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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

По-значителна ще е облач-
ността до обяд, главно над 
североизточните райони. Вя-
търът ще се ориентира от за-
пад-северозапад и ще е слаб, в 
Дунавската равнина и Източна 
България - до умерен. Сутрин-
та ще е студено, с минимални 
температури предимно между 
минус 9 и минус 4, в отделни 
райони до минус 10° - минус 
12. Дневните температури ще 
започнат да се повишават и 
преобладаващите максимални 
ще са между минус 1 и 4, в Со-
фия - минус 1°.

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

МОЖЕТЕ ДА 
СЛЕДИТЕ ПОЛЕТА 
НА ОРЛЕТО 
АЛЕКСАНДРИЯ

ЗАПОЧВА 
БРОЕНЕТО НА 
ЗИМУВАЩИТЕ 
ПТИЦИ У НАС

НАУКАТА КАБАЛА: 
СТРАХЪТ

ПРАВОСЛАВЕН 
КАЛЕНДАР: 
17 ЯНУАРИ - 
АНТОНОВДЕН 

РЕКОРДЕН БРОЙ 
НОВОЗАРАЗЕНИ 
С КОВИД 

На стр.  4

На стр. 4

На стр. 6

На стр.  4

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 

ВРЕМЕТО

На стр. 3

КИРИЛ ПЕТКОВ: ЗЕЛЕНИЯТ СЕРТИФИКАТ 
НЯМА ДА БЪДЕ ОТМЕНЯН, ЩЕ ПОКАЖЕМ 
НОВ МОДЕЛ ЗА БОРБА С COVID-19

На стр. 3

НЕ СЕ СЪСТОЯ. "ВЪЗРОЖДЕНЦИ“ ЩУРМУВАХА НАРОДНОТО 
СЪБРАНИЕ. ИМА РАНЕНИ И АРЕСТУВАНИ. И СЕ РАЗОТИДАХА 
СЪС ЗАКАНИ ЗА ОЩЕ ПО-МАЩАБЕН ПРОТЕСТ

Премиерът зая-
ви, че е готов за 
разговори с про-
тестиращи сре-
щу зеления сер-
тификат
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О Б Щ И Н А  К Р У Ш А Р И
О Б Л А С Т  Д О Б Р И Ч

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

На основание ЗОС, Наредба №8 и решение № 13/127 от 21.12.2021г. 
на  ОбС с.Крушари
О Б Я В Я В А

1.Публичен търг с тайно наддаване на 07.02.2022г. от 9,00 часа в административната сгра-
да на община Крушари, ет.1, стая-столова за продажба на общински недвижим имот-частна 
общинска собственост, както следва:

- Млекопункт с.Телериг със застроена площ от 31 (тридесет и един) кв.м. и 56,94 (пет-
десет и шест цяло деветдесет и четири) кв.м. идеални части от дворното място, предста-
вляващ самостоятелен обект в двуетажна масивна сграда със застроена площ от 153 кв.м. 
и дворно място от 570 кв.м., находящи се в УПИ IV - „За битов комбинат“, кв.34 по плана 
на с.Телериг, актувани с акт за частна общинска собственост №1936/24.04.2013г. с начална 
тръжна цена 8800,00лв. (осем хиляди и осемстотин лева).
Цената достигната на търга да се заплати от спечелилия участник еднократно в касата на 

общината или по банков път.
Участникът спечелил търга да заплати  върху оттъргуваната цена на имота 3% местен 

данък по чл.47 ал.2 и ал.3 от ЗМДТ в брой в Данъчна служба с.Крушари и разходите по 
чл.43 ал.4 от Наредба №8 в размер на 200,00лв. (двеста лева)  в брой в касата на общината 
или по банков път.

2.Депозитът от 880,00лв. (осемстотин и осемдесет лева) в размер на 10% от началната 
тръжна цена да се внесе до 16,00 часа на предходната дата на търга в касата на общината в 
брой или по банков път.

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

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

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

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

условия.

РЕКОРДЕН БРОЙ НОВОЗАРАЗЕНИ С КОВИДРЕКОРДЕН БРОЙ НОВОЗАРАЗЕНИ С КОВИД
7 062íîâîçàðàçåíè ñ Êîâèä 19, êîåòî å ñ 301 ñëó÷àÿ ïî-

âå÷å îò ïîíåäåëíèê, îò÷åòå âúâ âòîðíèê Åäèííèÿò èíôîð-
ìàöèîíåí ïîðòàë. Òîâà å àáñîëþòåí ðåêîðä îò íà÷àëîòî 
íà ïàíäåìèÿòà. Ïðåäèøíèòå äíè ñ íàé-ìíîãî ñëó÷àè íà 
çàðàçåíè ñà îò 26 îêòîìâðè – 6816, íà 5 ÿíóàðè 6766 è 
íà 9 ÿíóàðè - 6761.

Ðåêîðäåí å è äåëúò íà ïîëîæèòåëíèòå òåñòîâå - 18,6%. 
Çà èçìèíàëîòî äåíîíîùèå ñà íàïðàâåíè îáùî 37 952 
òåñòà, îò êîèòî PCR - 12 773, à 25 179 - àíòèãåííè. Òîâà 
ñî÷àò äàííèòå â Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà.

Íàìàëÿâàò îáà÷å áðîéêèòå íà ïîñòúïèëèòå â èíòåíçèâ-
íè îòäåëåíèÿ è ïî÷èíàëèòå, â ñðàâíåíèå ñ â÷åðàøíèòå 
äàííè. Íà 11 ÿíóàðè îò êîðîíàâèðóñ ñà ïî÷èíàëè 89 áúë-
ãàðè, ñïðÿìî 116 äåí ïî-ðàíî. Ïàöèåíòèòå â èíòåíçèâíè 
îòäåëåíèÿ ïúê ñà ñå óâåëè÷èëè ñàìî ñ 10 äî 580, à îáùî â 
áîëíèöà ñå ëåêóâàò 5240 äóøè, îò êîèòî 627 íîâîïðèåòè.

787 178 ñà îáùî ñëó÷àèòå íà íîâèÿ êîðîíàâèðóñ, ïî-
òâúðäåíè ó íàñ êúì ìîìåíòà. 620 932 ñà èçëåêóâàíèòå. 

Íîâîçàðàçåíèòå â îáëàñò Äîáðè÷ ñà 70. 
Çàðàäè íåïðåêúñíàòîòî óâåëè÷åíèå íà áîëíèòå îò 

Êîâèä â îáëàñòòà, â Îáëàñòíà àäìèíèñòðàöèÿ Äîáðè÷ ñå 
ïðîâåäå çàñåäàíèå íà Îáëàñòíèÿ êîîðäèíàöèîíåí ùàá 
êúì Îáëàñòåí ñúâåò ïî çäðàâåîïàçâàíå, ïðåäñåäàòåëñò-
âàíî îò îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë Ãàëèí Ãîñïîäèíîâ. Ïðåä 
÷ëåíîâåòå íà ÎÊÙ äèðåêòîðúò íà ÐÇÈ è ñåêðåòàð íà 
Ùàáà ä-ð Ñâåòëà Àíãåëîâà ïðåäñòàâè íàêðàòêî àêòóàëíè 
äàííè çà ðàçïðîñòðàíåíèå íà çàáîëÿâàíåòî. 

Êúì 10.01.2022 ã., íà 14-äíåâíà áàçà çàáîëÿåìîñòòà 
â îáëàñò Äîáðè÷ å  291,25 íà 100 õèë. æèòåëè, êàòî ïî 
îáùèíè òÿ å êàêòî ñëåäâà: 

– îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ – 334,8 %000; 
- îáùèíà Äîáðè÷êà – 169,9%000; 
- îáùèíà Áàë÷èê – 322 %000; 
- îáùèíà Êàâàðíà – 283,2 %000; 
- îáùèíà Øàáëà – 368,9  %000; 
- îáùèíà Ãåíåðàë Òîøåâî – 334,4  %000; 
- îáùèíà Òåðâåë – 278,2  %000; 
- îáùèíà Êðóøàðè 80,1  %000.
„Ñ èçêëþ÷åíèå íà îáùèíà Êðóøàðè, âúâ âñè÷êè äðóãè 

îáùèíè îò÷èòàìå åæåäíåâíà òåíäåíöèÿ íà íàðàñòâàíå 
íà íîâîðåãèñòðèðàíèòå ñëó÷àè, êàòî îò 05.01.2022 ã. 
ñðåäíî äíåâíî ðúñòúò çà îáëàñòòà å íàä 100 %“ – ïîñî÷è 
ä-ð Àíãåëîâà. 

Òÿ ñïîäåëè, ÷å ïîñòàâåíèòå äîçè âàêñèíà ñðåùó êîðî-
íàâèðóñ â îáëàñòòà îò ñòàðòà íà âàêñèíàöèîííàòà êàìïà-
íèÿ äî ìîìåíòà ñà îáùî 82 921 äîçè, êàòî ñúñ çàâúðøåí 
âàêñèíàöèîíåí êóðñ ñà 43 119 ëèöà. 6 433 ëèöà èìàò 
ïîñòàâåíà áóñòåðíà äîçà. „Àêî ïðèåìåì, ÷å íàñåëåíèåòî 
íà îáëàñò Äîáðè÷ å îêîëî 126 õèë. äóøè – òî åäíà òðåòà 
ñà âàêñèíèðàíè“ – îáîáùè ä-ð Àíãåëîâà. 

Ðúêîâîäèòåëèòå íà ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ, â êîèòî èìà ðàç-
êðèòè âàêñèíàöèîííè ïóíêòîâå, ïðåïîðú÷âàò ãðàæäàíèòå 
äà çàïèñâàò ïðåäâàðèòåëíî ÷àñ è äàòà çà âàêñèíàöèÿ, çà 
äà ñå èçáåãíå ñòðóïâàíå ïðåä êàáèíåòèòå. Äèðåêòîðúò íà 
ÐÇÈ ïðåïîðú÷à íà êìåòîâåòå íà îáùèíè äà ïðåãëåäàò è 
îòìåíÿò ìåðîïðèÿòèÿ, ïðè êîèòî èìà ñòðóïâàíå íà õîðà.

Åäèíîäóøíî ÷ëåíîâåòå íà Îáëàñòåí êîîðäèíàöèî-
íåí ùàá êúì Îáëàñòåí ñúâåò ïî çäðàâåîïàçâàíå 
ðåøèõà:Îòìåíÿòñå âñè÷êè îáùèíñêè ìåðîïðèÿòèÿ ñúñ 
ñòðóïâàíå íà õîðà;Èçâúðøâàíå íà ó÷åñòåíè ñúâìåñòíè 
ïðîâåðêè îò ñëóæèòåëè íà ÌÂÐ, îáùèíñêèòå àäìèíèñòðà-
öèè è äðóãèòå òåðèòîðèàëíè àäìèíèñòðàöèè;Çàñèëâàíå 
íà ïðîòèâîåïèäåìè÷íèÿ êîíòðîë â  ëå÷åáíèòå 

Да се отменят всички мероприятия със струпване на хора реши на заседание 
областният координационен щаб

112 ÍÎÂÈÍÈ
Íà 11 ÿíóàðè, îêîëî 03:00 ÷àñà, ïî îêîëîâðúñòåí ïúò 

íà ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë 
„Ñåàò“, óïðàâëÿâàí îò 38-ãîäèøåí ìúæ. Ïðè ïîñëåäâà-
ëàòà ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà àëêîõîë ñ òåõíè÷åñêî 
ñðåäñòâî, öèôðîâàòà èíäèêàöèÿ îò÷èòà íàëè÷èåòî íà 
1,31 ïðîìèëà. Âîäà÷úò å çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 11 ÿíóàðè, îêîëî 21:30 ÷àñà, â ãðàä Òåðâåë å ñïðÿí 
çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Âîëâî“, óïðàâëÿâàí îò 47-ãî-
äèøåí ìúæ. Ïðè ïîñëåäâàëàòà ïðîâåðêà öèôðîâàòà èíäè-
êàöèÿ íà òåõíè÷åñêîòî ñðåäñòâî îò÷èòà íàëè÷èåòî íà 1,23 
ïðîìèëà àëêîõîë. Ìúæúò å çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 11 ÿíóàðè, îêîëî 09:15 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí 
çà ïðîâåðêà ìèêðîáóñ „Ôîðä“, óïðàâëÿâàí îò 42-ãîäèø-
øåí ìúæ. Óñòàíîâåíî å, ÷å âîäà÷úò óïðàâëÿâà ÌÏÑ ñ 1,42 
ïðîìèëà àëêîõîë. Çàäúðæàí å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. ÍÄÒ

Íà 10 ÿíóàðè, îêîëî 17:00 
÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùå-
íèå çà âúçíèêíàëî ÏÒÏ ïî 
óë. „Ìàêñèì Ãîðêè“ â ãðàä 
Äîáðè÷. Óñòàíîâåíî å, ÷å 
ëåê àâòîìîáèë „Àóäè“, óïðà-
âëÿâàí îò 32-ãîäèøåí ìúæ, 
óäðÿ ïðåñè÷àùà ïúòíîòî 
ïëàòíî íà íåîáîçíà÷åíî 
ìÿñòî ñ ïåøåõîäíà ïúòåêà 
æåíà íà 77-ãîäèíè. Âñëåä-
ñòâèå íà èíöèäåíòà, æåíàòà 
å ñ êîìîöèî è ôðàêòóðà íà 
òàç, áåç îïàñíîñò çà æèâî-
òà. Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíî 
äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî.

БЛЪСНАХА 
77-ГОДИШНА 

13-ãîäèøíî ìîìè÷å ïî-
ñòðàäà ïðè íåïðàâèëíî ïðå-
ñè÷àíå íà ïúòíîòî ïëàòíî, 
ñúîáùàâàò îò ïîëèöèÿòà. 
Èíöèäåíòúò å ñòàíàë íà 10 
ÿíóàðè, îêîëî 07:40 ÷àñà, 
ïî óë. „Êàëèàêðà“ â ãðàä Äî-
áðè÷. Óñòàíîâåíî å, ÷å ëåê 
àâòîìîáèë „Õþíäàé“, óïðà-
âëÿâàí îò 48-ãîäèøåí ìúæ, 

13-ГОДИШНО ДЕТЕ 
ПОСТРАДА ПРИ 
НЕПРАВИЛНО ПРЕСИЧАНЕ

óäðÿ ïðåñè÷àùî ïúòíîòî 
ïëàòíî íà íåîáîçíà÷åíî 
ìÿñòî ñ ïåøåõîäíà ïúòåêà 
ìîìè÷å íà 13ãîäèíè. Âñëåä-
ñòâèå íà èíöèäåíòà, äåòåòî 
å ñ íàòúðòâàíå íà äîëåí 
êðàéíèê, áåç îïàñíîñò çà 
æèâîòà. ÏÒÏ å îáñëóæåíî 
ïî àäìèíèñòðàòèâåí ðåä.
ÍÄÒ

РАБОТИ СЕ ПО 
ОТСТРАНЯВАНЕ 
ПОВРЕДАТА НА 
РЕНТГЕНОВИЯ АПАРАТ 
В МБАЛ - БАЛЧИК

Ïåòè äåí ñå ðàáîòè óñè-
ëåíî – åêèï îò íÿêîëêî 
èíæåíåðè, ïî îòñòðàíÿ-
âàíåòî íà ïîâðåäàòà íà 
ðåíòãåíîâà òåõíèêà â 
ÌÁÀË – Áàë÷èê, êàçà äíåñ 
óïðàâèòåëÿò ä-ð Ïëàìåí 
Äèìèòðîâ. Íà òîçè åòàï 
ïàöèåíòèòå îò äîáîëíè÷-
íàòà ïîìîù ñå íàñî÷âàò 
çà îáðàçíà äèàãíîñòèêà 
ïðåäèìíî â Êàâàðíà, à çà 
áîëíè÷íîòî ëå÷åíèå ñå 
èçïîëçâà íàëè÷íàòà äðóãà 
àïàðàòóðà.

Ñ ìîáèëåí ðåíòãåíîâ 
àïàðàò çäðàâíîòî çàâåäå-
íèå ùå ìîæå äà ñå ñäîáèå, 
ñëåä êàòî áúäå ðåàëèçèðàí 
ñïå÷åëåíèÿò ïðîåêò çà ðå-
ìîíò íà êîâèä îòäåëåíèå-
òî. „Îáùèíà Áàë÷èê âå÷å 
å ïîäïèñàëà äîãîâîð ñ Ìè-
íèñòåðñòâî íà çäðàâåîïàç-
âàíåòî. Âúâ âòîðàòà ÷àñò 

íà ïðîåêòà, ñëåä ðåìîíòà, 
ùå íè ñå ïðåäîñòàâè áåç-
âúçìåçäíî íÿêîëêî âèäà 
òåõíèêà, åäíà îò êîèòî å 
ìîáèëåí ðåíòãåíîâ àïàðàò“ 
– óòî÷íè ä-ð Äèìèòðîâ.

Êúì 10 ÿíóàðè â îòäå-
ëåíèåòî ñà íàñòàíåíè çà 
ëå÷åíèå 13 äóøè îò ðåãè-
îíà. Óâåëè÷àâà ñå çàáî-
ëåâàåìîñòòà ïî îáÿñíèìè 
ïðè÷èíè ñëåä ïî ïðàçíè-
öèòå. „Íàïðåæåíèåòî íå å 
ãîëÿìî â áîëíèöèòå, íî íå 
å ìàëêî, òîâà ñå êîìåí-
òèðà è íà çàñåäàíèåòî íà 
Îáëàñòíèÿ êðèçèñåí ùàá 
â ïîíåäåëíèê. Ñïðàâÿìå ñå 
íà òîçè åòàï, à è ïàöèåíòè-
òå íè ñà â ñðàâíèòåëíî äî-
áðî ñúñòîÿíèå“, êîìåíòèðà 
îùå ãëàâíèÿò ëåêàð íà áàë-
÷èøêàòà áîëíèöà, ñúîáùè 
êîðåñïîíäåíòúò íà Ðàäèî 
Âàðíà Àëáåíà Èâàíîâà.

Íà 11 ÿíóàðè, îêîëî 07:40 
÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùå-
íèå çà èçâúðøåíà êðàæáà 
îò àâòîìîáèë. Îòêðàäíàòè 
ñà 110 ëåâà è äîêóìåíòè îò 
òîâàðåí àâòîìîáèë „Òîéî-
òà“, ïàðêèðàí ïî óë. „Õàäæè 
Äèìèòúð“ â ãðàä Äîáðè÷. Ïî 
ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíî äîñú-
äåáíî ïðîèçâîäñòâî.ÍÄÒ

ОБРАХА 
АВТОМОБИЛ 
В ДОБРИЧ

çàâåäåíèÿ;Ñòðîã ôèëòúð â äåòñêèòå ãðàäèíè; Óäúëæåíî 
ðàáîòíî âðåìå íà íÿêîè îò âàêñèíàöèîííèòå ïóíêòîâå 
ñ îãëåä ïîåìàíå íà ïî-ãîëåìèÿ áðîé æåëàåùè;Çàñèëåíè 
ïðîâåðêè îò ñëóæèòåëè íà ÎÄÁÕ â çàâåäåíèÿòà çà õðà-
íåíå è òúðãîâñêèòå îáåêòè;Ïðîâåðêè îò ñëóæèòåëè íà 
äèðåêöèÿ „Èíñïåêöèÿ ïî òðóäà“ çà ñïàçâàíå íà ïðîòèâî-
åïèäåìè÷íèòå ìåðêè è äîïóñêà íà ðàáîòíèöè è ñëóæèòåëè 
â îðãàíèçèðàíè êîëåêòèâè, êàêòî è ïðåïîðúêà çà îðãàíè-
çèðàíå íà ðàáîòíèÿ ïðîöåñ îò ðàçñòîÿíèå, òàì êúäåòî 
òîâà å âúçìîæíî. ÍÄÒ

Òðè ïîâàëåíè äúðâåòà ñà 
îòñòðàíÿâàëè ðàáîòíèöè 
íà îáùèíñêî ïðåäïðèÿòèå 
“Áëàãîóñòðîÿâàíå è êîìó-
íàëíî ñòîïàíñòâî” â Áàë÷èê 
â÷åðà â ðåçóëòàò íà ñèëíèÿ 
âÿòúð îò íà÷àëîòî íà ñåä-
ìèöàòà. Åäíî å ïàäíàëî íà 
óë. “Âàðíåíñêà”, äðóãî - â 
îòñå÷êàòà çà áîëíèöà “Òóç-
ëàòà”, à òðåòîòî - îãðîìåí 
êëîí, â ïðèìîðñêàòà óëèöà 

ТРИ ПОВАЛЕНИ ДЪРВЕТА ОТ 
СИЛНИЯ ВЯТЪР В БАЛЧИК

ïîä ñãðàäàòà íà „Ãîðñêîòî 
ñòîïàíñòâî“. Íÿìà ñèãíàëè 
çà ùåòè è ïîñòðàäàëè â 
Îáùèíñêèÿ ñúâåò çà ñèãóð-
íîñò, ñúîáùè Ðàäèî Âàðíà.
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НАУКАТА КАБАЛА - СТРАХЪТНАУКАТА КАБАЛА - СТРАХЪТ
Âñåêè ÷îâåê èçïèòâà 

ñòðàõ â åæåäíåâèåòî ñè. 
Âñåêè ñå ñòðàõóâà îò íåùî. 
Áåçïîêîèì ñå çà áåçîïàñ-
íîñòòà ñè, çà çäðàâåòî ñè, 
çà áëèçêèòå ñè, çà áúäåùå-
òî ñè è çà êàêâî ëè îùå íå. 
Áåçïîêîèì ñå è ñå ñòðàõó-
âàìå, êîãàòî ñìå áîëíè èëè 
ñà áîëíè íàøè áëèçêè, êîãà-
òî ñìå âëþáåíè, êîãàòî ñìå 
ñàìîòíè,  ñòðàõóâàìå ñå îò 
ñìúðòòà,  îò íåèçâåñòíîòî.  
Áåçïîêîèì ñå çà óòðåøíèÿ 
äåí,  çà  áúäåùåòî íè è çà 
âñè÷êî, êîåòî ïðèòåæàâà-
ìå. Ñòðàõúò å íîðìàëíî  
÷óâñòâåíî ñúñòîÿíèå è òîé 
å äúëáîêî âãðàäåí â íàñ. Äà 
÷óâñòâàø ñòðàõ íå å çíàê çà 
ñëàáîñò, êàêòî ñè ìèñëÿò 
íÿêîè, òúé êàòî ñïîñîá-
íîñòòà äà ñå ñòðàõóâàìå å 
ñðåä îñíîâíèòå ôóíêöèè íà 
ìîçúêà. Â äåéñòâèòåëíîñò, 
ëèïñàòà íà ñòðàõ å çíàê çà 
ñåðèîçíîòî ìó  óâðåæäàíå. 

Ñòðàõúò,  êàêòî ïðè ÷îâå-
êà, òàêà è ïðè æèâîòíèòå, 
ñå îïðåäåëÿ êàòî èíñòèíê-
òèâíà ðåàêöèÿ íà ïîòåíöè-
àëíà îïàñíîñò. Ó÷åíèòå ñà 
îòêðèëè âðúçêàòà ìó â ðàç-
ëè÷íè ìðåæè îò íåâðîíè, 
ñïóñêàùè ñå îò äúëáèíèòå 
íà ëèìáè÷íàòà ñèñòåìà ÷àê 
äî ìîçú÷íàòà êîðà. Êîãàòî 
ñå ñòèìóëèðàò òåçè ìðåæè 
- ïî õèìè÷åí èëè ïî åëåê-
òðè÷åí ïúò - ðåçóëòàòúò å 
÷óâñòâî íà ñòðàõ, äîðè â 
îòñúñòâèåòî íà çàñòðàøè-
òåëíè ñèòóàöèè. 

Â ñúñòîÿíèå íà ñòðàõ îð-
ãàíèçìúò ïðåæèâÿâà „àëàð-
ìåíà ðåàêöèÿ” – íàïðÿãà ñå 
ìóñêóëàòóðàòà, óñêîðÿâà ñå 
ñúðäå÷íàòà äåéíîñò, ïîâè-
øàâà ñå êðúâíîòî íàëÿãàíå. 
Â ñëåäñòâèå íà òåçè ïðî-
ìåíè â òÿëîòî, ÷îâåê - îñ-
âåí ñóáåêòèâíîòî óñåùàíå 
çà âúòðåøíî íàïðåæåíèå, 
óñåùà ãëàâîáîëèå, ñâåòî-
âúðòåæ, ñòÿãàíå â ãúðëîòî, 
ïðåñúõâàíå íà óñòàòà, òðå-
ïåðåíå, ïîòåíå. Òðåâîæíèòå 
è ïàíè÷åñêè ìèñëè ñå ïîÿ-
âÿâàò îò ñòðàõ îò çàãóáàòà 
íà áëèçúê ÷îâåê, íàòèñêúò 
îò ñîöèàëíèòå è èêîíîìè÷å-
ñêè îáñòîÿòåëñòâà è âñè÷êî 
òîâà â ðàçëè÷íà ñòåïåí 
çàñÿãà âñåêè åäèí îò íàñ,  
êàòî çàòðóäíÿâà åæåäíåâ-
íèòå íè äåéíîñòè è äîðè ãè 
ðàçðóøàâà.  

Íåèçâåñòíîñòòà å âèíàãè 
òðåâîæíà è ïëàøåùà. Òÿ å 
åäèí îò îñíîâíèòå ôàêòîðè 
çà ïñèõîëîãè÷åñêèòå ïðî-
áëåìè. Êîãàòî íå çíàåø 
„êàêâî ñå êðèå çàä úãúëà” 
è ñè áîëåçíåíî òðåâîæåí 
çà óòðåøíèÿ äåí, ñå ÷óâñò-
âàø êàòî çàêëþ÷åí, íÿìàø 
ïðåäñòàâà êúäå äà îòèäåø, 
êàêâî äà íàïðàâèø. Íåó-
âåðåíîñòòà âîäè äî áåçïî-
ìîùíîñò, äåçîðèåíòàöèÿ è 
„èçêëþ÷âàíå”.

„Íå áèâà äà ñå ñòðàõó-
âàì”, êàçâà ÷ðåç ñâîèòå 
ãåðîè â êíèãàòà  „Äþí”  
Ôðàíê Õúðáúò. È ïðîäúë-
æàâà:  „Ñòðàõúò ïîãóáâà 
ðàçóìà. Ñòðàõúò å îíàçè 
íèñêà ñìúðò, êîÿòî íîñè 
ïúëíî óíèùîæåíèå. Àç ùå 
ñå èçïðàâÿ ñ ëèöå ñðåùó 

ìîÿ ñòðàõ. Ùå ìó ïîçâîëÿ 
äà ìèíå ïî ìåí è ïðåç ìåí, 
À êîãàòî îòìèíå, ùå èçâúð-
íà âúòðåøíîòî ñè îêî, çà äà 
ïðîñëåäÿ ïúòåêàòà ìó. Òàì, 
îòêúäåòî å ìèíàë ñòðàõúò, 
íÿìà äà å îñòàíàëî íèùî. 
Ùå îñòàíà åäèíñòâåíî àç.“ 

Èñòèíàòà å, ÷å äíåñ óñå-
ùàíåòî çà íåñèãóðíîñò è 
ëèïñàòà íà  ïåðñïåêòèâà, 
êàòî ÷å ëè íè ïàðàëèçèðàò è  
èçñìóêâàò ñèëèòå íè. Îùå 
ïî-ëîøîòî å, ÷å íå ñàìî 
ïàíäåìèÿòà, à è ñòðàõúò è 
íåñèãóðíîñòòà ñè ïðåäà-
âàìå åäèí íà äðóã, êàêòî 
âèðóñúò ñå ðàçïðîñòðàíÿâà 
â îáùåñòâîòî - ñúñ ñúùàòà, 
äîðè ñ ïî-ãîëÿìà  ñèëà.

„Äà ïðåìèíà ïðåç ñòðàõà 
å ïî-ìàëêî ñòðàøíî, îòêîë-
êîòî äà æèâåÿ ñ ïîñòîÿííèÿ 
ñòðàõ, ïîðîäåí îò ÷óâñòâî-
òî çà áåçïîìîùíîñò” - êàç-
âà äîêòîðúò ïî ôèëîñîôèÿ 
Ñþçúí Äæåôúðñ. 

Êàê îáà÷å äà íå èçïèò-
âàìå ñòðàõ, êîãàòî, íàðåä 
ñ ïàíäåìèÿòà, íàä ñâåòà 
å íàäâèñíàëà çàïëàõà îò 
ñâåòîâåí âîåíåí êîíôëèêò? 
Êàê äà ïðåîäîëååì ñòðàõà 
è îò îáùàòà êðèçà, ïðåäèç-
âèêàíà îò ñàìèòå íàñ? Îò 
òîâà, ÷å ñìå èçïúëíåíè íå 
ñàìî ñ ìåæäóëè÷íîñòíà íå-
íàâèñò è îìðàçà, íî îìðàçà 
è íåíàâèñò è íà íèâî ïîëè-
òèêà, áèçíåñ è ìåæäóäúð-
æàâíè âçàèìîîòíîøåíèÿ. 

Òîâà å ïàðàäîêñúò íà 
ñúâðåìåííîòî åãîèñòè÷íî 
îáùåñòâî,  â êîåòî âñå ïî-
âå÷å õîðàòà ñå ÷óâñòâàò  ñà-
ìîòíè, îáúðêàíè è èçãóáåíè 
â  ïîëåòî íà ãîâîðåíå è îáå-
ùàíèÿ íà ïîëèòèöè, ïàðòèè 
è äúðæàâíèöè, áåç ÿñíî î÷-
åðòàíî áúäåùå.  Ñòðàäàìå 
è ñå ñòðàõóâàìå  îò ðàçåäè-
íåíèåòî íè,  íî ñ âñè÷êèòå 
ñè äåéñòâèÿ ïðîäúëæàâàìå 
äà ãî ïîäõðàíâàìå.

Ñïîðåä êàáàëèñòèòå, 
âñè÷êè õîðà èçíà÷àëíî ñà 
ñâúðçàíè â åäèííà ñèñòåìà. 
Èìïóëñèòå, êîèòî ïðîòè÷àò  
ïî íåéíèòå íåâðîíè, èñêàìå 
èëè íå, ñà âçàèìîñâúðçàíè. 
Òîâà, êîåòî îòêðèâàì â 
ñåáå ñè, ÷óâñòâàì è ìèñëÿ, 
ïî åäèí èëè äðóã íà÷èí 
ïðåìèíàâà â äðóãèòå è ñå 
ðàçïðîñòðàíÿâà â öÿëàòà 
ñèñòåìà, äîðè áåç ìîå çíà-
íèå. Òîâà å è ïðè÷èíàòà, 
ñúçíàòåëíî è íåñúçíàòåëíî 
õîðàòà íåïðåêúñíàòî äà 
ñå çàðàçÿâàò ñ ðàçëè÷íè 
åìîöèè, âêëþ÷èòåëíî ñúñ 
ñòðàõ, áåçïîêîéñòâî è íåãà-
òèâèçúì åäèí îò äðóã. 

„Âñè÷êî ñå ïðîÿñíÿâà 

Страхът е изрисувал очи на бухал върху крилете на нощните 
пеперуди, за да плашат птиците, които ги нападат. Той е дал на 
хамелеона възможността да променя цвета си, за да се слива 
със средата, която обитава. Той кара козината на котките да 
настръхва, за да изглеждат по-големи. Позволява на калмара да се 
скрие в облак от мастило, което потъмнява водата. Обездвижва 
насекомите, така че да изглеждат мъртви, когато усетят наблизо 
голям враг. Научил е чаплите да стоят на един крак, за да оказват 
по-малко съпротивление на водното течение, което би могло да 
ги отнесе; допринесъл е за пъстрите пера на птиците, кората на 
дърветата и гъвкавостта на тръстиката”  Хорхе Анхел  

ñàìî â ìèñëèòå” - êàçâàò 
êàáàëèñòèòå. ×îâåê æèâåå â 
ìèñëèòå ñè. Ñåãà ïî÷òè âñå-
êè ñå íàìèðà âúâ âîäîâúð-
òåæ îò ìèñëè è ñòðàõîâå çà 
áúäåùåòî. Òå íå ìó äàâàò 
ïîêîé íèòî äåí, íèòî íîù. 

Íàóêàòà Êàáàëà íè ðàç-
êðèâà, ÷å åäèíñòâåíèÿò 
íà÷èí äà ñå çàùèòèì å 
äà ðàçáåðåì è îñúçíàåì 
ïðîãðàìàòà íà òâîðåíèåòî, 
âîäåùà ÷îâå÷åñòâîòî êúì 
âèñøèòå ñòåïåíè, òàêà ÷å 
äà ðàçáåðåì è ïî÷óâñòâàìå 
çàùî æèâååì, çàðàäè êàêâî 
ñå ðàçâèâàìå, êúì êàêâà 
öåë âúðâèì. Äà ðàçáåðåì 
ðîëÿòà íà âñåêè åäèí îò íàñ 
â öÿëàòà ñèñòåìà è äà ñå 
„ïðèëåïèì” êúì íåÿ.

Â òîâà îòíîøåíèå òðÿá-
âà äà ïîãëåäíåì  íà ñâåòà 
â íåãîâàòà ãëîáàëíîñò è 
âçàèìîñâúðçàíîñò. Äà âè-
äèì öÿëàòà êàðòèíà, à íå 
ñàìî äåòàéëè îò íåÿ. Òî-
ãàâà ùå óñïååì äà ðåøèì  
ñúâðåìåííèòå ïðîáëåìè, 
âçåìàéêè  ïðåäâèä èíòåðàê-
òèâíàòà è ñèñòåìíà âçàè-
ìîâðúçêà. Äíåñ ñå áîðèì  
ñ êîðîíàâèðóñà è íåãîâèòå 
ïîñëåäèöè, óòðå ñ ôèíàí-
ñîâàòà è åêîëîãè÷íà êðèçà, 
ñëåä òîâà ùå äîéäàò îùå 
è îùå ïðîáëåìè è êðèçè, 
à íèå íå çíàåì ïðè÷èíè-
òå çà âúçíèêâàíåòî èì. È 
òîâà å çàùîòî âñå îùå íå 
÷óâñòâàìå èíòåãðàëíàòà íè 
âçàèìîâðúçêà  â ñèñòåìàòà 
íà åäèíñòâî, íå ðàçáèðàìå 
íåéíàòà ñúùíîñò, âúïðåêè 
âèñîêîòî íè åâîëþöèîííîòî  
íèâî íà ðàçâèòèå. 

Ñòðàõîâåòå íè èäâàò 
èìåííî îò ÷óâñòâîòî íà íå-
ñèãóðíîñò, îò ïðàçíîòàòà, 
êîÿòî èçïèòâàìå îò òîâà, 
÷å î÷àêâàìå íåùî ïîëîæè-
òåëíî äà ñå ñëó÷è, à òî âñå 
íè óáÿãâà. Òåçè âúïðîñè 
âèñÿò âúâ âúçäóõà è íèêîé 
íå ìîæå äà ãè äîêîñíå, à  è 
íå çíàå êàê äà ãè ðàçðåøè.

Àêî îáà÷å óñïååì äà èç-
ëåçåì îò åãîèñòè÷íàòà ñè 
ñúùíîñò è ïîãëåäíåì íà öÿ-
ëàòà ãëîáàëíà ñèñòåìà êàòî 
íà åäíî íåðàçðèâíî öÿëî, 
ùå âèäèì, ÷å îáùàòà àëòðó-
èñòè÷íà ñèëà íà Ïðèðîäàòà 
íè âîäè êúì îïðåäåëåíà 
ïîëîæèòåëíà, íî ïðîòèâî-
ïîëîæíà íà åãîèçìà íè öåë. 
È âñåêè åäèí îò íàñ èìà 
îïðåäåëåíà ôóíêöèÿ â òàçè 
ñèñòåìà íà íååãîèñòè÷íè 
âðúçêè. Òîâà íå å ôàíòàçèÿ, 
à ðåàëíîñò, êîÿòî âñå îùå 
íå óñåùàìå è êîÿòî ùå íè 
îñâîáîäè îò ñòðàõà ïðåä 
íåèçâåñòíîñòòà. À êàê èíà-

БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ И 
МАЛКИ СТОПАНСТВА

÷å? Ïúðâîáèòíèÿò ÷îâåê ñå 
å ïëàøèë îò ñâåòêàâèöèòå è 
ãðúìîòåâèöèòå, ìèñëåéêè ãè 
çà íåùî ñâðúõåñòåñòâåíî, 
íî ïîñòåïåííî å îñúçíàë 
ïðè÷èíàòà çà ïîÿâàòà èì.  
Òàêà è äíåñ âñè÷êî íè ñå 
ñëó÷âà, çà äà ìîæåì  äà 
ïðîíèêíåì â ñúùíîñòòà 
íà ïðèðîäàòà, íî íà äðóãî, 
ïî-âèñîêî îò ïúðâîáèòíèÿ 
÷îâåê, íèâî.  

Ñòðàõúò å íîðìàëíî ñúñ-
òîÿíèå, íå ñàìî ïðè õî-
ðàòà, íî è ïðè æèâîòíèòå. 
Âúïðîñúò å êàê  ðåàãèðàìå 
- îñúçíàòî, òúðñåéêè ïðè-
÷èíàòà, èëè íåîñúçíàòî, 
êàòî æèâîòíèòå. Æèâîòíîòî 
èëè îòñòúïâà,  èëè íàïàäà, 
çàùîòî íàâëèçàø â äîïóñ-
òèìèòå ìó ãðàíèöèòå  íà 
ñèãóðíîñò.  

À êàê ðåàãèðàìå íèå? 
Ïî÷òè ïî ñúùèÿ íà÷èí, áåç 
çíà÷åíèå äàëè ñìå îáèêíî-
âåíè õîðà, ïîëèòèöè, áèç-
íåñìåíè èëè äúðæàâíèöè. 
Âñåêè ïàçè ñâîÿòà çàâîþ-
âàíà òåðèòîðèÿ è å ãîòîâ íà 
âñÿêàêâè äåéñòâèÿ,  çà äà ÿ 
çàùèòè. Äîðè ñ öåíàòà íà 
êîíôëèêòè èëè âîéíè.   

Ðàçëèêàòà  ïîìåæäó íè å 
åäèíñòâåíî âúâ âðúçêàòà íè 
ñ Ïðèðîäàòà íà îòäàâàíå, 
Ïðèðîäàòà íàä åãîèçòè÷-
íàòà íè ñúùíîñò.  Òàçè 
âðúçêà  îáåçñèëâà âñÿêàêúâ 
âèä ñòðàõ, êàòî îñòàâà ñàìî 
ïðàâèëíîòî íè îòíîøåíèå 
ïðåä ãëîáàëíèòå çàêîíè íà 
Ïðèðîäàòà/Âèñøàòà ñèëà/
Òâîðåöà. 

Ñòðàõúò ìîæå äà áúäå 
îãðàíè÷åí åäèíñòâåíî è 
ñàìî â äîñòèãàíå íà îòãîâî-
ðà çà  ñìèñúëà íà æèâîòà.  
À òîé íå å íèòî â ïàðèòå, 
íèòî âúâ  âëàñòòà, íèòî â 
ãîñïîäñòâîòî íàä äðóãèÿ. 
Ãëàâíèÿò ñìèñúë íà æèâîòà 
íè  å ïðîÿâà íà  ëþáîâ è 
îòäàâàíå. 

Ñïîðåä ïðîô. Ì. Ëàé-
òìàí: „Â äíåøíî âðåìå 
ìíîãî÷èñëåíèòå ïðîáëåìè 
íà ïëàíåòàòà íè ïîêàçâàò, 
÷å å íóæíà ïðèíöèïíî äðóãà 
ïëàòôîðìà, äðóã ïîãëåä íà 
æèâîòà. Êàêòî âñè÷êè òå-
ëåñíè áîëåñòè ñà ïðîÿâÿâàò 
íà áàçàòà íà  íàðóøåíà îá-
ìÿíà íà âåùåñòâàòà, òàêà è 
âñè÷êè ñîöèàëíè ïðîáëåìè, 
ïñèõè÷íè çàáîëÿâàíèÿ ñà 
ñëåäñòâèå îò íàðóøàâàíå 
íà çäðàâîñëîâíèòå âçàè-
ìîîòíîøåíèÿòà ìåæäó õî-
ðàòà.”

Â òîâà îòíîøåíèå, àêî 
îñúçíàåì è  ðàçêðèåì 
ñîáñòâåíàòà ñè ñúùíîñò â 
ïîëåòî íà åäèííèòå Ïðèðîä-
íè çàêîíè, òî ñúñ ñèãóðíîñò 
ñòðàõúò íè ùå ñå ïðåâúðíå 
â „òðåïåò” ïðåä âåëè÷èåòî 
íà ñèñòåìàòà, êîÿòî, „âîëþ 
èëè íåâîëþ”,  íè âîäè êúì 
äðóã âèä âçàèìîîòíîøåíèÿ 
è âçàèìîâðúçêè. Òîãàâà ùå 
óñïååì ïîíå ìàëêî äà èç-
ëåçåì îò îáñåãà íà ñòðàõà 
è äà âèäèì ñâåòà íå ñ åãî-
èñòè÷íèÿ ñè ïîãëåä, à ñúñ 
ñúðöåòî ñè.

Ãåîðãè ÃÐÀÄÈÍÀÐÎÂ 
- ïðåïîäàâàòåë êúì Ìåæ-

äóíàðîäíàòà àêàäåìèÿ 
ïî Êàáàëà

×ðåç âèðòóàëíà èíôîðìàöèîííà ñðåùà, Ìèõàåëà Êîçîâ-
ñêà-åêñïåðò â Îáëàñòåí èíôîðìàöèîíåí öåíòúð – Äîáðè÷, 
çàïîçíà íàä 30 çàèíòåðåñîâàíè ëèöà ñ óñëîâèÿòà çà êàí-
äèäàòñòâàíå ïî ïîäìåðêèòå 6.1 „Ñòàðòîâà ïîìîù çà ìëàäè 
çåìåäåëñêè ñòîïàíè“ è 6.3 „Ñòàðòîâà ïîìîù çà ðàçâèòèåòî 
íà ìàëêè ñòîïàíñòâà“ îò Ïðîãðàìàòà çà ðàçâèòèå íà ñåë-
ñêèòå ðàéîíè 2014-2020 ã.

Ïî ïîäìÿðêà 6.1 „Ñòàðòîâà ïîìîù çà ìëàäè çåìåäåë-
ñêè ñòîïàíè“ ùå ñå ôèíàíñèðàò ïðîåêòè íà çåìåäåëñêè 
ñòîïàíè íà âúçðàñò ìåæäó 18-40 ãîäèíè çà ñúçäàâàíå 
íà æèçíåñïîñîáíè è óñòîé÷èâè çåìåäåëñêè ñòîïàíñòâà. 
Äîïóñòèìè êàíäèäàòè ñà ôèçè÷åñêè ëèöà, ÅÒ è ÅÎÎÄ, 
ðåãèñòðèðàíè ïî Òúðãîâñêèÿ çàêîí, ÷èéòî èêîíîìè÷åñêè 
ðàçìåð íà ñòîïàíñòâà èì å â ãðàíèöèòå íà8000 åâðî - 16 
000 åâðî, èçìåðåíî â ñòàíäàðòåí ïðîèçâîäñòâåí îáåì 
(ÑÏÎ). Âàæíî óñëîâèå çà äîïóñòèìîñò å êàíäèäàòèòå äà 
ïðèòåæàâàòïðîôåñèîíàëíè óìåíèÿ è êîìïåòåíòíîñòèâ 
îáëàñòòà íà ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî, âåòåðèíàðíàòà ìåäè-
öèíà, èëè èêîíîìè÷åñêî îáðàçîâàíèå ñúñ çåìåäåëñêà 
íàñî÷åíîñò. Àêî òå íå ïðèòåæàâàò òàêèâà,ñúùî ìîãàò äà 
êàíäèäàòñòâàò ïðè óñëîâèÿ, ÷å çàëîæàò â áèçíåñ ïëàíà 
ïðåìèíàâàíå íà îáó÷åíèÿ, çà äà îòãîâîðÿò íà èçèñêâàíè-
ÿòà çà äîïóñòèìîñò.

Ïðè êàíäèäàòñòâàíåòî ñå ïîäàâà Áèçíåñ ïëàí, êîéòî 
çàäúëæèòåëíî âêëþ÷âà óâåëè÷àâàíå íà èêîíîìè÷åñêèÿ 
ðàçìåð íà ñòîïàíñòâîòî ñ íàé-ìàëêî 4000 åâðî, èçìåðåí 
â ÑÏÎ è ïîíå åäíà èíâåñòèöèÿ â äúëãîòðàéíè ìàòåðèàëíè 
è/èëè íåìàòåðèàëíè àêòèâè ñ åäèíè÷íà öåíà íå ïî-ìàëêà 
îò 700 ëâ.Ìàêñèìàëíèÿ ñðîê çà èçïúëíåíèå íà ïëàíà å 5 
ãîäèíè, ñ÷èòàíî îò äàòàòà íà ñêëþ÷âàíå íà àäìèíèñòðà-
òèâíèÿ äîãîâîð.

Îáùèÿò ðàçìåð íà ôèíàíñîâàòà ïîìîù çà åäèí êàíäèäà-
òè å 25 000 åâðî, ðàçïðåäåëåíà íà äâå ïëàùàíèÿ. Ïúðâîòî 
ïëàùàíå îò 12 500 åâðî ñå èçâúðøâà äî äâà ìåñåöà ñëåä 
ñêëþ÷âàíå íà àäìèíèñòðàòèâíèÿ äîãîâîð. Âòîðî ïëàùàíå â 
ðàçìåð íà 12 500 åâðî ïðè êîðåêòíî èçïúëíåíèå íà âñè÷êè 
çàëîæåíè â áèçíåñ ïëàíà äåéíîñòè, èíâåñòèöèè è öåëè.

Êðàéíèÿ ñðîê çà êàíäèäàòñòâàíå å 28.02.2022 ã., 17:30 ÷.
Ïîäìÿðêàòà 6.3 „Ñòàðòîâà ïîìîù çà ðàçâèòèåòî íà ìàë-

êè ñòîïàíñòâà“ùå ïîäïîìîãíå èêîíîìè÷åñêîòî ðàçâèòèå, 
óêðåïâàíå, ìîäåðíèçàöèÿòà è òåõíîëîãè÷íîòî îáíîâëåíèå 
íà ñòîïàíñòâàòà â ðàçìåð îò 2000 äî 7999 ÑÏÎ.Ïî ïîäìÿð-
êàòà ìîãàò äà êàíäèäàòñòâàò ôèçè÷åñêè ëèöà, ÅÒ, ÅÎÎÄ 
è ÎÎÄ, è êîîïåðàöèè, ðåãèñòðèðàíè êàòî çåìåäåëñêè 
ñòîïàíè ïî ðåäà íà Íàðåäáà � 3 îò 1999 ã.

Ôèíàíñîâàòà ïîìîù çà åäèí êàíäèäàò å íå ïîâå÷å îò 15 
000 åâðî è ùå ñå èçïëàùà íà äâà òðàíøà. Ñëåä îäîáðåíèå 
è ñêëþ÷âàíå íà äîãîâîð ñå ïðåäîñòàâÿò 10 000 åâðî. Âòî-
ðîòî ïëàùàíå îò 5 000 ëâ. å ñëåä èçâúðøåíà ïðîâåðêà îò 
Äúðæàâåí ôîíä „Çåìåäåëèå“ çà óñòàíîâÿâàíå íà òî÷íîòî 
èçïúëíåíèå íà áèçíåñ ïëàíà.

Ïîäïîìàãàíåòî ñå ïðåäîñòàâÿ çà ìàêñèìàëåí ñðîê îò 5 
ãîäèíè ïðè îäîáðåí áèçíåñ ïëàí, âêëþ÷âàù óâåëè÷àâàíå 
íà èêîíîìè÷åñêèÿ ðàçìåð íà ñòîïàíñòâîòî ñïðÿìî ïúðâî-
íà÷àëíèÿ ðàçìåð íàé-ìàëêî ñ 2 000 åâðî ÑÏÎ, ïîíå åäíà 
èíâåñòèöèÿ â ÄÌÀ/ÄÍÀ îò ìèíèìóì  700 ëâ., ïîñòèãàíå íà 
ïîíå åäèí ñïåöèôè÷åí çà ñòîïàíñòâîòî ðåçóëòàòè ïðåìè-
íàâàíå íà îáó÷åíèå îòíîñíî îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà 
â çåìåäåëèåòî.

Íà êàíäèäàòèòå îòãîâàðÿùè íà óñëîâèÿòà çà äîïóñòè-
ìîñò ïî ïîäìÿðêà 6.3,Íàöèîíàëíàòà ñëóæáà çà ñúâåòè â 
çåìåäåëèåòî (ÍÑÑÇ) ùå èçãîòâÿ áåçïëàòíî ïðîåêòíèòå 
ïðåäëîæåíèÿ.Òàçè óñëóãà ñå ïðåäîñòàâÿ ñëåä ïîäàâàíå 
íàçàÿâëåíèå â åäèí îò Òåðèòîðèàëíèòå îáëàñòíè îôèñè 
íå ïî-êúñíî îò 23 ôåâðóàðè 2022 ã. è íå ïî-êúñíî îò 21 
ôåâðóàðè 2022 ã. çà çàÿâëåíèÿ ïîäàäåíè ÷ðåç ëèöåíçèðàí 
ïîùåíñêè îïåðàòîð.

Ïðîåêòíè ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîäìÿðêà 6.3 ùå ñå ïðèåìàò 
äî 02.03.2022 ã., 17:30 ÷.

Ïîäàâàíåòî íà ïðîåêòíî ïðåäëîæåíèå è ïî äâåòå ïîä-
ìåðêè ñå èçâúðøâà ïî åëåêòðîíåí ïúò ÷ðåç Èíôîðìà-
öèîííàòà ñèñòåìà çà óïðàâëåíèå íà Ñòðóêòóðíèòå èíñòðó-
ìåíòè íà ÅÑ â Áúëãàðèÿ (ÈÑÓÍ 2020) íà https://eumis2020.
government.bg,ñ èçïîëçâàíåòî íà âàëèäåí Êâàëèôèöèðàí 
åëåêòðîíåí ïîäïèñ.

Êàíäèäàòè è ïî äâåòå ïðîöåäóðè ìîãàò äà èñêàò ðàç-
ÿñíåíèÿ ïî äîêóìåíòèòå è óñëîâèÿòà çà ïðåäîñòàâÿíå íà 
ôèíàíñîâà ïîìîù â ñðîê äî òðè ñåäìèöè ïðåäè èçòè÷àíåòî 
íà ñðîêà çà êàíäèäàòñòâàíå íà ñëåäíèÿ åëåêòðîíåí àäðåñ: 
rdd@mzh.government.bgè â ÈÑÓÍ 2020.

Ïúëíèÿò ïàêåò äîêóìåíòè ïðîöåäóðèòå (Óñëîâèÿ çà 
êàíäèäàòñòâàíå, Óñëîâèÿ çà èçïúëíåíèå è ïðèëîæåíèÿ 
êúì òÿõ) ñà ïóáëèêóâàí â ÈÑÓÍ 2020: https://eumis2020.
government.bg è íà èíòåðíåò àäðåñà íà Ìèíèñòåðñòâîòî 
íà çåìåäåëèåòî, õðàíèòå è ãîðèòå.

Çàïèñúò  îò ñðåùàòà ìîæå äà áúäå ãëåäàí íà Facebook 
ñòðàíèöàòà íà ÎÈÖ-Äîáðè÷, íà ñëåäíèÿ ëèíê:https://www.
facebook.com/oic.dobrch/videos/283583113755964.

Åêèïúò íà Îáëàñòåí èíôîðìàöèîíåí öåíòúð – Äîáðè÷ 
å íà ðàçïîëîæåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà äîïúëíèòåëíà 
áåçïëàòíà èíôîðìàöèÿ íà ìÿñòî â îôèñà (â ñãðàäàòà íà 
Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, åò.1, ñ. 114), íà òåë. 058 602-758, 
åëåêòðîííà ïîùà oic_dobrich@abv.bg è íà ñòðàíèöàòà âúâ 
ôåéñáóê.   Îáëàñòåí èíôîðìàöèîíåí öåíòúð – Äîáðè÷
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ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 
17 ЯНУАРИ - АНТОНОВДЕН

ЗАПОЧВА БРОЕНЕТО НА 
ЗИМУВАЩИТЕ ПТИЦИ У НАС

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/, ка-
мериерка, сервитьор, готвач и барман.

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

1.  Гест релейшн /връзки с гостите/ за  петзвездните и чети-
ризвездните 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 раз-
витие.

Желаещите да кандидатстват за съответните позиции мо-
гат 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  

На 17 януари църквата 
почита паметта на препо-
добний Антоний Велики, 
първият всепризнат осно-
воположник на монашеския 

аскетизъм. Животът му 
минава в пост и молитва. 
В 20-годишното му уса-
мотение в пустинята при 
него идвали страдащи и бо-
лни хора, с които светецът 
беседвал с часове. Днес 
мощите му се намират във 
Виена.

В народния календар на 
българите Антоновден вли-
за в състава на тридневен 
празничен комплекс. За-
почващ ден по-рано, на 
16-ти с празника „Южни-
ци-верижници“, „Петрово 
въже“ или „Петрови вери-
ги“. Празнува се за здраве-
то на домашните животни. 
Отбелязва се първото про-
летно затопляне и затова 
се изкарват животните на 
улицата. Жените не рабо-
тят, а мъжете не впрягат 
добитъка.

Св. Антон е представен 
като по-малък брат близнак 
на св. Атанас. Има вярва-
не, че всички болести се 
събират на Антоновден, а 
на Атанасовден тръгват по 
хората.

В българските вярвания 
двамата братя Антон и Ата-
нас се представят като 
ковачи (среща се и като 
ножари, железари, налбан-

ти) затова са и покровители 
на ковачите и железарите. 

Антоновден е наричан 
още и Лелинден, Чумин 
ден – празникът е свързан 

с предпазване от болести и 
най-вече „лелята“ – чумата. 
Често наричат светците 
„бащи на чумата“, тъй като 
се смята, че тя се е родила 
на техния празник. В тази 
връзка има редица забрани 
за жените: не се докосва 
вълна – защото се смята, 
че във вълната спи чумата; 
не се вари боб, леща, ца-
ревица, варива – да не се 
разболяват децата; не се 
плете и шие.

По традиция на този ден 
жените изпичат содени пи-
тки, те се дупчат отгоре 
с масур или вилица, за да 
не се „надупчат“ децата 
от шарка. мажат се с пе-
тмез или мед и ги раздават 
на близки и на съседи за 
здраве, а една оставят на 
тавана за „лелята“.

На места Антоновден се 
смята за лош празник, за-
щото на този ден св. Антон 
преследва лудостта с нож 
в ръка, тя се крие в дявола 
и светецът се сърди люто.

Традиционно на трапеза-
та присъства содена питка, 
тутманик, пълнена кокош-
ка. Не се слага свинско 
месо, за да не се разлютя-
ват болестите.

Имен ден празнуват: Ан-

тон, Андон, Антония, Донка, 
Тони, Тончо и производни 
на латинското „Антониус“, 
което означава „безценен“.

Преброяване на зиму-
ващите водолюбиви птици 
ще се проведе от 13 до 16 
януари в България. В него 

ще участват над 100 души 
доброволци и членове на 
Българското дружество за 

защита на птиците /БДЗП/ 
и експерти от държавни 
институции, съобщи Радио 
Варна.

Преброяването ще се про-
веде за 46-а поредна годи-
на, като в същия период ще 
бъдат преброени птиците и 
в почти всички европейски 
страни и страните от Афри-
ка и Близкия Изток.

В България ще бъдат об-
хванати над 200 влажни 
зони, сред които Варнен-
ския залив, където зимуват 
лебеди, езерата в Шабла и 
Дуранкулак, където основно 
зимуват гъски. Ще бъдат 
преброени още птиците по 
крайбрежието от Дуранку-
лак до нос Емине, тези във 
Варненско-Белославското 
езеро, а също още мно-
жество малки водоеми в 
Добруджа.

Последните дни на мина-
лата година бяха необичай-
но топли за периода, което 
от своя страна намали драс-
тично броя на зимуващите 
гъски у нас, коментира за 
Радио Варна Ирина Матеева 
от БДЗП. Орнитолозите се 
надяват, че със застудява-

нето през януари застраше-
ният вид червеногуша гъска 
ще бъде преброен в района 

на Шабла, къде е обичайно-
то й място през зимата.

„Важно е да проследява-
ме състоянието на зимува-
щите птици и да отчитаме 
тяхната численост, защото 
те са много добър индика-
тор за състоянието на окол-
ната среда, на природата и 
за състоянието също така 
на нашите влажни зони. Ако 
птиците намаляват, значи 
има проблем. Всичко това 
е индикатор за състоянието 
на средата, в която живеем 
и как я поддържаме и опаз-
ваме. Броят на птиците е 
много добър индикатор за 
това, че наистина се случват 
тези климатични промени и 
затопляне на климата, които 
водят след себе си послед-
ствия. Проблем е и това 
продължаващо застрояване 
на черноморското крайбре-
жие, с което се унищожават 
доста места където водолю-
бивите птици зимуват и по-
степенно местообитанията 
на тези видове изчезват. 
Това трябва да ни говори, че 
трябва да сме по-отговорни 
и да опазваме тези места.”, 
каза още Ирина Матеева.

В базара добруджанци и 
гости на града ще могат да 
открият голямо разнообра-
зие от ръчно изработени 
мартеници, картички и зна-
мена. Той ще започне от 

07.02.2022 г. и ще продължи 
до 03.03.2022 г. включител-
но. Заявления за участие ще 
се приемат от 17.01.2022 г. 
до 21.01.2022 г. включително.

Местата на базара ще 
са разположени на площад 
„Свобода“, по бул. „25 сеп-
тември - пешеходна зона, 
на ул. „Христо Ботев” и на 
площад „Стария орех”. 

На база подадени заяв-
ления и чрез теглене на 
жребий на 26.01.2022 г. 

(сряда) от 10.00 часа в голя-
мата заседателна зала на 
Общината град Добрич ще 
се разпределят местата по 
схемата на базара.

За повече информация 

относно заповедта и ре-
гламента можете да се 
запознаете в официалния 
уебсайт на Община град 
Добрич 

h t t p s : / / w w w . d o b r i c h .
b g / f i l e s / u p l o a d /
zapovedi/2022/_50.pdf

Участниците и посетите-
лите на базар „Мартеници 
2022” следва да спазват 
стриктно изискванията на 
МЗ за въведените противо-
епидемичните мерки.

Малкото кресливо орле, 
което получи името Алек-
сандрия, продължава свое-
то пътешествие в Африка. 
От данните на предавате-
лите се вижда, че повечето 
птици, които следим на сай-
та https://eagleforests.org/, 
зимуват в делтата на река 
Окаванго на територията 
на Ботсвана. Тази зона се 
очертава като най-важното 
място за зимуване за бъл-
гарската популация. Огро-
мната река, която граничи с 
пустинята Калахари, пред-
лага отлични условия за 
всички прелетни птици, но 
нашата пътешественичка 
продължава да изследва и 
съседните държави, като в 
момента се намира в Нами-

бия. Смелата Александрия 
прави доста дълги преходи, 
като преди дни прелетя 
край столицата Уиндхук, 
а след това се запъти към 
Националния парк „Етоша“, 
но все още не е стигнала 
до там. 

70 действащи гнезда на 
малки кресливи орли са 
потвърдени на територия-
та на България през 2021 
година, съобщи Димитър 
Демерджиев от Българско-
то дружество за защита 
на птиците. На 10 орлета 
са поставени предаватели 
до момента, като първите 
три бяха през 2020 година. 
От тях само едно се върна 
в България, а останалите 
гнездят в съседна Гърция. 

Интересното спо-
ред орнитолога е, 
че птицата която 
остана при нас, 
първо стигна до 
Казахстан и едва 
след това се за-
върна на родна 
земя. Дали сме-
лата Александрия 
щ е  и з б е р е  д а 
гнезди в България, 
ще разберем през 
април, а до тогава 
можете да следите 
полета на малката 
птичка благодаре-
ние на проекта 
„Земите и горите 
на орела“. 

Татяна 
ДИМИТРОВА

БАЗАР "МАРТЕНИЦИ 
2022" В ДОБРИЧ

МОЖЕТЕ ДА СЛЕДИТЕ ПОЛЕТА НА ОРЛЕТО АЛЕКСАНДРИЯ
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Футболистите на Добру-
джа започнаха подготовката 
си за пролетния полусезон 
във Втора професионална 
лига. Сред новопристигнали-
те играчи има двама чужде-
нци – 23-годишният аржен-
тинец Нахуел Пиетрантонио, 
който е централен защит-
ник, юноша на Сан Лоренцо, 
играл досега в Аржентина 
и Италия, и 22-годишният 
белгиец Джовани Самуел 
Дианганга, също централен 
защитник, юноша на Стан-
дард (Лиеж), с мачове за 
юношеския национален от-
бор на Белгия до 17 години.

Ако двамата бъдат одо-
брени от треньорския екип, 
то на стадион „Дружба” 
ще играят поне трима чуж-
денци. Както е известно, 
от миналия сезон основна 
фигура в отбора е опитният 

бразилец Том, който вече 
ще бъде играещ помощник-
треньор.

По време на предсезон-
ната си подготовка избра-

ниците на Атанас Атанасов 
ще изиграят 6 контроли, 
като две от тях ще бъдат с 

елитния Черно море - на 19 
януари и на 12 февруари. 
Добруджанци ще премерят 
сили още с втородивизион-
ните Созопол и Лудогорец 

2, както и с лидера в Се-
вероизточната трета лига 
Дунав (Русе).

Олимпийската шампи-
онка по бокс от Игрите в 
Токио 2020 Стойка Кръсте-
ва се срещна с кмета на 
Община Тетевен д-р Мадле-
на Бояджиева, информира 
sportal.bg. Добричлийката 
бе придружена от своя съ-
пруг Борил Кръстев и Сви-
лен Русинов (многократен 
медалист от световни и ев-
ропейски първенства, както 
и носител на бронзов медал 
от Олимпийските игри в 
Барселона през 1992 годи-
на), който беше инициатор 
на визитата й. На срещата 
присъстваха още Мария 
Стойчева, председател на 
ОбС-Тетевен и Атанас Ни-
колов, международен съдия 
по бокс и член на Управи-
телния съвет към БФБокс. 

Д-р Бояджиева подчерта, 
че за нея е голяма чест да 
посрещне една от най-сил-
ните жени, след което поз-
драви Стойка Кръстева за 
невероятния й успех, както и 
за това, че „отново ни накара 
да мечтаем и да се чувстваме 
горди“. Кметът подари на 
Кръстева символичен по-
дарък, който да й напомня 
за град Тетевен. По време 

на срещата бяха обсъдени 
теми от различно естество, 
като ситуацията в страната, 

бъдещите планове на шам-
пионката и възможността за 
развитие на бокса на тери-
торията на община Тетевен.

Стойка Кръстева донесе 
златен медал за страната 
ни в Токио и първи олимпий-
ски медал в женския бокс. 
Тя е двукратна европейска 
шампионка по бокс за жени 
в две различни категории - 
до 51 кг от шампионата в 
Букурещ през 2014 година 

и до 56 кг от първенството 
в София през 2018 годи-
на. Тя има бронзов медал 

от шампионата на Стария 
континент при 51-килогра-
мовите през 2011 година 
в Ротердам, Нидерландия. 
Стойка Кръстева е и дву-
кратна сребърна медалист-
ка от световни първенства в 
категория до 56 кг (Астана 
2016 и Ню Делхи 2018).

През 2019 година Стойка 
и съпругът й вдигнаха ав-
тентична българска сватба 
в село Рибарица.

Втората ракета на Бъл-
гария Димитър Кузманов 
записа драматична победа 
на старта на квалификации-

те за Откритото първенство 
на Австралия. 28-годишният 
пловдивчанин загуби пър-
вия сет срещу германеца 
Даниел Мазур, който е №181 
в световната ранглиста, но 
след това направи обрат, 
за да спечели с 4:6, 6:3, 
7:6(5). Битката между два-
мата продължи 2 часа и 46 
минути.

Кузманов допусна пробив 
за 1:2 в първия сет. До края 

на тази част нови пробиви 
нямаше и така Мазур спе-
чели с 6:4. Във втория сет 
Мико направи решителен 

пробив,  за 
да поведе с 
4:2. До края 
на тази част 
Кузманов взе 
подаванията 
си и след 6:3 
изравни се-
товете.

В третата 
р е ш и т е л н а 
част българи-
нът бе про-
бит за 0:2, 
но веднага 

отговори с рибрейк. До 
края на сета нови пробиви 
нямаше и така се стигна до 
тайбрек. В него Кузманов 
поведе с 5:1 точки. Мазур 
намали при 6:5 точки за 
Мико, но след това послед-
ваха четири поредни точки 
за нашето момче за край-
ното 10:5 точки.

Във втория кръг Кузма-
нов ще играе срещу друг 
германец - Тобиас Камке 

Най-добрата българска 
тенисистка Виктория То-

мова спечели първия си 
мач в квалификациите за 
Откритото първенство на 
Австралия. 26-годишната 
софиянка се наложи с 6:2, 
4:6, 6:2 над гъркинята Де-
спина Папамихаил, която е 
№182 в световната ранглис-
та. Срещата продължи 2 
часа и 6 минути.

Първата ракета на Бъл-
гария при дамите започна 

силно и спечели пет поред-
ни гейма в първия сет, по-

веждайки с 5:1. Папа-
михаил успя да вземе 
само още един гейм в 
тази част, въпреки че 
имаше шанс за про-
бив, и Вики спечели 
с 6:2.

Във втората част ро-
лите се размениха и 
гъркинята поведе с 4:0. 
Томова показа бор-
беност и намали из-
оставането си на 4:5, 
но допусна още един 
пробив и така сетовете 
бяха изравнени.

В третата част Томова 
спечели шест поредни гей-
ма от 0:1 до 6:1 и се класи-
ра за втория кръг. Там тя 
ще има за съперничка Кей-
ти Суон от Великобритания, 
която е №246 в световна-
та ранглиста. До момента 
Томова е играла един мач 
срещу Суон. През 2018 г. 
Вики печели с 2-1 сета на 
турнир в Китай.

Българският вратар на 
Кеймбридж Димитър Митов 
получи поредно признание 

за изключителните си изя-
ви срещу Нюкасъл, които 
помогнаха на отбора му да 
елиминира “свраките” в тре-
тия кръг на ФА Къп. Той бе 
избран за вратар в идеалния 
отбор на турнира, направен 
от авторитетния английски 
вестник “Мирър”. “Когато 
жребият отреди Нюкасъл 
да играе у дома с отбор от 
долните дивизии, мнозина 
сигурно са се чудили с колко 

гола ще победят новобога-
ташите от Висшата лига. 
Вместо това българският 

вратар Ди-
митър Ми-
тов правеше 
с п а с я в а н е 
след спася-
ване срещу 
тима на Еди 
Хау, което 
направи въз-
можен един 
от шоковете 
в турнира. 
2 4 - г о д и ш -
н и я т  ф у т -
болист бе 
освободен 

от бившия си клуб Чарлтън, 
без да изиграе и минута за 
първия отбор, но той показа 
качествата си на “Сейнт 
Джеймсис Парк”.

Междувременно в офици-
алната страница на ФА Къп 
в “Туитър” бе публикувана 
анкета за Играч на третия 
кръг. В нея българинът в 
момента заема второ място, 
изоставайки само с 5% от 
Майкъл Олис.

Нигерия спечели дербито с 
Египет от първия кръг на над-
преварата в група “D” на Ку-
пата на африканските нации 
с минималното 1:0. Нападате-

лят на Лестър 
Келечи Ихеа-
начо отбеляза 
единственото 
попадение в 
30-ата мину-
та, но въпреки 
че не стигнаха 
до повече го-
лове, “супеор-
лите” спечели-
ха абсолютно 
з а с л у ж е н о , 
тъй като през 
цялото време 
бяха по-актив-
ният отбор. 

Звездите на Египет разочаро-
ваха, а най-голямата от тях - 
Мохамед Салах, нямаше ника-
къв шанс да създаде проблеми 

на Окойе. Това е първа загуба 
на Египет в груповата фаза на 
турнира от 2004 година. 

Келечи Ихеаначи, Самуел 
Чуквуезе и Моузес Симон во-
деха атаката на Нигерия. Към 
тази офанзивна формация бе 
присъединен и Тайуо Ауоний. 
Ндиди ръководеше халфовата 
линия. Алекс Иуоби и Ахмед 
Муса останаха на пейката за 
началото, докато голмайсто-
рът на Наполи Виктор Осимен 
пропуска турнира. Голямата 
звезда на Ливърпул Мохамед 
Салах бе в нападателно трио 
с Мостафа Мохамед и Омар 
Мармуш. Трезеге помагаше 
от по-задна позиция.

Нигерия изглеждаше далеч 
по-острият и опасен отбор 
през първото полувреме и за-
служено водеше на почивката 
след гол на Келечи Ихеаначо 
в 30-ата минута. Моузес Си-
мон, който бе много деен, 
центрира, топката бе изчис-
тена за кратко, но Арибо я 

свали с глава за нападателя 
на Лестър, който с мощен 
удар я прати в горния десен 
ъгъл. Египет не оправда оч-
акванията през първата част 
и не създаде нищо интересно 
в предни позиции. Тимът на 
Кейрош видимо отстъпваше 
и във физическо отношение.

В самото начало на второто 
полувреме Нигерия натисна в 
търсене на втори гол. В 48-ата 
минута удар на Тайуо Ауоний 
с глава срещна напречната 
греда, след което стражът на 
Египет улови. “Фараоните” 
владееха топката, но “супе-
рорлите” продължаваха да 
атакуват по-опасно. До края 
обаче резултатът не се про-
мени и Нигерия взе сериозно 
предимство в битката за пър-
вото място в групата.   

В събота Нигерия ще срещ-
не Судан във втория си мач, 
докато Египет ще търси пър-
вата си победа в двубой сре-
щу Гвинея-Бисау.

Екипът на Димитър Бер-
батов внесе документите, 

включително и подписка 
от страна на клубовете, 
за нов изборен конгрес на 
БФС. Хората на Бербатов 
в лицето на адвокатите 
Георги Валдов и Милен Ру-
сев влязоха в сградата на 
централата точно в 11:30, 

за да подадат папките. Око-
ло половин час по-късно 

двамата изля-
зоха с успешна 
мисия, като сега 
от Съюза имат 
две седмици, за 
да реагират на 
подписката.

През лятото 
екипът се опита 
да направи съ-
щото, но тогава 
дезинфекция на 
сградата на БФС 
предотврати оп-

ита им, а след това доку-
ментите бяха входирани по 
електронен път. По-късно 
от БФС намериха несъот-
ветствия в подписите и от-
хвърли искането, но съдът 
преразгледа казуса и свика 
конгрес.

ОЛИМПИЙСКАТА ШАМПИОНКА 
СТОЙКА КРЪСТЕВА СЕ СРЕЩНА 
С КМЕТА НА ТЕТЕВЕН

ТРУДНА, НО СЛАДКА ПОБЕДА ЗА КУЗМАНОВ 
В КВАЛИФИКАЦИИТЕ ЗА AUSTRALIAN OPEN

(№254 в световната ранглис-
та). Двамата се срещнаха 
миналата есен на “Чалън-
джър” турнир в Швейцария, 
като Мико отстъпи с 4:6, 6:

ВИКТОРИЯ ТОМОВА ЗАПОЧНА С 
ТРИСЕТОВА ПОБЕДА В МЕЛБЪРН

СТРАХОТНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА ДИМИТЪР МИТОВ В АНГЛИЯ

ХОРАТА НА БЕРБАТОВ ВНЕСОХА 
ДОКУМЕНТИТЕ ЗА НОВ КОНГРЕС НА БФС

НИГЕРИЯ НАДИГРА ЕГИПЕТ СЛЕД ГОЛ НА 
ИХЕАНАЧО, "ФАРАОНИТЕ" РАЗОЧАРОВАХА
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Премиерът заяви, че е готов за 
разговори с протестиращи срещу 
зеления сертификат

Îïàñåíèÿòà, ÷å íàïðå-
æåíèåòî íà â÷åðàøíèÿ 
ïðîòåñò ùå åñêàëèðàò, ñå 
ñáúäíàõà. Ïðîòåñòèðàùè 
ñå îïèòàõà äà ðàçáèÿò ïî-
ëèöåéñêèÿ êîðäîí ïðåä ÍÑ 
è äà íàõëóÿò â ñãðàäàòà íà 
ïàðëàìåíòà. Êîðäîíúò ñå 
ïðîïóêà, îòâúòðå äåïóòàòè 
îò „Âúçðàæäàíå“ ñå îïèòà-
õà äà îòâîðÿò âðàòèòå íà 
öåíòðàëíèÿ âõîä íà ïàð-
ëàìåíòà, íî ïëàíèðàíîòî 
„ïîêóøåíèå“ òàêà è íå ñå 
ñëó÷è. Ïðåäâèæäàíèÿò áóíò 
ñå ñúñòîÿ, íî íå ìîæà äà 
ïðåìèíå âúâ âñåíàðîäíî 
âúñòàíèå, íèòî â „çåëåíà 
ñåðòèôèêàöèðàíà ãðàæäàí-
ñêà âîéíà“, êîÿòî äà ñúáóäè 

íàðîäèòå ïî ñâåòà è òå äà 
ñúáîðÿò ïðàâèòåëñòâàòà 
íà ÑÀÙ, íà ñòðàíèòå îò 
Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, Ðóñèÿ, 
Êèòàé, Àâñòðàëèÿ, Þæíà 
Êîðåÿ, ßïîíèÿ…

Âñúùíîñò ãíåâúò íà ïðî-
òåñòà ïîêàçà èñòèíàòà, ÷å 
êàêòî ìíîãî äúðæàâè ïî 
ñâåòà, òàêà è Áúëãàðèÿ íå 
å ïîäãîòâåíà äà ñå ñïðàâè 
ïîëèòè÷åñêàòà, èêîíîìè-
÷åñêàòà, çäðàâíàòà è äå-
ìîãðàôñêà êðèçà, çà ãîëÿì 
áðîé îò õîðà äîðè êàòà-
ñòðîôà.

Î÷åâàäíî å, ÷å îãðîìíè 
ïàðè÷íè ñðåäñòâà îòèâàò 
ïðè èçêëþ÷èòåëíî ìàëúê 
áðîé õîðà ïî ñâåòà, çà 
êîèòî äîðè COVID-19 íå 
å íÿêàêúâ ïðîáëåì, òúé 
êàòî èìàò äîñòàòú÷íî âèñîê 
æèçíåí ñòàíäàðò, çà äà ñå 
èçîëèðàò ñ íàé-áëèçêèòå ñè, 
êàêòî è äà èìàò äîñòúï äî 
íàé-íîâèòå è íàé-åôåêòèâíè 
ëåêàðñòâà.

Î÷åâèäíî å, ÷å â èçîñòðå-
íàòà îáñòàíîâêà íà âèñî-

16 ÿíóàðè, 11.00 ÷., Äúðæàâåí êóêëåí òåàòúð „Äîðà 
Ãàáå“. Êóêëåí ñïåêòàêúë „Þíàøêà ïðèêàçêà“ íà Äúðæà-
âåí êóêëåí òåàòúð „Äîðà Ãàáå“. Òåêñò Ëþäìèë Ñòàíåâ. 
Ïîñòàíîâêà Âåñåëèí Àíåâ. Ó÷àñòâàò: Ìèðà Æåëåâà, Èâàí 
Èâàíîâ. Îðãàíèçàòîðè: Äúðæàâåí êóêëåí òåàòúð „Äîðà 
Ãàáå“.

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

КИРИЛ ПЕТКОВ: 
ЗЕЛЕНИЯТ СЕРТИФИКАТ 
НЯМА ДА БЪДЕ 
ОТМЕНЯН, ЩЕ 
ПОКАЖЕМ НОВ МОДЕЛ 
ЗА БОРБА С COVID-19

"Ìíîãî ñúæàëÿâàì, ÷å â 
ìîìåíòà ñúì ïîä êàðàí-
òèíà, èíà÷å àç áèõ áèë â 
ìîìåíòà íà ïëîùàäà äà 
ðàçãîâàðÿì ñ ïðîòåñòèðà-
ùèòå". Òîâà êàçà â èíòåðâþ 
çà ïðåäàâàíåòî "12+3" íà 
ïðîãðàìà "Õîðèçîíò" ïðå-
ìèåðúò Êèðèë Ïåòêîâ:

"Ïî ïðèíöèï óâàæàâàì 
ôîðìàòà íà ïðîòåñò, çà-
ùîòî òîâà å íà÷èí äà ñå 
èçðàçè íåñúãëàñèå ñ íå÷èÿ 
ïîëèòèêà, âúïðîñúò å â òàçè 
ôîðìà íà ïðîòåñò äà íå ïî-
ñòðàäàò íåâèííè õîðà è îò 
ïðîòåñòèðàùèòå, è îò õî-
ðàòà íà ðåäà. Ñúæàëÿâàì, 
÷å èìà íÿêîëêî ïîñòðàäàëè 
÷îâåêà".

Ïðåìèåðúò îáÿâè çà ÁÍÐ, 
÷å â ïåòúê, êîãàòî èçòè÷à 
íåãîâàòà êàðàíòèíà, êàíè 
10 ïðåäñòàâèòåëè íà ïðî-
òåñòèðàùèòå íà ðàçãîâîð.

Ïåòêîâ îáÿñíè, ÷å ìåðêè-
òå íà ïðàâèòåëñòâîòî îòñå-
ãà íàòàòúê ùå ñå îïðåäåëÿò 
ïî âúçìîæíîñòòà íà áîëíè-
öèòå äà ïðèåìàò ïàöèåíòè 
è áðîÿ íà èíòåíçèâíèòå 
ëåãëà â çäðàâíàòà ñèñòåìà. 
Òàçè ïîçèöèÿ å îáñúäåíà 
äíåñ, óòî÷íè ïðåìèåðúò.

Âèæäàì çàäúëáî÷åíà 
ðàçëèêà ìåæäó ãðóïà õîðà, 
êîèòî íå âÿðâàò â Covid. 
Òîâà, êîåòî ìè ñå âèæäà, ÷å 
ìîæå äà áúäå íàïðàâåíî, å 
äà áúäå íàïðàâåíà ðàáîòíà 
ãðóïà. Ñëåä êàòî ìè èçòå÷å 
êàðàíòèíàòà, àç èìàì áóñ-
òåðíà äîçà, áèõ ñåäíàë äà 
ñè ãîâîðÿ ñ òåçè õîðà è äà 
èçðàáîòèì íîâ ìîäåë, êàçà 
ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò 
Êèðèë Ïåòêîâ ïðåä bTV, 
êîìåíòèðàéêè ïðîòåñòà 

не се състоя. "възрожденци" щурмуваха народното събрание. има ранени и 
арестувани. и се разотидаха със закани за още по-мащабен протест

êà äèíàìèêà íà èíôëàöèÿ 
è òîòàëíî îáåäíÿâàíå íà 
îãðîìåí áðîé õîðà, ïðî-
áëåìúò çåëåí ñåðãèôèêàò 
/èçìèñëåí èëè ðåàëåí/ ñå 
îêàçâà êàòî ôèòèë çà áîì-
áàòà îáùåñòâåíî íåäîâîë-
ñòâî, òúé êàòî ìíîçèíà íå 
âèæäàò èçõîä, íèòî ïúê 
èì ñå ïðåëàãàò èäåîëîãèÿ 
è ðåëíà öåë â îáîçðèìî 
áúäåùå, êîèòî áèõà ìîãëè 
äà ãè ñïëîòÿò çà èçëèçàíå 
îò òîòàëíàòà êðèçà. Êúì 
òîâà òðÿáâà äà ïðèáàâèì è 
èçêëþ÷èòåëíî ïðîòèâîðå÷è-
âàòà èíôîðìàöèÿ, ïîäàâàíà 
îò ìåäèöèòå, âêëþ÷èòåëíî 
ñðåä òÿõ è èìåíà ñ ïðîôå-
ñîðñêè è äðóãè íàó÷íè òèò-
ëè. È äà íå çàáðàâÿìå êàê 
êúì òàçè êàøà ñå ïðèáàâÿ 
è ðåàëíèÿò êîíôëèêò ìåæäó 
ÑÀÙ, ÍÀÒÎ  è Åâðîïåéñêèÿ 
ñúþç îò åäíà ñòðàíà, à 
îò äðóãà – Ðóñèÿ, Êèòàé è 
áëèçêè äî ïðàâèòåëñòâàòà 
èì äúðæàâè, êàçàíî íàïðà-
âî – ñòðàõ îò ñâåòîâíà âîé-
íà, êàòî íà÷àëî íà òåðåíà 
íà èçòî÷íîåâðîïåéñêèòå 
äúðæàâè.

Î÷åâèäíî å, ÷å êîíôëèê-
òúò çåëåí ñåðòèôèêàò ùå 
èìà ïðîäúëæåíèå, êàêâî 
èëè êàêâè ùå áúäàò òå, êîé-
òî å æèâ è çäðàâ ùå ìîæå 
äà ïðîñëåäÿâà äíè íàðåä.

КУХНЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 
НА ОБЯД В ДОМАШНА СРЕДА 
ЩЕ ИЗГРАДИ ОБЩИНА 
ДОБРИЧКА В СЕЛО СТОЖЕР

ОИЦ-ДОБРИЧ 
ПРОДЪЛЖАВА 
СВОЯТА ДЕЙНОСТ И 
ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 
ДВЕ ГОДИНИ

Íà 10 ÿíóàðè Îáùèíà 
ãðàä Äîáðè÷ ñêëþ÷è Àä-
ìèíèñòðàòèâåí äîãîâîð 
çà áåçâúçìåçäíà ïîìîù 
� BG05SFOP001-4.007-
0004-C01 è ñòàðòèðà èçïúë-
íåíèåòî íà ïðîåêò “Îáëàñ-
òåí èíôîðìàöèîíåí  öåí-
òúð – Äîáðè÷ 2022-2023 ã.“

Ñòîéíîñòòà íà äîãîâîðà 
å â ðàçìåð íà 250 000 ëâ., 
100% áåçâúçìåçäíî ôè-
íàíñèðàíå, êàòî ñðîêúò çà 
èçïúëíåíèå å 2 ãîäèíè.

Ïðîåêòúò ùå îñèãóðè 
åôåêòèâíîòî ôóíêöèîíèðà-
íå íà Îáëàñòåí èíôîðìà-
öèîíåí öåíòúð - Äîáðè÷ çà 
ïåðèîäà 2022-2023 ã.

Îáëàñòåí èíôîðìàöèî-
íåí öåíòúð – Äîáðè÷ ùå 
ïðîäúëæè äà ðàçâèâà ñâîÿ-
òà äåéíîñò, ñâúðçàíà ñúñ 
çàïîçíàâàíå è èíôîðìè-
ðàíå íà øèðîêàòà îáùåñò-
âåíîñò çà âúçìîæíîñòèòå, 
êîèòî ïðåäîñòàâÿò Åâðî-
ïåéñêèòå ñòðóêòóðíè è èí-
âåñòèöèîííè ôîíäîâå.

Ñ ïðîâåäåíèòå 330 ñú-
áèòèÿ è áëèçî 5000 êîí-
ñóëòèðàíè çà äåñåò ãîäèíè 
îò ñâîåòî ñúùåñòâóâàíå, 
ÎÈÖ – Äîáðè÷ ñå óòâúðäè 
êàòî ïðåäïî÷èòàíà èíôîð-
ìàöèîííà òî÷êà íà òåðèòî-
ðèÿòà íà îáëàñò Äîáðè÷, 
äî êîÿòî áåíåôèöèåíòèòå 
èìàò ëåñåí è áåçïëàòåí 
äîñòúï, è êîÿòî åêñïåðòíî 
èì ïîìàãà ïðè òúðñåíå 
íà ôèíàíñèðàíå, ïðè êàí-
äèäàòñòâàíå è îò÷èòàíå  
÷ðåç Èíôîðìàöèîííàòà 
ñèñòåìàçà óïðàâëåíèå è 
íàáëþäåíèåíà ñðåäñòâàòà 
îò ÅÑ â Áúëãàðèÿ 2020 /
ÈÑÓÍ/.

ÎÈÖ - Äîáðè÷ å ÷àñò îò 
íàöèîíàëíàòà ìðåæà îò 
27 èíôîðìàöèîííè öåíòú-

ðà çà ïîïóëÿðèçèðàíå íà 
êîõåçèîííàòà ïîëèòèêà íà 
ÅÑ â Ð Áúëãàðèÿ, ñúçäàäåíà 
ïðåç 2011 ã. ÎÈÖ ôóíê-
öèîíèðà íà ïðèíöèïà íà 
"åäíî ãèøå" è ïðåäîñòàâÿ 
áåçïëàòíî èíôîðìàöèîííè, 
êîìóíèêàöèîííè, åêñïåðò-
íè è ëîãèñòè÷íè óñëóãè â 
îáëàñò Äîáðè÷ êàòî ðàáîòè 
â àêòèâíî ñúòðóäíè÷åñòâî 
ñ ìåñòíàòà îáùíîñò, óï-
ðàâëÿâàùè îðãàíè, ìåñòíè 
è ðåãèîíàëíè àäìèíèñòðà-
öèè, óíèâåðñèòåòè, ó÷èëè-
ùà, áèçíåñ è ìåäèè.

Ïðåç íîâèÿ ïðîãðàìåí 
ïåðèîä 2021-2027 ã. åêñ-
ïåðòèòå îò öåíòúðà ùå 
èçïúëíÿâàò è íîâè ôóíêöèè, 
êàòî ÷àñò îò çâåíàòà çà 
ìåäèàöèè è çà ïóáëè÷íè 
êîíñóëòàöèè íà Ðåãèîíàë-
íèÿ ñúâåò çà ðàçâèòèå íà 
Ñåâåðîèçòî÷åí ðàéîí.

Ñ  ð å à ë è ç à ö è ÿ ò à  í à 
ïðåäâèäåíàòà ïî ïðîåêòà 
äåéíîñò "Îñèãóðÿâàíå íà 
ôóíêöèîíèðàíåòî íà ÎÈÖ 
- Äîáðè÷ ïðåç ïåðèîäà 
2022-2023 ã." ùå ñå ïîâèøè 
èíôîðìèðàíîñòòà è êàïà-
öèòåòà íà ïîòåíöèàëíèòå 
áåíåôèöèåíòè îò îáëàñò 
Äîáðè÷. ÎÈÖ-Äîáðè÷ ùå 
èíôîðìèðà çà âúçìîæ-
íîñòèòå çà ôèíàíñèðàíå 
ïî ïðîãðàìèòå ïðåç ïðî-
ãðàìåí ïåðèîä 2014-2020 
è 2021-2027, ùå ïîïóëÿ-
ðèçèðà ïîëèòèêèòå è ðî-
ëÿòà íà ÅÑ, îñèãóðÿâàéêè 
ìàêñèìàëíà ïðîçðà÷íîñò 
è îáùåñòâåíî äîâåðèå â 
ïðîöåñà íà èçïúëíåíèå è 
óïðàâëåíèå íà ïðîãðàìèòå 
ñðåä îáùíîñòòà è ïîòåí-
öèàëíèòå áåíåôèöèåíòè 
- ïîäõîä çàëåãíàë â Íàöèî-
íàëíàòà Êîìóíèêàöèîííà 
ñòðàòåãèÿ.
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Ñ ïðåäëîæåíèå çà èçãðàæäàíåòî íà ñîöèàëíà èí-
ôðàñòðóêòóðà â ñåëî Ñòîæåð êàíäèäàòñòâà Îáùèíà 
Äîáðè÷êà ïî ïðîåêò „Êðàñèâà Áúëãàðèÿ“ - Ìÿðêà Ì02 
„Ïîäîáðÿâàíå íà ñîöèàëíàòà èíôðàñòðóêòóðà“, â 
Êàìïàíèÿ2022. Ïðîåêòúò ïðåäâèæäà íà ïúðâèÿ åòàæ â 
ñãðàäàòà íà äåòñêàòà ãðàäèíà äà ñå îñèãóðÿò óñëîâèÿ 
çà ôóíêöèîíèðàíåòî íà êóõíÿ çà ïðèãîòâÿíåòî íà îáÿä 
çà 150óÿçâèìè ëèöà, êîèòî ïîðàäè áåäíîñò è ïðîäúëæè-
òåëíàòà ñîöèàëíà èçîëàöèÿ â óñëîâèÿòà íà êðèçà ñà â 
çàòðóäíåíèå äà îñèãóðÿâàò ñàìè ïðåõðàíàòà ñè.

Ïðîåêòíîòî ïðåäëîæåíèå „Ïðåóñòðîéñòâî íà ÷àñò îò 
ñãðàäà äåòñêà ãðàäèíà „Çäðàâåö“ ñ.Ñòîæåð â ñîöèàëíà 
èíôðàñòðóêòóðà“ åñ îáù áþäæåò  232 000 ëâ. ñ âêë. ÄÄÑ, 
îò êîèòî 116 000 ëâ. ùå áúäàò îñèãóðåíè îò Ìèíèñòåð-
ñòâîòî íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà, à 116 000 ëâ. 
ùå ñå ñúôèíàíñèðàò îò áþäæåòà íà Îáùèíà Äîáðè÷êà.

Ñãðàäàòà, â êîÿòî ùå ôóíêöèîíèðà íîâàòà ñîöèàëíà 
óñëóãà, å èçãðàäåíà â íà÷àëîòî íà 70-òå ãîäèíè íà ìèíà-
ëèÿ âåê ñ ïðåäíàçíà÷åíèå çà îáåäèíåíî äåòñêî çàâåäå-
íèå – äåòñêà ÿñëà è äåòñêà ãðàäèíà. Çàñòðîåíàòà ïëîù 
îò 1 195 êâ.ì. îáåäèíÿâà øåñò êîðïóñà - ïåò äâóåòàæíè 
è åäèí åäíîåòàæåí. 

Ïðè öÿëîñòåí ðåìîíò ïðåç 2010 ã. ñà ïîäìåíåíè ïî-
êðèâúò, âîäîïðîâîäíàòà, êàíàëèçàöèîííàòà è åëåêòðè-
÷åñêàòà èíñòàëàöèè.

Ïðåóñòðîéñòâîòî, êîåòî ùå ñå ôèíàíñèðà ñúñ ñðåä-
ñòâà ïî ïðîåêò „Êðàñèâà Áúëãàðèÿ“, êàñàå ïúðâèÿ åòàæ 
íà êîðïóñà â þãîçàïàäíàòà ÷àñò íà ñãðàäàòà ñúñ çà-
ñòðîåíà ïëîù îò 226 êâ.ì. Çà îáåêòà ùå áúäå îáîñîáåí 
èñàìîñòîÿòåëåí äîñòúï.

Ñ èçãðàæäàíåòî íà êóõíåíñêèÿ áëîê ñå öåëè îñèãó-
ðÿâàíåòî íà äîáðè óñëîâèÿ íà òðóä,ïåñòåíå íà âðåìå 
è ðàçõîäè çà åë. åíåðãèÿ ïðè ïðèãîòâÿíåòî íà õðàíàòà.

„Ñ ðåàëèçèðàíåòî íà òàçè èíâåñòèöèÿ çà èçãðàæäà-
íåòî íà ñîöèàëíàòà èíôðàñòðóêòóðà â ñåëî Ñòîæåð 
âúçíàìåðÿâàìå íà ïî-êúñåí åòàï äà ðàçêðèåì è íîâè ñî-
öèàëíè óñëóãè â îáùíîñòòà êàòî îáùåñòâåíà òðàïåçàðèÿ 
è äåòñêà ìëå÷íà êóõíÿ“, êîìåíòèðà êìåòúò íà Îáùèíà 
Äîáðè÷êà Ñîíÿ Ãåîðãèåâà.

Ñ ðåøåíèå íà Äîáðè÷êèÿ îáùèíñêèÿ ñúâåò íà èçâúí-
ðåäíà ñåñèÿ íà 4 ÿíóàðè 2022 ã. áå ïðèåòî â áþäæåòà íà 
Îáùèíà Äîáðè÷êà çà 2022 ã. äà áúäàò ïðåäâèäåíè ñðåä-
ñòâà â ðàçìåð íà 116 000 ëåâà çà 50 % ñúôèíàíñèðàíå 
íà äåéíîñòèòå çà èçãðàæäàíåòî íà íîâèÿ îáåêò â ñåëî 
Ñòîæåð.                                    Êðàñèìèðà ÍÈÊÎËÎÂÀ

ïðåä ïàðëàìåíòà.
Çäðàâ ñúì, èìàì òðè äîçè 

è ðàáîòÿ îò ñóòðèí äî âå-
÷åð, êàçà ïðåìèåðúò, êîé-
òî å ïîä êàðàíòèíà ñëåä 
ó÷àñòèåòî â ÊÑÍÑ, êúäåòî 
áå è ïðåäñåäàòåëÿò íà ïàð-
ëàìåíòà Íèêîëà Ìèí÷åâ, 
êîéòî ñå îêàçà ïîçèòèâåí 
çà Covid-19.

"Èñêàì äà ïîêàæåì íîâèÿ 
ìîäåë ïðåäè äà å äîøëà 
íîâàòà Covid âúëíà."

Óâàæàâàì ïðàâîòî íà 
ïðîòåñò, êàçà ïðåìèåðúò è 
ïîä÷åðòà, ÷å òðÿáâà äà ñå 
âîäÿò ðàçãîâîðè.

Òîé äîáàâè, ÷å òðÿáâà 
äà ãîâîðÿò õîðà, êîèòî ñà 
åêñïåðòè è ÷å áè èñêàë äà 
÷óå ìíåíèåòî íà ïðîòåñòè-
ðàùèòå õîðà, íî òå òðÿáâà 
äà èìàò åêñïåðòåí îïèò.

Î÷àêâàì îùå â ïåòúê äà 
áúäàò èçëú÷åíè çíàåùè 
õîðà îò òîçè ïðîòåñò, ñ 
êîèòî äà îáñúäèì òÿõíàòà 
ãëåäíà òî÷êà, êàçà Êèðèë 
Ïåòêîâ.

Ïðåìèåðúò áåøå êàòåãî-
ðè÷åí, ÷å çåëåíèÿò ñåðòè-
ôèêàò íÿìà äà áúäå îòìå-
íÿí, íî èçðàçè òðåâîãà, ÷å 
áîëíèöèòå íÿìà äà èìàò 
êàïàöèòåò, çà äà ïîñðåù-
íàò ïî-ãîëÿì áðîé çàðàçåíè 
ñ êîðîíàâèðóñà.

Òîé êàçà, ÷å àêî íàä 80% 
îò èíòåíçèâíèòå ëåãëà áú-
äàò çàåòè, ùå ñå íàëîæè äà 
áúäàò âçåòè äîïúëíèòåëíè 
ìåðêè.

Ïåòêîâ äîïúëíè, ÷å ïðèî-
ðèòåò íà ïðàâèòåëñòâîòî å 
ó÷åíèöèòå äà ó÷àò ïðèñúñò-
âåíî, íî êîìïðîìèñè ñúñ 
çäðàâåòî íà õîðàòà íÿìà äà 
ñå ïðàâÿò.
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МАЛКИ ОБЯВИ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

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

**КУПУВА

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

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

КУПУВАМ ГАРСОНИЕРА 
"Дружба" 2, "Дунавите" или 

Градски парк. 

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

ПОД НАЕМ

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

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

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

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

с. Царевец. Тел. 0888 283 588

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

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

УСЛУГИ

ВиК УСЛУГИ, ГАРАНЦИЯ. 
Тел. 0885187183.

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

РАЗНИ

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

ЗАЩО И КАК?! ДА СТАРТИРАТЕ 
РЕЖИМ "ПЪЛЕН ДЕТОКС" ЗА 48 ЧАСА

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 д-р Та шев, спе ци а лист вът реш ни и бъб-
реч ни бо лес ти, от ра вя ния, алер гии - тел. 62-53-41, 
0889/040 584, ком п лекс "Ле бед" вх. "В" /зад пар-
кин га на Бан ка "Би о хим" 

СТО МА ТО ЛОГ - д-р Мег ле на ПО ПО ВА, - ул. "Хр. 
Смир нен с ки" № 4,  тел. 84-17-03, все ки ден от 14 
до 19 ча са. 

НЕВ РО ЛОГ: д-р 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 
14-17,30 ч.; Очен ка би нет - д-р М. Кал че ва - GSM 
0888502176; Д-р Ана ни е ва - GSM 0888380756; по-
не дел ник 9-17, чет вър тък 14-17, пе тък 9-16 ч.; гр. 
Доб рич, ул. "Л. Ка ра ве лов" N 8, вх. Б, ет. 1, тел. 
058/4-76-34

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 метан-уредби 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

Режимът „Пълен детокс“ 
ще ви помогне да се осво-
бодите от токсините само 
за 48 часа, и то благо-
дарение на изключително 

ефикасна комбинация от 
магнезий и калий.

Минералите магнезий 
и калий са известни със 
своя силно детоксикиращ 
ефект. Целта на режима 
е да освободи тялото от 
натрупаните отпадъци и 
да благоприятства елими-
нирането на задържаните 
течности. За да се старти-
ра режимът, са необходи-
ми именно тези два важни 
минерала, които помагат и 
за отслабване.

Магнезият има прочист-
ващо действие на чревно 
ниво, а калият притежава 
дренажни свойства, които 
благоприятстват работата 
на бъбреците. При ели-
миниране на киселинните 
отпадъци чрез урината, се 
пречиства и кръвта.

Освобождаването на тя-
лото от токсини и отпа-
дъчни вещества е първата 
стъпка, ако искате да си 
гарантирате работещ ме-
таболизъм и да не трупате 
наднормено тегло. Този 
режим може да правите 
по един път всеки месец 
и при смяна на сезоните, 
което пък помага на тялото 
да се адаптира по-лесно и 
бързо към температурните 
промени.  

Имате нужда от 48-часо-
ва детокс програма, ако...

    имате затруднения в 
храносмилането и усещане 
за подут корем;

    страдате от нередовно 

изхождане; задържате вода 
и имате целулит;

    наскоро сте били из-
кушени от нездравословна 
храна или просто

    сте хапнали по-голямо 
количество, макар и здра-
вословна;

    склонни сте да консу-
мирате малко зеленчуци и 
много полуфабрикати. 

Започнете деня с мине-
рална „бомба“

Започнете и двата дни 
със силно минерализираща 
закуска.

Направете смути от ци-
трусови плодове (за пред-
почитане лимон, портокал и 
лайм, защото са богати на 
калий), зеленолистни зелен-
чуци (които ще доставят на 
организма магнезий) и нис-
комаслено кисело мляко, в 
което сте нарязали няколко 
сушени сливи.

За да не изпитвате глад 
през деня, задължително 
хапнете и филийка черен 
или ръжен хляб, съвсем 
леко намазана с извара, в 
която сте нарязали на сит-
но половин ябълка.

Използвайте банан вмес-
то масло

Ако искате да закусите 
филийка хляб, но намазана 
с масло, заместете масло-
то с намачкан банан. Освен 
по-малко калоричен, той е и 
богат на калий.

Това е  трик, който носи 
много ползи на организма.

А ако искате закуската 
да е по-богата, разбър-
кайте банана с безсолна 
извара и ситно нарязани 
сушени сливи. Те дават 
сладост и са също много 
богати на калий.

Пълноценна втора за-

куска
Не я пропускайте, дори 

да не изпитвате глад. Вто-
рата закуска засища и не 
позволява да се нахвър-

лите безразборно на 
обяда. А конкретно в 
този случай помага на 
организма, доставяй-
ки му още от важните 
минерали.

Втората закуска 
може да бъде само 
плод – круша или 
ябълка, ядки – 2-3 ба-
дема, билков чай – от 
растения с високо съ-
държание на калий и 
магнезий.

Тя не е голямо ко-
личество и няма да 
развали обяда ви, но 
ще ви помогне да пре-
одолеете негативите и 
да обядвате разумно 

и здравословно.
Ако изберете варианта с 

чай, заложете на отвара от 
коприва, бреза и/или хвощ, 
които имат доказани диуре-
тични свойства, помагат за 
изхвърляне на токсините и 
предпазват от настинки и 

вируси.
Бобови растения за обяд
За да си осигурите още 

магнезий и калий, обядвай-
те салата от зеленолистни 
зеленчуци (хлорофилът е 
богат на магнезий) и ястие 
от бобови растения (те пък 
са богати на калий). Свежа-
та салата е важна, тъй като 
в суровите зеленчуци вита-
мините и минералиПрогра-
мата те не се губят. Под-
правете я с лимонов сок и 

зехтин, а солта забравете.
Кестени за следобедна 

закуска
Кестените дават енерги-

ята, от която имате нужда 
във втората половина на 
деня. Също така доставят 
магнезий и най-вече калий, 
както и полезни за храно-
смилането фибри. Може 
да хапнете няколко печени 
кестена или да си направи-
те пюре от 4-5 кестена, па-
сирани в бадемово мляко.

 Това пюре зарежда с 
енергия, но в същото вре-
ме укротява желанието за 
сладко, което обикновено 
усещаме, когато сме по-
уморени.

Не на последно място – 
комбинацията от кестени и 
бадемово мляко благопри-
ятства детоксикацията на 
организма.

 Варени зеленчуци на 
вечеря

Вечерното хранене и в 
двата дни трябва да е много 
леко. Приемът на въгле-
хидрати следва да бъде 
ограничен до само 50-60 г. 
Това могат да бъдат зър-

нени култури като киноа 
или амарант, или ечемик 
(богат на минерали и де-
зинфектанти за червата). 
Към тях задължително до-
бавете варени зеленчуци 
– те доставят на организма 
магнезий и калий.

Когато са варени, са по-
леки за храносмилане и 
не подуват, което е важно 
преди сън.

Съвсем деликатно може 
да прибавите и полезен 
протеин – например риба, 
но в наистина малко коли-
чество, тъй като целта на 
тези два дни е да се изчис-
тите от всичкия баласт и да 
се храните по-леко

Какво да избягвате и на 
какво да наблегнете по вре-
ме на 48-часовата детокс 
програма?

пийте минимум 2 л вода 
на ден, за предпочитане 
минерална, с високо съдър-
жание на магнезий;

    не прекалявайте с ко-
феина, тъй като той води 
до изхвърляне на по-големи 
количества минерали с ури-
ната; избягвайте солените 
меса и не солете много 
ястията.

    Натрият елиминира 
полезния калий;

    избирайте зърнени 
култури, които могат да се 
консумират сурови или с 
минимум обработка. Това 
гарантира запазването на 
минералите, които те съ-
държат и които в голяма 
степен се губят по време на 
топлинна обработка.
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ОВЕН - Дори и да сте поставени пред из-
бор, не избързвайте с решенията си днес. 
От вас зависи да сведете загубите до ми-
нимум, въпреки, че са възможни и раздели.

ТЕЛЕЦ - Натовареността ви днес ще 
е голяма, предстоятви много въпроси да 
решавате днес: на работното място, в 
къщи и касаещи други хора. Ще ви влияе 
социалната среда, както психическото ви и 
физическо състояние.

БЛИЗНАЦИ - Създадените от вас делови 
контакти и връзки днес ще помогнат по-бър-
зо да напреднете в бизнеса и по въпроси, 
касаещи финансите и професионалните ви 
интереси.

РАК - Бизнес - начинания, служебната 
заетост или друга интересуваща ви дейност 
изисква добре да обмислите риска, преди 
да се впуснете в действие. Най-общо каза-
но ще постигнете резултати, макар и не в 
сроковете, които предвиждате.

ЛЪВ - Разумните ви аргументи и доводи 
ще благоприятстват договореностите, към 
които се стремите. Ще ви занимават мисли, 
свързани както с деловите ви начинания, 
така и от личен характер.

ДЕВА - Ако желаете да сте полезни, го 
направете, без да изтъквате заслугите си. 
Денят е подходящ за почистване и раздяла 
с всичко ненужно.

ВЕЗНИ - Съветът ми е да не се суети-
те излишно, като хабите енергията си, 
и развивайки наблюдателността си, да 
прекратите връзките си с онези, които ви 
връщат назад.

СКОРПИОН - В делови план ви очакват 
срещи и предложение, което ще съвпадне с 
очакванията ви по отношение на служебен 
или друг въпрос

СТРЕЛЕЦ - С премерените си действия 
днес ще си спестите главоболия и разходи, 
освен време и нерви. Денят е благоприятен 
за взимане на конкретни решения, пости-
гане на споразумение или подписване на 
договори.

КОЗИРОГ - Възможно е днес да ви се 
отдава по-трудно да съвместявате личните 
си и служебни ангажименти поради преко-
мерната ви натовареност, или заради друг 
свой некомфорт

ВОДОЛЕЙ - Обвързването ви с други 
хора, емоционално, служебно, в делови или 
друг план ви задължава да се погрижите за 
проблемите им, като, разбира се, не прене-
брегвате и своите.

РИБИ - Ще обмисляте и конкретизирате 
решенията си по въпроси от служебен или 
друг характер, които могат да ви натоварят 
допълнително, предвид многото ви ангажи-
менти днес.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Ако всички мъже са еднакви, следва да изберете този, който поне с нещо, може 
да бъде полезен! - Веси от тесен център, но не този, за който си мислите

Ч Е С Т И Т  Р ОЖ Д Е Н 
ДЕН с утрешна дата каз-
ваме на дългогодишния 
началник на Бюрото по 
труда в Добрич Васил 
Сивков, с пожелания да е 
здрав, да успява в добри-
те си начинания и да се 
радва на много приятели 
и много поводи а усмивка!

РОЖДЕНИК утре е 
приятелят на По-добрия 
вестник Марин Христов, 
а ние от днес от сърце 
му желаем да е здрав, да 
се радва на умните си 
прекрасни 3 внучета, да 
има до себе си истински 
приятели, с които заедно 
да отгледа най-вкусните 
домати и да налови най-
големите риби. И разбира 
се – въпреки всички удари 
на съдбата, да има поводи 
да мечтае и да се усмихва!

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува утре колежката ни 
Кремена Капралова. И 
макар от години да не 
живее и работи в Добрич, 
знаем, че нашите пожела-
ния за здраве, обич, ува-
жение и сбъднати мечти 
ще достигнат до нея и ще 
я зарадват!

С МНОГО ОБИЧ чес-
титим рождения ден на 
Татяна Дукова, която 
празнува утре. За здраве, 
за светлина в живота, за 
много-много позитивни 
емоции, свързани със се-
мейството и прекрасните 
й деца, за осъществени 
красиви планове и по 
много от всичко хубаво, 
за което си помечтае, са 
пожеланията към мла-
дата дама. А най-много 
целувки и най-сърдечни 
поздрави изпраща към 
столицата цялото семей-
ство Дукови! 

КМЕТЪТ НА ДОБРИЧ 
Йордан Йорданов  е рож-
деник на 15 януари. Нека 
е здрав, нека работи с 
ентусиазъм за хората от 
столицата на Златна Доб-
руджа, а направеното под 
негово ръководство бъде 
красива визитна картичка 
за бъдещето. Нека мисли 
и прави Добро и Добро да 
му се връща!  РОЖДЕН 
ДЕН празнува на 15 яну-
ари Фроска Ташева. А 
ние от НДТ, които много 
я обичаме, й желаем да 
е здрава, да има много 
успехи в счетоводната ра-
бота, с която се занимава 
от години  и да има много 
поводи да се усмихва!

Ч Е С Т И Т  Р ОЖ Д Е Н 
ДЕН в аванс казваме на 
Ценка Иванова, която 
празнува на 16 януари. 
Здраве, обич, добри при-
ятели и много сбъднати 
мечти желаем на дамата 
ние от НДТ!

В АВАНС честитим 
рождения ден на извест-
ния добрички адвокат 
Добрин Добрев, който 
празнува на 17 януари. За 
здраве, успехи в добрите 
начинания и много спе-
челени дела в името на 
справедливоста са поже-
ланията към рожденика!

ИМЕН ДЕН празнуват 
на 17 януари всички с 
имената: Антон, Андон, 
Антоан, Антония, Анто-
нина, Антоанета, Тончо, 
Тоня, Дончо, Донко, Дон-
ка. За здраве и небесна 
подкрепа на всичките им 
добри мисли и дела са 
пожеланията към имен-
ниците от екипа на НДТ!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

В ОМАН ОТКРИХА ПРОТОТИП 
НА ТАБЛАТА НА 4000 ГОДИНИ

Археолози, работещи в 
Оман са открили каменна 
настолна игра, която веро-
ятно е била популярна преди 
около четири хиляди години, 
съобщава Daily Mail.

Разкопките са извършени 
в долината Кумайра на мяс-
тото на древно селище под 
ръководството на експерти 
от Варшавския университет 
и министерството на туризма 
на Оман.

Артефактът е открит в 
руините на постройка. На 
игралното поле учените 
разпознават тринадесет 
квадрата с вдлъбнатина 
в центъра. Според Пьотр 
Белински, ръководител на 
разкопките и археолог от 
Варшавския университет, 

подобни находки 
са "огромна ряд-
кост". 

"Най-известният 
пример за подоб-
на игрална дъска 
е открит в древ-
но гробище в Ур 
(на територията 
на днешен Ирак)", 
подчертава Бе-
лински и добавя, 
че подобни "на-
столни игри" са 

откривани в Индия, бивша 
Месопотамия и Източното 

Средиземноморие.
Въпреки че правилата на 

играта са изгубени, експер-

тите смятат, че тя най-много 
прилича на съвременната 
табла.

Двамата играчи са хвър-
ляли зарове, за да поставят 
всички свои чипове на дъс-
ката и да ги премахнат от 
"полето", преди това да е 
направил противникът им. 
Както и в играта на табла, те 
могат да "блокират" фигурите 
на противника.

Разкопките в долината Ку-
майра са в ход от 2015 г. През 
това време учените са откри-
ли руини и артефакти от поне 

пет различни археологически 
периода, включително от же-
лязната епоха.

ЦЕРЕМОНИЯТА ЗА НАГРАДИТЕ 
"ОСКАР" ЩЕ БЪДЕ С ВОДЕЩ 
ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ 4 ГОДИНИ

Наградите "Оскар", присъж-
дани от американската Ака-
демия за кинематографично 
изкуство и наука, ще имат 
водещ за първи път от 2018 г. 
и ще се завърнат в дългого-
дишния си дом театър "Долби", 

предаде Ройтерс, позовавайки 
се на телевизия Ей Би Си.

Докато други награди бяха 
отложени заради увеличава-
нето на случаите на COVID-19, 
от Ей Би Си съобщават, че 
няма промяна в плановете за 
провеждането на "Оскар"-ите 
на 27 март в Лос Анджелис.

"Тазгодишната церемония 
ще има водещ", каза прези-
дентът на Ей Би Си Ентъртей-
нмънт Крейг Еруич на вирту-
ална среща на Асоциация на 
телевизионните критици, без 
да разкрива подробности. 
"Може да съм аз", пошегува 

се той.
Церемонията за награди-

те "Оскар" премина без во-
дещ през 2019, 2020 и 2021 г. 
Рейтингът на телевизионното 
предаване бележи спад през 
последните години. Миналого-

дишното събитие беше 
проследено от рекордно 
нисък брой зрители - 
10,4 милиона, след като 
през 2020 г. привлече 
пред екрана 23,6 мили-
она души.

Фенове на британския 
актьор Том Холанд смет-
наха, че той трябва да е 
водещ на тазгодишните 
награди "Оскар" след го-

лемия успех на филма "Спай-
дърмен: Няма път към дома", 
вероятно заедно с неговата 
екранна партньорка Зендая.

За последен път церемо-
нията за наградите "Оскар" 
имаше домакин през 2018 г., 
когато за втора поредна го-
дина задачата беше поверена 
на комика и водещ на късно 
токшоу Джими Кимъл. Преди 
наградното шоу са водили 
Крис Рок, Елън де Дженерис, 
Били Кристъл, Упи Голдбърг.

Номинациите за 94-ите на-
гради "Оскар" ще бъдат обя-
вени на 8 февруари.


