първа, вече има 22 
победи в турнирите на асо
циацията, като сред тях са 
и титлите на „Уимбълдън“ и 
„Ролан Гарос“.

Мачът между двете про

Бившият № 1 в тениса и 
носител на 20 титли от тур
нирите на Големия шлем 
Рафаел Надал по
беди със 7:6 (6), 
6:3 американския 
квалификант Мак
сим Креси и спе
чели турнира на 
твърда настилка в 
Мелбърн с награ
ден фонд от 521 
хиляди долара. На 
полуфинала Креси 
успя да се наложи 
над найдобрия 
български тени
сист Григор Дими
тров със 7:5, 7:6 
(9) и го лиши от 
сблъсък с Надал.

Мачът съвсем не беше 
лесен за завърналия се 

след дълга пауза Надал, 
който изоставаше с 5:6 в 
първия сет и трябваше да 

се постарае максимално, 
за да стигне до тайбрек, 
който да спечели след ос
порвана игра.

Креси започна с пробив 
втория сет и поведе с 2:1, 
но веднага се стигна до 
рибрейк, като Надал не из
пусна вече контрола върху 
мача и го затвори с 6:3. 
„Благодаря, бяхте неверо
ятни. За първи път играя в 
подобна обстановка и за 
мен е чест да играя срещу 
Надал. Развълнувам съм“, 
каза след мача Креси, за 
когото това бе първи финал 
в турнир от ATP. „Поздрав
ления за Максим. Отличен 
старт на годината за теб. 
Ти вкарваш нещо ново в иг
рата и ти пожелавам всичко 
найдобро в кариерата ти 
занапред. Имах тежки мо
менти от гледна точка на 
контузии и не мога да бъда 
пощастлив от това да се 
завърта с трофей. Благода
ря за подкрепата във всеки 
един момент  в добрите, в 
лошите. Очаквам с нетър
пение да играя пред вас 
след седмица“, заяви след 
успеха Рафа Надал. 

sportal.bg

Новак Джокович е бил 
арестуван отново, малко 
след като спечели съдеб

ното дело за анулираната 
му виза. Бащата на светов
ния номер едно Сърджан 
Джокович е съобщил за 
случващото се в Австралия, 

пише „Дейли Мейл“.
Според сръбски медии, 

пред които е говорил баща

та на тенисиста, повторни
ят арест на сина му е опит 
на австралийските власти 
все пак да го депортират, 
въпреки решението на съда 

само преди няколко часа. 
Припомняме, че Новак 

Джокович спечели делото 
за депортацията си. Така 
тенисистът ще може да 
играе в турнира от Голе
мия шлем. Съдът отхвър
ли решението на имиг
рационните власти,  че 
спортистът не е покривал 
здравните изисквания за 
влизане в страната. Спо
ред тях всички чуждес
транни граждани трябва 
да имат завършен ци
къл на ваксинация срещу 
COVID19. Именно поради 
тази причина му бе отка
зана и виза. 

Заседанието се проведе 
онлайн, като самият 9кра
тен шампион на Откритото 
първенство на Австралия се 
присъедини в края му. За 
целта той трябваше да на
пусне хотела, в който беше 
изолиран при пристигането 
си в Австралия. 

ЗАДЪРЖАХА ОТНОВО ДЖОКОВИЧ В АВСТРАЛИЯ?
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ОВЕН - Ще обменяте идеи и мисли с 
хора, от които има какво да научите. Други 
ще търсят по-добри възможности за разви-
тие на потенциала си. Темпото ви на живот 
ще се повишава.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ХОРОСКОП НА НДТ

- Пожелавам на всички, през новата 2022 да заприличат на фотографиите си в 
интернет! - Станка от Козлодуйци но не този, за който си мислите

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на Дан-
чо Минчев, с пожелания 
за здраве, успехи в до-
брите начинания и много 
искрени приятели!

ДВОЕН ПРАЗНИК има 
утре в дома на семейство 
Дукови. Прекрасната им 
талантлива внучка Мар-
тина става на цели 12 
години, а също така пре-
красната й майка Татяна 
е именничка. И на двете 
ние от НДТ желаем да 
са здрави, на Марти – да 
продължи да бъде блестя-
ща ученичка и надежда в 
художествената гимнас-
тика, а на мама Таня – да 
е обичана, ежедневно да 
се радва на усмивките на 
рожденичката и братчето 
й Вики и разбира се – да 
се сбъднат всичките й 
мечти! 

РОЖДЕНИК утре е 
бизнесменът, член на Ро-
тари клуб и

общински съветник от 
групата на ГЕРБ в До-
брич Галин Господинов, 
а ние в аванс му желаем 
здраве, успехи в бизнеса 
и активна работа в полза 
на добричлии!

В АВАНС казваме чес-
тит рожден ден с утрешна 
дата на Боян Любенов. На 
младия господин, който 
живее и работи в столица-
та, но продължава да оби-
ча своя роден град, ние 
от НДТ желаем здраве, 
обич и безброй сбъднати 
мечти! 

ИМЕН ДЕН празнуват 
утре всички с имената 
Таня и Татяна. Здраве, 
светлина и хармония в 
живота и небесна закри-
ла на всичките им добри 
начинания желаем ние 
от НДТ!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

С право го наричат 
секс символът на араб-
ския свят. Омар Боркан 
Ал Гала, поет, фотограф 
и модел от Ирак, е много 
красив и всички жени от 
Близкия изток въздишат 
по него.

Щом се появи пред очи-
те на нежния пол, Омар 
винаги ги вълнува и кара 
сърцата им да бият с не-
позната сила. Красотата 
му дори смути властите в 
Саудитска Арабия. За да 
избегнат всякакви пре-
грешения, те го изгониха 
от страната с мотива, че 
"излишната привлекател-
ност на младия арабин се 
отразява зле на местните 
момичета и жени".

Този инцидент обаче до-
бави към поета само до-
пълнителна слава към него-
вата голяма популярност. 
И Омар Боркан отново 
беше признат за най-кра-
сивия мъж, защото няма 
как да се скрие, че той бук-
вално се къпе в лъчите на 
женската любов и внима-

ние. А някои, в разгара на 
бляна си дори подаряват 
на Омар скъпи коли, без да 
издават името си.

 Иракчанинът е особе-
но успешен в социалните 
мрежи, благодарение на 
което трупа милиони в бан-
ковата си сметка. Всяка 
негова лъчезарна усмивка 

в реклами или на модния 
подиум струва на агенци-
ите милиони долари, кои-
то благополучно попълват 

финансите му. Така той се 
радва на луксозни къщи в 
Дубай, Ванкувър, завиден 
паркинг с модерни скъпи 
автомобили - арабският 
поет си живее доста добре.

КАК ИЗГЛЕЖДА НАЙ-
КРАСИВИЯТ АРАБИН В СВЕТА?

ЧЕСТВАНИЯТА НА 70-ГОДИШНИНАТА 
НА ТРОНА НА ЕЛИЗАБЕТ ВТОРА

Обединеното кралство ще 
отпразнува 70-годишнината 
на престола на кралица Ели-
забет Втора с военен парад, 
концерти, местни тържества 
и състезание за създаване 
на нов десерт за платинения 
юбилей, става ясно от съоб-
щение на Бъкингамския дво-
рец, цитирано от световните 
информационни агенции.

На 6 февруари кралица 
Елизабет Втора ще стане 
първият британски монарх, 
управлявал седем десетиле-
тия и кулминацията на тър-
жествата за годишнината ще 
бъдат събития по време на 
четиридневен уикенд от 2 до 5 
юни тази година. Все още не 
е уточнено в кои от тях кра-
лицата, която е на 95 години, 
ще участва лично, след като 
неотдавна лекарите я посъ-
ветваха да си почива повече.

Удълженият празничен уик-
енд с добавен официален 
почивен ден в чест на кра-
лицата започва на 2 юни с 
традиционния военен парад, с 
който се отбелязва официал-
ния рожден ден на монарха.

На 3 юни ще има благо-
дарствена литургия в кате-
дралата "Сейнт Пол" в чест 
на службата на кралицата 

за Обединеното кралство и 
Общността на нациите.

Кулинарният конкурс "Пла-
тинен пудинг", спонсориран 
от Бъкингамския дворец, пре-

дизвиква британски граждани 
на възраст над 8 години да 
създадат нов десерт, посве-
тен на кралицата. Кандида-
тите ще бъдат оценявани от 
телевизионните кулинарни 
звезди Мери Бери и Моника 
Галети и главния готвач на 
Бъкингамския дворец Марк 
Фланаган. Рецептата, спе-
челила конкурса, ще бъде 
публикувана в навечерието 

на празничния уикенд, за да 
може да бъде част от тър-
жествените угощения.

Близо 1400 души вече са 
се регистрирали като дома-

кини на юбилейни обеди на 5 
юни. От Бъкингамския дворец 
очакват, че в страната ще се 
организират около 200 000 
подобни местни празненства. 
Предвидено е парти и в Бъ-
кингамския дворец.

Кулминация на юбилейния 
уикенд ще бъде спектакъл, в 
който танцьори, музиканти, 
военни и професионалисти в 
различни ключови сфери ще 
"разкажат историята на упра-
влението на кралицата", а 
деца ще пресъздадат в карти-
ни надеждите и очакванията 
си за планетата, обявиха от 
Бъкингамския дворец.


