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Всеки ден с по-
добрия вестник!

В Предбалкана и високите 
западни полета ще са от сняг 
и ще се образува нова снежна 
покривка; в Дунавската равни-
на и Лудогорието - от дъжд и 
сняг и на места са възможни 
поледици. Ще духа умерен, в 
източните райони до силен се-
вероизточен вятър. Температу-
рите ще са без особен дневен 
ход, минималните между 0° 
и 5°, а максималните – пре-
димно между между 1° и 6°, 
по-високи по Черноморието.

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

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

ИСОНЕМ България - 
Боядисваме бъдещето

МЕСЕЧНА ПРОГНОЗА  
ЗА ВРЕМЕТО и 
МАГНиТНиТЕ 
БУРи ПРЕЗ ДЕКЕМВРи
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ВРЕМЕТО

MARITIM HOTEL AMELIA С 
ПРЕСТиЖНО ОТЛиЧиЕ В 
ГОДиШНиТЕ НАГРАДи НА БХРА

РОДи СЕ 
"ДОБРУДЖАНСКА 
ЗАДРУГА НА ЗАНАЯТиТЕ 
и иЗКУСТВАТА"

ОБЩиНСКиЯТ СЪВЕТ НА КАВАРНА 
ГЛАСУВА ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДиТ 
ЗА ПРОМЯНА ОБЛиКА НА ГРАДА
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„Фестивалът на занаятите и изкуствата“, който се 
проведе за първи път в АЕМО Стария Добрич, на 30 
септември тази година роди „Добруджанска задруга 
на занаятите и изкуствата“. Над 40 майстори на 
художествени занаяти и приложници, участници във 
фестивала и каталога на занаятите, който изработиха 
организаторите, се включиха в учредяването на 
задругата. Част от целите, които си постави новото 
сдружение са поддържане българските традиции в 
областите на занаятите и изкуството, популяризирането 
им по съвременен начин. Приоритетно да работят за 
изучаване, опазване пресъздаване и популяризиране на 
местните традиции, духовност и материални образци на 
географски регион Добруджа (включващ  обл. Добрич, 
обл. Силистра, обл. Варна (в частта на общ. Вълчи дол 
и част от общ. Аксаково), обл. Разград, част от общ. 
Исперих) в страната и чужбина.

Сдружението има необичайна структура и към 
задължителните по закон органи на управление, 
създаде Съвет на майсторите, чиято роля е да оценява 
новите кандидатури за членство, да наставлява и дава 
препоръки за дейността. Тези сериозни задачи и 
чест са отдадени, с пожизнени права на едни от най-
известните не само в нашия регион, занаятчии и творци 
– Иван Йотов от гр. Балчик, майстор в художествената 
обработка на дърво, Веселин Луков от гр. Тервел 
– майстор ножар и Николай Ханзъров – художник. 
Честта и отговорността на председателското място 
се връчи на Алексей Николов – дизайнер и майстор в 
художествената обработка на накити, с над 30 години 
авторска дейност в страната и чужбина.

Като пазител на традициите, учредителите възложиха 
контрольорската дейност на музейния експерт и 
специалист в туризма, Ивелина Георгиева - Романова 
от РИМ гр. Добрич – още един управленски орган, 
който добавиха като част от структурата. Принципно 
членството е за творци, които практикуват  занаяти 
или друго приложно изкуство, но е отворено и за 
специалисти, които с познанията си биха допринесли 
за реализиране на целите.

Времената на преход дадоха своето отражение и в 
резултат се разпадна и регионалната занаятчийска 
камара в Добрич, както много други структури в 
страната. Като цяло оцеляването на занаятите и 
изкуството изисква обединения и действия с нови 
подходи и похвати, което доведе до създаването на 
тази задруга. 

Фондация „Добруджа – история традиции, култура“, 
която организатора  фестивала на занаятите, по проект 
с Община Добрич ще подпомага новосформираното 
сдружение и ще съдейства за активиране икономическия 
потенциал и увеличаване конкурентоспособността на 
общността от български занаятчии, самодейни творци, 
творци на приложните и изобразителни изкуства. 
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500 êã ôàñóë ñà îòêðàäíàòè îò ñêëàäîâî ïîìåùåíèå â ñåëî 
Ïåòëåøêîâî, ñúîáùàâàò îò ïîëèöèÿòà. Çà êðàæáàòà å ñúîáùåíî 
íà 28 íîåìâðè, îêîëî 11:00 ÷àñà. Óñòàíîâåíî å, ÷å êðàäåöúò å 
ïðîíèêíàë â ñêëàäà ñ âçëîì.

Äðóãà âçëîìíà êðàæáà å èçâúðøåíà â Êàâàðíà. Íà 29 íîåìâðè, 
îêîëî 16:20 ÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå çà èçâúðøåíà êðàæáà îò 
ñòðîèòåëåí îáåêò íà òåðèòîðèÿòà íà ãðàä Êàâàðíà. Óñòàíîâåíî å, 
÷å ÷ðåç âçëîì íà ïðîçîðåö, íåèçâåñòåí èçâúðøèòåë å ïðîíèêíàë 
â îáåêòà. Ïî äàííè íà òúæèòåëÿ å èçâúðøåíà êðàæáà íà îêîëî 
540 ìåòðà åëåêòðè÷åñêè ïðîâîäíèöè. ÍÄÒ

ДВЕ ВЗЛОМНИ КРАЖБИ

Ðåøåíèåòî íà áàë÷èøêèÿ 
îáùèíñêè ñúâåò îò ìåñåö îê-
òîìâðè çà ïîñêúïâàíå íà ìè-
íèìàëíèòå è ìàêñèìàëíè öåíè 
çà òàêñèìåòðîâ ïðåâîç ïðåç 
2023 ãîäèíà áåøå îòìåíåíî 
íà â÷åðàøíîòî íîåìâðèéñêî 
çàñåäàíèå, òúé êàòî ïðåäè òîâà 
áå âúðíàòî îò îáëàñòíèÿ óïðà-
âèòåë êàòî íåçàêîíîñúîáðàç-
íî. Ñëåä ñïàçâàíåòî íà íîð-
ìàòèâíèòå èçèñêâàíèÿ, íîâèòå 
öåíè ùå áúäàò âíåñåíè çà îäî-
áðåíèå äî êðàÿ íà äåêåìâðè, 
êàòî ïîñëåäíîòî çàñåäàíèå íà 
ìåñòíèÿ ïàðëàìåíò ïðåäè Íîâà 
ãîäèíà ñå ïëàíèðà íà 22 äåêåì-
âðè 2022. Ïðèïîìíÿìå, ÷å ñà 
â ñèëà ïðèåòèòå ñòîéíîñòè îò 
2018 ãîäèíà – äíåâíà òàðèôà 
â äèàïàçîíà îò 1 äî 1,80 ëåâà 
è íîùíà – îò 1,50 äî 2,00 ëåâà. 
Íàñêîðî 30 òàêñèìåòðîâè ïðå-
âîçâà÷è âíåñîõà ïðåäëîæåíèå 
çà àêòóàëèçàöèÿ ïîðàäè ïî-
âèøåíèòå öåíè íà ãîðèâàòà, 
êîíñóìàòèâèòå çà ïîääðúæêà 
è çàñòðàõîâêè íà êîëèòå. Íî-
âèòå ïðåäëîæåíèÿ ñà ñ îêîëî 
40 íà ñòî ïî-âèñîêè: äíåâíà 
òàðèôà îò 1,40 äî 2,50 ëåâà çà 
êèëîìåòúð, à íîùíà – îò 1,70 
äî 2,80 ëåâà.

Çà íóæäèòå íà îáùèíñêàòà 
áîëíèöà îò ìåñòíèÿ áþäæåò 
ùå áúäå ïëàòåí àâòîìàòè÷åí 
õåìàòîëîãè÷åí àíàëèçàòîð è 
êîìïëåêò ïðèíàäëåæíîñòè. Èñ-
êàíåòî å îòïðàâåíî îò óïðàâèòå-
ëÿ íà ëå÷åáíîòî çàâåäåíèå ä-ð 
Ïëàìåí Äèìèòðîâ, òúé êàòî ñòà-
ðèÿò íå ðàáîòè îò åäíà ãîäèíà.

Â÷åðà áåøå ðåøåíî Îáùèíà 
Áàë÷èê äà êàíäèäàòñòâà ïî 
Ïðîãðàìàòà çà ðàçâèòèå íà 
ñåëñêèòå ðàéîíè çà ïîâèøàâà-
íå íà åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò 
íà Ñðåäíîòî ó÷èëèùå „Õðèñòî 
Ñìèðíåíñêè“ â ñåëî Îáðî÷è-
ùå. Ïðîåêòúò ìîæå äà å íà 
ñòîéíîñò äî 500 õèëÿäè åâðî, 

Îáùèíñêèÿò ñúâåò íà Êà-
âàðíà ñëåä áóðíà äèñêóñèÿ 
ïðåäïî÷åòå äà îáíîâè îáëèêà 
íà ãðàäà ñ ÷åòèðè èíôðàñòðóê-
òóðíè îáåêòà è ãëàñóâà çà âçå-
ìàíåòî íà äúëãîñðî÷åí êðåäèò 
äî 20.6 ìèëèîíà ëåâà.

Íàé-ãîëÿìà ÷àñò îò êðåäèòà 
å ïðåäíàçíà÷åí çà ðåìîíòà íà 
ïúòíàòà àðòåðèÿ îò öåíòúðà äî 
öåíòðàëíèÿ ïëàæ. „Àðãóìåí-
òèòå ñà, ÷å Êàâàðíà ñ âñÿêà 
ãîäèíà ñå óòâúðæäàâà êàòî 
ëåòîâèùå, à è äî ìîìåíòà 
ñà íàïðàâåíè îãðîìíè èíâåñ-
òèöèè îò îáùèíàòà, ÷àñòíè 
ôèðìè è îòäåëíè ãðàæäàíè çà 
ðàçâèòèå íà òóðèñòè÷åñêèÿ 
áèçíåñ, êîéòî ñå ÿâÿâà è êàòî 
åäèí îò âîäåùèòå îòðàñëè çà 
îáùèíàòà. Ìíîãî áúëãàðñêè 
è ÷óæäåñòðàííè òóðèñòè ëÿò-
íî âðåìå èäâàò òóê, çà äà ñå 
çàïîçíàÿò ñ èçêëþ÷èòåëíî 
áîãàòîòî èñòîðè÷åñêî è êóë-
òóðíî íàñëåäñòâî, êîåòî èìà-

Ôîðóì çà ïîïóëÿðèçèðàíå 
íà ìåðêèòå çà ïî-äîáðà çà-
ùèòà íà íàñåëåíèåòî â òðàí-
ñãðàíè÷íèÿ ðåãèîíÊúëúðàø 
- Äîáðè÷ ïðè èçâúíðåäíè ñè-
òóàöèè ùå ñå ïðîâåäå íà 1 è 2 
äåêåìâðè. Òîé ñå îðãàíèçèðà 
îò Îáùèíà Äîáðè÷êà, êîÿòî 
å âîäåù ïàðòíüîð ïî ïðîåêò 
ROBG - 415 „Ñúâìåñòíî óïðà-
âëåíèå íà ðèñêà è ïàðòíüîð-
ñòâî â òðàíñãðàíè÷åí ðåãèîí 
„Êúëúðàø – Äîáðè÷“, ôèíàí-
ñèðàí ïî ïðîãðàìà INTERREG 
V-A Ðóìúíèÿ – Áúëãàðèÿ. Îñú-
ùåñòâÿâà ñå â ñúòðóäíè÷åñòâî 
ñ Èíñïåêòîðàòà çà èçâúíðåäíè 
ñèòóàöèè "BarbuStirbei" íà îê-
ðúã Êúëúðàø, Ðóìúíèÿ.  

Îñíîâíàòà öåë íà  ïðîåêòà 
å äà ñå ñúçäàäå óñòîé÷èâî 
ïàðòíüîðñòâî îò äâåòå ñòðàíè 
íà ãðàíèöàòà çà ðàííî ïðåäó-
ïðåæäåíèå è àäåêâàòíà ðåàê-
öèÿ â èçâúíðåäíè ñèòóàöèè è 

ОБЩИНА ДОБРИЧКА ОРГАНИЗИРА 
БЪЛГАРСКО-РУМЪНСКИ ФОРУМ 
ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ КРИЗИ

îáìåí íà èíôîðìàöèÿ è ðåñóð-
ñè, êàêòî íà èíñòèòóöèîíàëíî 
íèâî, òàêà è ñðåä øèðîêàòà 
îáùåñòâåíîñò è äîáðîâîëíèòå 
ôîðìèðîâàíèÿ. 

Çà ïîñòèãàíå íà òàçè öåë 
ñå îðãàíèçèðàõà ïîðåäèöà 
îò ñåìèíàðè çà ïðåäñòàâÿíå 
íà Ñúâìåñòíàòà ñòðàòåãèÿ è 
Ñúâìåñòåí ïëàí çà äåéñòâèå, 
ðàçðàáîòåíè ïî ïðîåêò ROBG 
415 „Ñúâìåñòíî óïðàâëåíèå íà 
ðèñêà è ïàðòíüîðñòâî â òðàí-
ñãðàíè÷åí ðåãèîí „Êúëúðàø 
– Äîáðè÷”. Ñúçäàäåíà å Ïàðò-
íüîðñêà ìðåæà çà ñúâìåñòíè 
äåéñòâèÿ è ðåàêöèÿ ïðè èçâúí-
ðåäíè ñèòóàöèè îò äúðæàâíè è 
ìåñòíè âëàñòè è èíñòèòóöèè íà 
òåðèòîðèÿòà íà îáëàñò Äîáðè÷ 
è îêðúã Êúëúðàø. 

Ôîðóìúò å ôèíàëíà ÷àñò îò 
ñåìèíàðèòå. Òîé ùå ñå ïðî-
âåäå íà 1 è 2 äåêåìâðè 2022 
ã. â çàñåäàòåëíàòà çàëà íà 

Îáùèíà Äîáðè÷êà, íà àäðåñ 
Áúëãàðèÿ, ãðàä Äîáðè÷, óë. 
„Íåçàâèñèìîñò“�20. 

Â íåãî ùå âçåìàò ó÷àñòèå 
ïðåäñòàâèòåëè íà èíñòèòóöèè, 
îòãîâîðíè çà óïðàâëåíèåòî, 
ìîíèòîðèíãà è ïðåâåíöèÿòà 
ïðè ïðèðîäíè áåäñòâèÿ è òà-
êèâà, ïðåäèçâèêàíè îò ïðî-
èçâîäñòâåíè àâàðèè. Òå ùå 
èìàò âúçìîæíîñò äà ïðåäñòà-
âÿò ñâîÿ îïèò è ñòðàòåãèÿ çà 
äåéñòâèå ïðè âúçíèêâàíå íà 
êðèçèñíè ñèòóàöèè, äà çàäàâàò 
âúïðîñè è äà ó÷àñòâàò â äèñêó-
ñèè. Äíåâíèÿò ðåä íà ñúáèòèå-
òî ïðåäâèæäà è îáñúæäàíå íà 
áúäåùè ñúâìåñòíè äåéíîñòè è 
ïðîåêòè.

Òîçè ôîðóì ùå áúäå îñíî-
âàòà çà ó÷àñòèåòî íà ïàðò-
íüîðèòå çà áúäåùà ïîäêðåïà 
çà  ñúâìåñòíè äåéñòâèÿ ïðè 
èçâúíðåäíè åêñòðåìíè ñè-
òóàöèè.

ОБЩИНА ДОБРИЧ ЗАПОЧВА 
КАМПАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА 
РАЗРЕШИТЕЛНИ И ХОЛОГРАМНИ 
СТИКЕРИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ 
ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА 2023 ГОДИНА

Ñ÷èòàíî îò 05.12.2022 ã. Îá-
ùèíà Äîáðè÷ ñòàðòèðà êàì-
ïàíèÿ çà èçäàâàíå íà íîâè 
ðàçðåøèòåëíè è õîëîãðàìíè 
ñòèêåðè ñ íîâ äèçàéí çà òàê-
ñèìåòðîâ ïðåâîç çà ïðåäñòî-
ÿùàòà 2023 ã.

Ïîäàâàíåòî íà íåîáõîäèìè-
òå äîêóìåíòè è ïîëó÷àâàíåòî 
íà ðàçðåøèòåëíèòå ùå ñå èç-
âúðøâà, â Öåíòúðà çà óñëóãè 
è èíôîðìàöèÿ è êàáèíåò 113 
íà ïúðâèÿ åòàæ â ñãðàäàòà íà 
Îáùèíàòà, óëèöà „Áúëãàðèÿ“ 
�12. Çàÿâëåíèåòî ìîæå äà 
áúäå èçòåãëåíî îò ñàéòà íà Îá-

ùèíà Äîáðè÷ www.dobrich.bg /
Óñëóãè è èíôîðìàöèÿ, Ðóáðèêà 
„Èêîíîìè÷åñêî ðàçâèòèå è åâ-
ðîôîíäîâå“/ èëè äà ñå ïîëó÷è 
íà ìÿñòî.

Ñúãëàñíî ÷ë.24à îò Çàêîíà 
çà Àâòîìîáèëíèòå ïðåâîçè  è 
÷ë. 24, àë. 1 è àë. 2 îò Íàðåäáà 
� 34 îò 1999 çà Òàêñèìåòðîâ 
ïðåâîç íà ïúòíèöè, å íåîáõî-
äèìî òàêñèìåòðîâèòå ïðåâîç-
âà÷è äà ïðåäîñòàâÿò ñëåäíèòå 
äîêóìåíòè:

- Óäîñòîâåðåíèå çà âîäà÷ íà 
ëåê òàêñèìåòðîâ àâòîìîáèë;

- Ôèñêàëåí áîí, èçäàäåí îò 
òàêñèìåòðîâèÿ àïàðàò íà àâ-
òîìîáèëà.

- Ïðèõîäíà êâèòàíöèÿ çà 
ïëàòåí äàíúê çà òàêñèìåòðîâ 
ïðåâîç íà ïúòíèöè.

 Äî íàñòîÿùèÿò ìîìåíò çà 
2022 ã. â Îáùèíà Äîáðè÷ ñà 
èçäàäåíè 321 ðàçðåøèòåë-
íè çà òàêñèìåòðîâ ïðåâîç. Â 

òàçè âðúçêà Îáùèíàòà èìà 
ãîòîâíîñò ïðåç ïðåäñòîÿùàòà 
êàìïàíèÿ äà èçäàäå äî 360 
áðîÿ ðàçðåøèòåëíè.

Ñ öåë äà íå ñå äîïóñêà 
ñòðóïâàíå íà ãðàæäàíè è ïî-
áúðçî àäìèíèñòðàòèâíî îá-
ñëóæâàíå, Îáùèíà ãðàä Äî-
áðè÷ ïðèçîâàâà òàêñèìåòðî-
âèòå ïðåâîçâà÷è ñ èçäàäåíèòå 
ðàçðåøèòåëíè çà òàêñèìåòðîâ 
ïðåâîç çà 2022 ã. ñ ÷åòíè íî-
ìåðà äà ïîäàâàò íåîáõîäèìè-
òå äîêóìåíòè íà ÷åòíè äàòè, 
ðåñïåêòèâíî ðàçðåøèòåëíè ñ 
íå÷åòíè íîìåðà íà íå÷åòíè 
äàòè.

Äàíúêúò çà óïðàæíÿâàíå 
íà òàêñèìåòðîâà äåéíîñò íà 
òåðèòîðèÿòà íà Îáùèíà ãðàä 
Äîáðè÷ å â ðàçìåð íà 300 
ëåâà /ìèíèìàëíî îïðåäåëåíàòà 
ñòàâêà çà ñòðàíàòà/ è îñòàâà 
íåïðîìåíåí è çà ïðåäñòîÿùà-
òà ãîäèíà.

ìå. Êðàéáðåæíàòà íè èâèöà 
å èíòåðåñíà çà ëåòîâíèöèòå, 
êîèòî ïðåäïî÷èòàò íàøèòå 
÷èñòè è ñïîêîéíè ïëàæîâå. 
Òóðèçìúò êàòî îòðàñúë íîñè 
ïðÿêî è êîñâåíî ñåðèîçíè äî-
õîäè çà ìåñòíîòî íàñåëåíèå. 
Çàòîâà è ãðàäúò è íàñåëåíèåòî 
íè ñå íóæäàÿò îò äîáðà èíôðà-
ñòðóêòóðà. Äà íå çàáðàâÿìå, 
÷å âñÿêà ãîäèíà ó÷àñòâàìå ó 
íàñ è íà çàäãðàíè÷íè ôîðó-
ìè, êúäåòî ïðåäëàãàìå íàøèÿ 
òóðèñòè÷åñêè ïðîäóêò. Íåêà 
îáëèêúò íà ãðàäà áúäå ÷àñò 
îò íåãî. Èçãîäàòà å çà âñè÷êè, 
òðÿáâà äà ìèñëèì ñòðàòåãè÷å-
ñêè çà äúëãîñðî÷íîòî ðàçâèòèå 
íà ãðàäà è îáùèíàòà“, ñïîäåëè 
çà ÍÄÒ êìåòúò íà Îáùèíà Êà-
âàðíà Åëåíà Áàëòàäæèåâà.

Ñ êðåäèòà ùå ñå ðåõàáèëè-
òèðà óëèöà „×åðíîìîðñêà“, 
ïðåäñòîè äà ñå âúçñòàíîâÿò è 
ìîäåðíèçèðàò ïàðêîâè ïðîñ-
òðàíñòâà. Äîñåãà ãðàäúò èçî-

ñòàâàøå ñ èçãðàæäàíåòî òóê 
íà óëè÷íà êàíàëèçàöèÿ è ñëåä 
ïðîëèâíè äúæäîâå ïîëîæåíèåòî 
ñòàâàøå òðàãè÷íî è êîìè÷íî çà 
òóðèñòèòå.

Â ïîëçâàíåòî íà êðåäèòà ñà 
âêëþ÷åíè îùå òðè óëèöè â ãðà-
äà, êîèòî îòäàâíà ñà ñå íóæäàå-
ëè îò ðåìîíò è îò êàíàëèçàöèÿ.

Åëåíà Áàëòàäæèåâà êàçà 
çà ÍÄÒ, ÷å çàåìúò å èçãîäåí 
çà öÿëàòà îáùåñòâåíîñò íà 
Êàâàðíà, îùå è ÷å óñëîâèÿòà 
çà ïîãàñÿâàíåòî ìó â ðàìêèòå 
íà 144 ìåñåöà ñà èçãîäíè çà 
îáùèíàòà, êîÿòî ùå ïîãàñÿâà 
äúëãà ñúñ ñîáñòâåíè áþäæåòíè 
ñðåäñòâà. Ñïîðåä íåÿ, äåéñòâè-
òåëíî ïðè âçåìàíåòî íà ïîäîá-
íè çàåìè è â äðóãè ãðàäîâå íà 
ñòðàíàòà âèíàãè å èìàëî ñåðè-
îçíà îïîçèöèÿ îò îïðåäåëåíè 
õîðà, íî ñëåä èçïúëíåíèåòî 
íà ïðîåêòèòå õîðàòà âèíàãè 
ñà îñòàâàëè äîâîëíè. Òàêà ùå 
áúäå è â Êàâàðíà.  ÍÄÒ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА КАВАРНА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА КАВАРНА 
ГЛАСУВА ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ ГЛАСУВА ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ 
ЗА ПРОМЯНА ОБЛИКА НА ГРАДАЗА ПРОМЯНА ОБЛИКА НА ГРАДА

à Îáùèíàòà ïðåäâèæäà âíåä-
ðÿâàíå íà ìåðêèòå â ðåçóëòàò 
íà èçâúðøåí åíåðãèåí îäèò íà 
ñãðàäàòà.

Îáè÷àéíî íà ñåñèÿòà áÿõà 
ãëàñóâàíè ñîöèàëíè ïîìîùè, 
êàòî åäíàòà çàñÿãà êðúãúë ñè-
ðàê îò ñåëî Öúðêâà. Ìîìè÷åòî 
å çàãóáèëî ïúðâî åäèíèÿ, à 
íàñêîðî è äðóãèÿ ñè ðîäèòåë. 

ПИЯНИ И ДРОГИРАНИ ЗАД ВОЛАНА
Íà 28 íîåìâðè, îêîëî 10:00 

÷àñà, â ãðàä Êàâàðíà å ñïðÿí 
çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë 
„Òîéîòà“, óïðàâëÿâàí îò 62-ãî-
äèøåí ìúæ. Ïðè èçâúðøåíàòà 
ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà àë-
êîõîë ñ òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî, 
öèôðîâàòà èíäèêàöèÿ îò÷èòà 
íàëè÷èåòî íà 1,07 ïðîìèëà. 
Âîäà÷úò å çàäúðæàí çà ñðîê 
îò 24 ÷àñà. 

Íà 28 íîåìâðè, îêîëî 17:50 
÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí 
çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë 
„Ðåíî“, óïðàâëÿâàí îò 48-ãî-
äèøåí ìúæ. Óñòàíîâåíî å, ÷å 
âîäà÷úò å ñåäíàë çàä âîëàíà 
ñëåä óïîòðåáà íà àëêîõîë. Òåõ-
íè÷åñêîòî ñðåäñòâî å îò÷åëî 
íàëè÷èåòî íà 1,47 ïðîìèëà. 
Çàäúðæàí å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 28 íîåìâðè, îêîëî 17:30 
÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí 
çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë 
„Ðåíî“, óïðàâëÿâàí îò 24-ãî-
äèøåí ìúæ. Ïðè èçâúðøåíàòà 
ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà íàð-
êîòè÷íè è óïîéâàùè âåùåñòâà, 
òåñòúò îò÷èòà ïîëîæèòåëåí 
ðåçóëòàò çà óïîòðåáàòà íà àì-

ôåòàìèí. Âîäà÷úò å çàäúðæàí 
çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 29 íîåìâðè, îêîëî 11:25 
÷àñà, â ãðàä Øàáëà å ñïðÿí 
çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë 
„Íèñàí“, óïðàâëÿâàí îò 36-ãî-
äèøåí ìúæ. Ïðè ïîñëåäâàëàòà 
ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà àë-
êîõîë ñ òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî, 
öèôðîâàòà èíäèêàöèÿ îò÷èòà 
íàëè÷èåòî íà 1,2 ïðîìèëà. Çà-
äúðæàí å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 29 íîåìâðè, îêîëî 17:50 
÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å èçâúð-
øåíà ïðîâåðêà íà 26-ãîäèøåí 
ìúæ. Ïî âðåìå íà ïðîâåðêàòà 
ó ìúæà å îòêðèòà ñóõà òðåâíà 
ìàñà ñ òåãëî 0,26 ãðàìà, ðåàãè-
ðàùà íà êàíàáèñ. Çàäúðæàí å 
çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 29 íîåìâðè, îêîëî 16:15 
÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí 
çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë 
„Ðåíî“, óïðàâëÿâàí îò 37-ãî-
äèøåí ìúæ. Ïðè èçâúðøåíàòà 
ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà íàð-
êîòè÷íè è óïîéâàùè âåùåñòâà, 
òåñòúò îò÷èòà ïîëîæèòåëåí 
ðåçóëòàò. Çàäúðæàíå çà ñðîê 
îò 24 ÷àñà. ÍÄÒ

Îñâåí îáùèíñêèòå 400 ëåâà, 
áàë÷èøêèòå ñúâåòíèöè äàðèõà 
çà äåòåòî è ëè÷íè ñðåäñòâà. 
Ôèíàíñîâà ïîìîù áå ãëàñóâà-
íà è çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ 
ïî ñëó÷àé íàáëèæàâàùèÿ ñâå-
òîâåí äåí, ïîñâåòåí íà òÿõ – 3 
äåêåìâðè, ñúîáùè êîðåñïîí-
äåíòúò íà Ðàäèî Âàðíà Àëáåíà 
Èâàíîâà.

НОВИТЕ ЦЕНИ ЗА ТАКСИТАТА В БАЛЧИК НОВИТЕ ЦЕНИ ЗА ТАКСИТАТА В БАЛЧИК 
ВЛЯЗОХА ОТНОВО НА СЕСИЯ, СЛЕД КАТО ВЛЯЗОХА ОТНОВО НА СЕСИЯ, СЛЕД КАТО 
БЯХА ОТМЕНЕНИБЯХА ОТМЕНЕНИ

×åòèðè èìîòà â Áàë÷èê äà 
áúäàò ïðîäàäåíè íà òúðã îäî-
áðè äíåñ Îáùèíñêèÿò ñúâåò, 
êàòî òðè îò òÿõ ñà â ìåñòíîñòòà 
Äâåòå ÷åøìè. Äðóãî ðåøåíèå 
íà ìåñòíèòå äåïóòàòè îò äíåñ 
êàñàå ïîðåäåí òúðã çà îòäàâàíå 
ïîä íàåì íà ïóáëè÷íà îáùèí-
ñêà ñîáñòâåíîñò – à èìåííî 
ïàðêèíã „Äâîðåöà“ è ïàðêî-
ìåñòàòà â ïîñîêà àëåÿ „Åõî“ è 
êðúñòîâèùå „Äâîðåöà“. Ñðîêúò 
íà ñåãàøíèÿ íàåìàòåë å èçòå-
êúë íà 3 ñåïòåìâðè 2022 ãîäèíà. 
Óòâúðäåíàòà ãîäèøíà ñòàðòîâà 
öåíà çà ïàðêèíãà å 5 639.40 
ëåâà, à çà 90 ïàðêîìåñòà – 4 212 
ëâ., áåç ÄÄÑ. Íàääàâàíåòî ùå 
å òàéíî, à ñðîêúò íà íàåìàíå – 
ïåò ãîäèíè. Ïàðêèíãúò å ñ ïëîù 
îò 1,2 äåêàðà, à îñòàíàëèòå 

ПАРКИНГ "ДВОРЕЦА" НЯМА ДА ВЛИЗА В ПАРКИНГ "ДВОРЕЦА" НЯМА ДА ВЛИЗА В 
"СИНЯТА ЗОНА", ЩЕ БЪДЕ НАЕТ СЛЕД ТЪРГ"СИНЯТА ЗОНА", ЩЕ БЪДЕ НАЕТ СЛЕД ТЪРГ

ïàðêîìåñòà ïî óë. „Àëáåíñêè 
ïúò“ ñà îáùî 900 êâ.ì, ñúîáùè 
êîðåñïîíäåíòúò íà Ðàäèî Âà-
ðíà Àëáåíà Èâàíîâà.

Íà ïîðåäíî çàñåäàíèå ñå 
÷ó ìíåíèåòî, ÷å îáùèíñêèòå 
ìåñòà çà ïàðêèðàíå òðÿáâà äà 
áúäàò ñòîïàíèñâàíè îò äðóæå-
ñòâîòî, àíãàæèðàíî ñ ïëàòåíà-
òà çîíà è òàêà ôèíàíñîâî äà 
ñå îïðàâäàå öåëîãîäèøíàòà 
ìó ðàáîòà. Òîçè ïàðêèíã ñå 
ÿâÿâà ïðîäúëæåíèå íà ñèíÿòà 
çîíà. Ñ òåçè àðãóìåíòè ñúâåò-
íèêúò Âëàäèìèð Ëàôàçàíñêè 
îò „Äåìîêðàòè÷íà Áúëãàðèÿ“ 
ãëàñóâà ïðîòèâ äàâàíåòî ïîä 
íàåì íà ïàðêèíã „Äâîðåöà”, à 
ïåòèìà íåãîâè êîëåãè îò ÁÑÏ 
ñå âúçäúðæàõà, ñðåä òÿõ è 
ïðåäñåäàòåëÿò íà Îáùèíñêè 

ñúâåò Íèêîëàé Êîëåâ. Íåãî-
âèÿò ìîòèâ å, ÷å íà÷àëíàòà 
öåíà ìîæå äà áúäå ïî-âèñîêà, 
îñâåí òîâà ñïîäåëÿ è ìíåíèåòî 
íà êîëåãàòà ñè Ëàôàçàíñêè. 
Îñòàíàëèòå 13 ïðèñúñòâàùè â 
çàëàòà êàçàõà „Äà“ íà ïðåäëî-
æåíèåòî, âíåñåíî îò êìåòà íà 
îáùèíàòà. „Òîâà å äîáðà ïðàê-
òèêà çà óïðàâëåíèå íà òàçè 
îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò. ×ðåç 
òúðãà ùå ãî âçåìå òîçè, êîéòî 
äàäå íàé-äîáðàòà îôåðòà“,  
êîìåíòèðà ñúâåòíèêúò Âèêòîð 
Ëó÷èÿíîâ. Òîé ñìÿòà äà èíèöè-
èðà îòïàäàíå íà ñèíÿòà çîíà 
ïðåç çèìíèòå ìåñåöè, çàùîòî 
îò òîâà ñòðàäàò åäèíñòâåíî 
ìåñòíèòå æèòåëè, êîèòî èñêàò 
äà ñå ðàçõîäÿò êðàé ìîðåòî â 
äåëíè÷íèòå äíè.
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Íîâèÿò 5-çâåçäåí 
Mari t imHotelAmelia 
â ú â  â à ê à í ö è î í í î 
ñ å ë è ù å  „ À ë á å í à “ 
áå ñðåä îòëè÷åíèòå 
â ãîäèøíèòå íàãðà-
äè íà Áúëãàðñêàòà 
õîòåëèåðñêà è ðåñ-
òîðàíòüîðñêà àñî-
öèàöèÿ çà 2022 ãî-
äèíà. Ïðåñòèæíàòà 
íàãðàäà áå âðú÷åíà 
â ðàçäåë „Íàé-äîáúð 
5-çâåçäåí êîíöåïòå-
íUltraAllInclusiveõî-
òåë“, à ñòàòóåòêàòà è 
ãðàìîòàòà îòïðåäñå-
äàòåëÿ íà ÁÕÐÀ Ãå-
îðãè Ùåðåâè ïðåäñå-
äàòåëÿ íà Íàðîäíîòî 
ñúáðàíèå Âåæäè Ðà-
øèäîâ ïîëó÷è óïðà-
âèòåëÿò íà õîòåëà Âëàäèìèð 
Ãåîðãèåâ. „Îò ñâîå èìå è îò 
èìåòî íà ìîèòå êîëåãè áëàãî-
äàðÿ íà ÁÕÐÀ çà ïðèçíàíèå-
òî. Íèå ñìå ìëàä åêèï, êîéòî 
ïðåç èçìèíàëàòà ãîäèíà äî-
êàçà, ÷å ìîæå äà ïðåäëîæè 
òóðèñòè÷åñêè ïðîäóêò íà 
êà÷åñòâåíî íîâî íèâî. Âäúõ-
íîâÿâà íè ìëàäàòà Àìåëèÿ 
Åúðõàðò, ÷èèòî äóõ, âÿðâàíèÿ 
è àìáèöèè ñà èíêðóñòèðàíè â 
íàé-ôèíèòå äåòàéëè íà ñòèë-
íèÿ èíòåðèîð, ïðîåêòèðàí â 
Ïàðèæ îò ôðåíñêîòî ñòóäèî 
Borella“, êàçà Âëàäèìèð Ãåîð-
ãèåâ â êðàÿ íà öåðåìîíèÿòà.

Òåìàòè÷íèÿò àâèàöèîíåí 
õîòåë, ïîñâåòåí íà ïúðâàòà 
æåíà ïèëîò, ïðåêîñèëà Àò-
ëàíòè÷åñêèÿ îêåàí, îòâîðè 
âðàòè â íà÷àëîòî íà òàçè 
ãîäèíà.Êàòî ÷àñò îò ãðóïàòà 

MARITIMHOTELAMELIA С 
ПРЕСТИЖНО ОТЛИЧИЕ 
В ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ 
НА БХРА

Îáùèíñêè ñúâåò ãðàä Äî-
áðè÷ äàäå  ñúãëàñèå Îáùèíà 
ãðàä Äîáðè÷ äà êàíäèäàò-
ñòâà ñ ïðîåêò „Ãðèæà â äîìà 
â Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷“ ïî 
Ïðîãðàìà „Ðàçâèòèå íà ÷î-
âåøêèòå ðåñóðñè“ 2021-2027 
ã., êîéòî â ñâîÿòà ñúùíîñò ñå 
ÿâÿâà ïðîäúëæåíèå íà ïðîåêò 
„Ïàòðîíàæíà ãðèæà + â Îáùè-
íà ãðàä Äîáðè÷“. Äåéíîñòèòå 
ïî òîçè ïðîåêò ïðèêëþþ÷âàò 
íà 04.01.2023 ã., ïî êîéòî êúì 
ìîìåíòà ïîäêðåïà â äîìàøíà 
ñðåäà ïîëó÷àâàò íàä 235 âúç-
ðàñòíè õîðà â íåâúçìîæíîñò 
çà ñàìîîáñëóæâàíå è ëèöà 
ñ óâðåæäàíèÿ. Èíòåãðèðàíè-
òå çäðàâíî-ñîöèàëíè óñëóãè 
ñå ïðåäîñòàâÿò îò 22 ëèöà 
äîìàøíè ñàíèòàðè è 5 ìåäè-
öèíñêè ñåñòðè, íàçíà÷åíè îò 
Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ çà èçïúë-
íåíèå íà äåéíîñòèòå.

Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ ïðåä-
âèæäà óñëóãèòå ïî ïðîåêò 
„Ãðèæà â äîìà â Îáùèíà ãðàä 
Äîáðè÷“ äà ñòàðòèðàò îò äåíÿ, 
ñëåäâàù ïðèêëþ÷âàíå äåé-
íîñòèòå ïî íàñòîÿùèÿ ïðî-
åêò „Ïàòðîíàæíà ãðèæà + â 
Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷“ - îò 
05.01.2023 ã.

Îñèãóðÿâàíåòî íà èíòåãðè-
ðàíè çäðàâíî-ñîöèàëíè óñ-
ëóãè çà íóæäàåùè ñå ëèöà ñ 
óâðåæäàíèÿ è âúçðàñòíè õîðà 
(ãðèæà â äîìà) ñå ïðèåìà çà 
Óñëóãà îò îáù èêîíîìè÷åñêè 
èíòåðåñ, òúé êàòî ãðèæèòå 
è ñîöèàëíîòî ïðèîáùàâàíå 
íà óÿçâèìèòå ãðóïè ñà ïîñî-

ОБЩИНАТА КАНДИДАТСТВА 
С ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА 
В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ"

Íà 3 äåêåìâðè ñâåòîâíàòà 
îáùåñòâåíîñò îòáåëÿçâà Ìåæ-
äóíàðîäíèÿ äåí íà õîðàòà ñ 
óâðåæäàíèÿ. Òîé å îáÿâåí îò 
Ãåíåðàëíàòà àñàìáëåÿ íà ÎÎÍ 
ïðåç 1992 ãîäèíà. Äúðæàâèòå, 
êîèòî ÷ëåíóâàò â ÎÎÍ è ìåæ-
äóíàðîäíèòå îðãàíèçàöèè, ñà 
ïðèçîâàíè äà ÷åñòâàò Äåíÿ 
íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ è äà 
ïðîâåæäàò ïîñòîÿííè ìåðî-
ïðèÿòèÿ çà èíòåãðèðàíåòî èì 
â îáùåñòâîòî.

Îò 2002 ãîäèíà Ìåæäóíà-
ðîäíèÿò äåí íà õîðàòà ñ óâ-
ðåæäàíèÿ ïðåìèíàâà ïîä îï-
ðåäåëåíî ìîòî. Öåëèòå, êîèòî 
ñå ïðåñëåäâàò, ñà îñèãóðÿâàíå 
íà ñàìîñòîÿòåëåí æèâîò è 
óñòîé÷èâè äîõîäè íà õîðàòà ñ 
óâðåæäàíèÿ, äîñòúï äî åëåê-
òðîííèòå ñðåäñòâà çà èíôîð-
ìàöèÿ è äð.

Õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ â Áúë-
ãàðèÿ ñå ñáëúñêâàò ñ ïðîáëå-
ìè, çà êîèòî îáèêíîâåíèÿ ÷îâåê 
äàæå íå ñå çàìèñëÿ. Ãîëÿìà 
÷àñò îò ó÷èëèùàòà íå ñà ïðèãî-
äåíè çà õîðà ñúñ ñïåöèàëíè ïî-
òðåáíîñòè, íà÷èíà íà îáó÷åíèå 
ñúùî, ðàìïèòå çà èíâàëèäíè 
êîëè÷êè ñà ïî÷òè åêçîòèêà, 
èçïîëçâàíåòî íà ãðàäñêè è 
ìåæäóãðàäñêè òðàíñïîðò å çà-
òðóäíåíî, âñúùíîñò â ïîâå÷åòî 
íàñåëåíè ìåñòà äîðè ðàçõîäêà 

3 ДЕКЕМВРИ - 3 ДЕКЕМВРИ - 
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА 
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ïî òðîòîàðà ñ êîëè÷êà å íåâúç-
ìîæíî. ×îâåê òðÿáâà äà áúäå 
òîëåðàíòåí è çàãðèæåí çà âñè÷-
êè ÷ëåíîâå íà îáùåñòâîòî, â 
êîåòî æèâåå. Äàíî ãî ðàçáåðåì 
âúçìîæíî íàé-ñêîðî. ÍÄÒ

Îáùèíñêèÿò ñúâåò íà Äîáðè÷ ïðèå íà ïúðâî ÷åòåíå Íàðåäáà 
çà ãðîáèùíèòå ïàðêîâå è ïîãðåáàëíî – îáðåäíàòà äåéíîñò íà 
òåðèòîðèÿòà íà Îáùèíà ãð. Äîáðè÷, êîÿòî ùå áúäå ãëàñóâàíà 
íà ñëåäâàùàòà ñåñèÿ. Â ðàìêèòå íà åäíà ñåäìèöà ñúâåòíèöèòå 
èìàò âðåìå äà âíåñàò ïðåäëîæåíèÿ çà êîðåêöèè íà òåêñòîâåòå.

Íàðåäáàòà çà ãðîáèùíèòå ïàðêîâå è ïîãðåáàëíî – îáðåä-
íàòà äåéíîñò íà òåðèòîðèÿòà íà Îáùèíà ãð. Äîáðè÷ óðåæäà 
îñíîâíèòå èçèñêâàíèÿ çà óïðàâëåíèåòî, ðåäà è äåéíîñòòà íà 
ãðîáèùíèòå ïàðêîâå íà òåðèòîðèÿòà íà Äîáðè÷, óïðàâëåíèåòî, 
ïîëçâàíåòî è ïîääúðæàíåòî íà ãðîáíèòå ìåñòà. Ñ íàðåäáàòà 
ñå îïðåäåëÿò è èçèñêâàíèÿòà êúì òúðãîâöèòå, èçâúðøâàùè 
ïîãðåáàëíè, ñòðîèòåëíî-ìîíòàæíè è êàìåíîäåëñêè óñëóãè íà 
òåðèòîðèÿòà íà ãðîáèùíèòå ïàðêîâå.

Ïî âðåìå íà äåáàòà ñòàíÿ ÿñíî, ÷å å âíåñåíî èñêàíå êúì 
àäìèíèñòðàöèÿòà â ãðîáèùíèÿ ïàðê äà áúäå èçãðàäåíà óðíîâà 
ñòåíà. Äèðåêòîðúò íà  ÎÏ “Îáðåäåí äîì“ îáÿñíè, ÷å â ìîìåíòà 
óðíèòå ñå ïîëàãàò â ñúùåñòâóâàùèòå ãðîáíè ìåñòà. ÍÄÒ

СЪВЕТНИЦИТЕ ПРИЕХА НА СЪВЕТНИЦИТЕ ПРИЕХА НА 
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НАРЕДБАТА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НАРЕДБАТА 
ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

÷åíè êàòî ñîöèàëíà óñëóãà â 
Ðåøåíèåòî íà ÅÊ çà ÓÎÈÈ 
(Ðåøåíèå íà êîìèñèÿòà îò 20 
äåêåìâðè 2011 ãîäèíà (Ðåøå-
íèåòî) îòíîñíî ïðèëàãàíåòî 
íà ÷ëåí 106, ïàðàãðàô 2 îò 
Äîãîâîðà çà ôóíêöèîíèðàíåòî 
íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç çà äúð-
æàâíàòà ïîìîù ïîä ôîðìàòà 
íà êîìïåíñàöèÿ çà îáùåñò-
âåíà óñëóãà, ïðåäîñòàâåíà 
íà îïðåäåëåíè ïðåäïðèÿòèÿ, 
íàòîâàðåíè ñ èçâúðøâàíåòî íà 
óñëóãè îò îáù èêîíîìè÷åñêè 
èíòåðåñ. Ñúãëàñíî óñëîâèÿòà 
çà êàíäèäàòñòâàíå, âñÿêà îá-
ùèíà âúçëàãà èçïúëíåíèåòî 
íà äåéíîñòèòå ïî ãðèæà â 
äîìà çà íóæäàåùè ñå ëèöà ñ 
óâðåæäàíèÿ è âúçðàñòíè õîðà 
íà ñâîÿòà òåðèòîðèÿ ïî ðåäà 
íà Ðåøåíèåòî åäèíñòâåíî íà 
îáùèíñêî ïðåäïðèÿòèå, íà 
âòîðîñòåïåíåí ðàçïîðåäèòåë 
ñ áþäæåò èëè íà çâåíî/äèðåê-
öèÿ â ñàìàòà îáùèíñêà àä-
ìèíèñòðàöèÿ. Äåéíîñòèòå ñå 
âúçëàãàò çà èçïúëíåíèå, ÷ðåç 
ñúîòâåòåí àêò íà âúçëàãàíå, 
êîéòî ìîæå äà áúäå íîðìàòè-
âåí àêò, äîãîâîð, âêëþ÷èòåëíî 
ðåøåíèå íà Îáùèíñêèÿ ñúâåò 
èëè äðóã ïîäîáåí, â êîéòî ñå 
ñúäúðæà ïîçîâàâàíå íà Ðåøå-
íèåòî íà Êîìèñèÿòà 2012/21/
ÅÑ. Âúâ âðúçêà ñ ïðèëîæèìèÿ 
ðåæèì ïî äúðæàâíà ïîìîù, 
ïðåäîñòàâÿíåòî íà èíòåãðèðà-
íàòà çäðàâíî-ñîöèàëíà óñëóãà 
ñå âúçëàãà îò Îáùèíñêèÿ ñú-
âåò ÷ðåç êìåòà íà îáùèíàòà. 
ÍÄÒ

Íà ñâîåòî ðåäîâíî çàñå-
äàíèå Îáùèíñêèÿò ñúâåò 
ïðèå Ïëàí çà ðåôîðìèðàíå 
íà Äîìà çà ñòàðè õîðà â Äî-
áðè÷. Ïëàíúò å èçãîòâåí ñú-
ãëàñíî Ìåòîäèêà íà Àãåíöèÿ-
òà çà ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå, 
ïðåäîñòàâåíà íà îáùèíèòå â 
ïîìîù ïðè ïëàíèðàíåòî íà 
ïðîöåñà íà ðåôîðìèðàíå. 
Ôèíàíñèðàíåòî çà ðåôîðìè-
ðàíå íà Äîìîâåòå çà ñòàðè 
õîðà å ïðåäâèäåíî äà áúäå 
îñèãóðåíî ÷ðåç ñðåäñòâà ïî 
Íàöèîíàëíèÿ ïëàí çà âúçñòà-
íîâÿâàíå è óñòîé÷èâîñò. Íà 
02.11.2022ã. â Îáùèíà ãðàä 
Äîáðè÷ å ïîëó÷åíî ïèñìî îò 
Ãëàâíà äèðåêöèÿ „Åâðîïåé-
ñêè ôîíäîâå, ìåæäóíàðîäíè 
ïðîãðàìè è ïðîåêòè”, ñ êîåòî 
óâåäîìÿâàò, ÷å çà îáùåñòâå-
íî îáñúæäàíå ñå ïðåäîñòàâÿ 
íà îáùèíèòå ïðîåêò íà äî-
êóìåíòè çà êàíäèäàòñòâàíå 
ïî ïðîöåäóðà ÷ðåç äèðåêòíî 
ïðåäîñòàâÿíå íà ñðåäñòâà îò 
Ìåõàíèçìà çà âúçñòàíîâÿ-
âàíå è óñòîé÷èâîñò, Êîìïî-
íåíò „Ñîöèàëíî âêëþ÷âàíå“, 
BG-RRP-11.010 „Èçâúðøâàíå 
íà ñòðîèòåëíè äåéíîñòè è 
äîñòàâêà íà îáîðóäâàíå è 
îáçàâåæäàíå ñ îãëåä ðåôîð-
ìèðàíå íà ñúùåñòâóâàùèòå 
äîìîâå çà ñòàðè õîðà“. 

Ïî ãîðåïîñî÷åíàòà ïðîöå-
äóðà, ÷ðåç äèðåêòíî ïðåäîñ-
òàâÿíå íà ñðåäñòâà îò Ìåõà-
íèçìà, ùå áúäàò äîïóñòèìè 
çà ôèíàíñèðàíå ñëåäíèòå 
äåéíîñòè:

1. Ñòðîèòåëñòâî, ðåìîíò, 
ðåêîíñòðóêöèÿ, îáíîâÿâàíå 
íà ñãðàäåí ôîíä çà ñîöèàëíè 
óñëóãè çà ðåçèäåíòíà ãðèæà 
çà ëèöà â íàäòðóäîñïîñîáíà 
âúçðàñò (ñúùåñòâóâàùèòå 
êúì ìîìåíòà ñîöèàëíè óñ-
ëóãè „Äîì çà ñòàðè õîðà“), 
âúâ âðúçêà ñ ïðîöåñà ïî 
ïðèâåæäàíå íà ñúùåñòâóâà-
ùàòà ñïåöèàëèçèðàíà ñðåäà 
íà óñëóãàòà â ñúîòâåòñòâèå ñ 
èçèñêâàíèÿòà íà Íàðåäáàòà 
çà êà÷åñòâîòî íà ñîöèàëíèòå 
óñëóãè (âêëþ÷èòåëíî íîâî 
ñòðîèòåëñòâî - èçãðàæäàíå, 
êàêòî è ïðèñòðîÿâàíå, ðå-
êîíñòðóèðàíå è ïðåñòðóê-
òóðèðàíå íà ïðîñòðàíñòâà), 
âêëþ÷èòåëíî ïðèëåæàùîòî 
èì äâîðíî ïðîñòðàíñòâî.

2. Äîñòàâêà è ìîíòàæ íà 
îáîðóäâàíå è îáçàâåæäàíå 
çà ãîðåïîñî÷åíèòå ñãðàäè/
ïîìåùåíèÿ, êàòî ÷àñò îò 
öÿëîñòíîòî èì îáíîâÿâàíå/
ðåôîðìèðàíå. 

3. Ïîäîáðÿâàíå äîñòúïà 
çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ äî è 
â ãîðåñïîìåíàòèòå ñãðàäè/

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ 
ПРИЕ ПЛАН ЗА 
РЕФОРМИРАНЕ НА ДОМА 
ЗА СТАРИ ХОРА В ДОБРИЧ

ïîìåùåíèÿ.
4. Ìåðêè çà åíåðãèéíà 

åôåêòèâíîñò íà ñãðàäèòå, 
èçãðàæäàíå íà èíñòàëàöèè 
çàèçïîëçâàíå íà àëòåðíàòèâ-
íè èçòî÷íèöè íà åíåðãèÿ, îòî-
ïëåíèå, âåíòèëàöèÿ, îõëàæ-
äàíå èäðóãè ñòðîèòåëíî-ìîí-
òàæíè ðàáîòè çà îñèãóðÿâàíå 
íà ñïåñòÿâàíå íà åíåðãèéíè, 
âîäíè èäðóãè ðåñóðñè.

5. Äîñòàâêà è èíñòàëèðàíå 
âúðõó ñãðàäàòà èëè â áëèçîñò 
äî íåÿ íà ôîòîâîëòàè÷íà èí-
ñòàëàöèÿ ñ ìîùíîñò 30kW, 
âêë. ôîòîâîëòàè÷íè ïàíåëè, 
êîíñòðóêöèÿ çà ìîíòàæ íà 
ïàíåëèòå è èíâåðòîð ñ ìîù-
íîñò 30kW, òðèôàçåí. Ñúî-
áðàçíî îáåìà íà ñãðàäàòà, 
ïðåäìåò íà èíòåðâåíöèÿ ïî 
ïðîåêòà å äîïóñòèìî, àêî 
áúäå îáîñíîâàíî äà ñå èíñòà-
ëèðà è ôîòîâîëòàè÷íà èíñòà-
ëàöèÿ ñ ìîùíîñò ïî-ãîëÿìà 
îò 30kW ñ îãëåä îáåçïå÷àâà-
íåòî íà ñîáñòâåíèòå íóæäè 
îò åíåðãîïîòðåáëåíèå.

Îñâåí èçâúðøâàíå íà ñòðî-
èòåëíè äåéíîñòè è äîñòàâêà 
íà îáîðóäâàíå è îáçàâåæäà-
íå, â Ïëàíà çà ðåôîðìèðàíå 
íà Äîìà çà ñòàðè õîðà â 
Äîáðè÷ å ïëàíèðàíî äà ñå 
ðàçðàáîòÿò èíäèâèäóàëíè 
îöåíêè íà ïîòðåáíîñòèòå 
è ïëàíîâå çà ïîäêðåïà íà 
âúçðàñòíèòå õîðà; äà ñå ñúç-
äàäàò åêèïè çà îöåíêà, êîèòî 
ùå èçãîòâÿò èíäèâèäóàëíè 
îöåíêè íàïîòðåáíîñòèòå è 
ïëàíîâå çà ïîäêðåïà íà ïî-
òðåáèòåëèòå â ñïåöèàëèçè-
ðàíàòà èíñòèòóöèÿ; äà ñå 
ïðåäîñòàâÿò îáó÷èòåëíè 
ìàòåðèàëè çà îáó÷åíèå íà 
ñïåöèàëèñòèòå îòñîöèàëíà-
òà ñèñòåìà, ïðåäîñòàâÿùè 
ñîöèàëíè óñëóãè; äà ñå èçâúð-
øè ñóïåðâèçèÿ íà åêèïèòå çà 
îöåíêà è ïåðñîíàëà íà ÄÑÕ; 
äà ñå ðàáîòè àêòèâíî ñ ïî-
òðåáèòåëèòå íà èíñòèòóöèÿòà 
çà ïîäãîòîâêà çàîñòàâàíåòî 
â ðåôîðìèðàíàòà ðåçèäåíò-
íà ãðèæà; äà ñå èçïúëíÿâà 
èíôîðìàöèîííà êàìïàíèÿ, 
÷èÿòî îñíîâíà öåë å ïðîìÿíà 
íà íàãëàñèòå íà îáùåñòâîòî 
êúì äåèíñòèòóöèîíàëèçàöèÿ-
òà íà âúçðàñòíè õîðà.

Ïëàíúò çà ðåôîðìèðàíå íà 
Äîì çà ñòàðè õîðà – Äîáðè÷ 
å ÷àñò îò öÿëîñòíèÿ ïðîöåñçà 
ñúçäàâàíå íà âúçìîæíîñò çà 
íåçàâèñèì æèâîò íà õîðàòà 
îò òðåòàòà âúçðàñò, ÷ðåçïðå-
äîñòàâÿíå íà êà÷åñòâåíè è 
äîñòúïíè ìåæäóñåêòîðíè 
óñëóãè îò ðåçèäåíòåí òèï 
èñúîáðàçíî èíäèâèäóàëíèòå 
ïîòðåáíîñòè íà ëèöàòà. ÍÄÒ

Deluxe&Lifestyle, òîé âïå÷àò-
ëÿâà ñ íåóñòîèìî óñåùàíå çà 
åëåãàíòåí è èç÷èñòåí óþò, ñú-
÷åòàí ñ ëóêñà íà åêñêëóçèâíà 
LuxuryUltraAllInclusiveïðîãðà-
ìà.Îòëè÷íèòå ìó êà÷åñòâà 
íå îñòàâàò íåçàáåëÿçàíè îò 
ãîñòèòå, êîèòî ãî êëàñèðàò 
ñðåä åäèíèöèòå õîòåëè â Áúë-
ãàðèÿ ñúñ 100% îäîáðåíèå 
è îöåíêà 6/6 â ïðåñòèæíàòà 
ïëàòôîðìà çà ðåçåðâàöè-
èHolidayCheck.de.Â êðàÿ íà 
ì. ñåïòåìâðè ò.ã. òîé ñòàíà 
÷àñò îò íàé-ãîëÿìàòà íåìñêà 
âåðèãà õîòåëè Maritim. Amelia 
ñå óòâúðäè è êàòî ëþáèìî 
ìÿñòî çà ñíèìêè è îòìîðà, 
ïðåäëàãàù íåçàáðàâèìà ïà-
íîðàìíà ãëåäêà êúì ìîðåòî, 
øèðîêèÿ ïëàæ è ðåçåðâàò 
„Áàëòàòà“ îò øèêîçíèÿ ñêàé 
áàñåéí íà ïîêðèâà. 

ПРЕДСТОЯЩО

Ñ ïðàçíè÷åí êîíöåðòâ÷å-
ðà/30 íîåìâðè/îòáåëÿçà 35-
àòà ñè ãîäèøíèíà äåòñêîòî  
çàâåäåíèå â ñåëî Áåíêîâñêè â 
îáùèíà Äîáðè÷êà.Òúðæåñòâå-
íîòî ñúáèòèå, êîåòî  çàïî÷íà 
â 11.00 ÷., äàäå âúçìîæíîñò 
íà ìàë÷óãàíèòå äà ñå âêëþ÷àò 
â åäíà ìóçèêàëíà ïðèêàçêà – 
ïàëèòðà îò ïåñíè è òàíöè. Çà 

35 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО 35 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО 
СЕ ЧЕСТВА ДЕТСКАТА СЕ ЧЕСТВА ДЕТСКАТА 
ГРАДИНА В СЕЛО БЕНКОВСКИГРАДИНА В СЕЛО БЕНКОВСКИ

äîáðîòî íàñòðîåíèå íà âñè÷êè 
äåöà è ãîñòè ñå ïîãðèæè àíè-
ìàòîð. 

Ïîçäðàâ çà 35-ÿ ðîæäåí äåí 
íà äåòñêàòà ãðàäèíà áåøå 
ïîäíåñåí è îò Êëóá „Âåñåëèå“ 
êúì Íàðîäíî ÷èòàëèùå „Ñâ. 
ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé-1942 ã.“ â 
ñåëî Áåíêîâñêè.

Êðàñèìèðà ÍÈÊÎËÎÂÀ

Ïðåç òðåòîòî òðèìåñå÷èå íà 
2022 ã. îáùèÿò áðîé íà çàåòèòå 
ëèöà â îáëàñò Äîáðè÷ å 77.4 
õèë., îò êîèòî 40.2 õèë. ñà ìúæå, 
à 37.2 õèë. ñà æåíè. Â ñðàâíå-
íèå ñ òðåòîòî òðèìåñå÷èå íà 
2021 ã. îáùèÿò áðîé íà çàåòèòå 
ëèöà ñå óâåëè÷àâà ñ 6.6%. 

Êîåôèöèåíòúò íà çàåòîñò â 
îáëàñòòà ïðåç òðåòîòî òðèìå-
ñå÷èå íà 2022 ã. å 54.2% (ïðè 
55.4% çà ñòðàíàòà), ñúîòâåòíî 
58.9% çà ìúæåòå è 49.9% çà 
æåíèòå. Â ñðàâíåíèå ñ òðåòî-
òî òðèìåñå÷èå íà 2021 ã. òîçè 
êîåôèöèåíò å ïî-âèñîê ñ 4.2 
ïðîöåíòíè ïóíêòà, êàòî ïðè 
ìúæåòå óâåëè÷åíèåòî å ñ 2.9 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА 
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ïðîöåíòíè ïóíêòà, à ïðè æå-
íèòå - ñ 5.3 ïðîöåíòíè ïóíêòà. 

Ïî áðîé íà çàåòèòå ëèöà îá-
ëàñò Äîáðè÷ å íà 13-òî ìÿñòî â 
ñòðàíàòà  ñëåä îáëàñò Ïëåâåí 
(91.3 õèë.) è ïðåäè îáëàñò Øó-
ìåí (75.1 õèë.). Ïî êîåôèöèåíò 
íà çàåòîñò çàåäíî ñ îáëàñò 
Âåëèêî Òúðíîâî ñå íàðåæäà íà 
9-òî ìÿñòî, ñëåä îáëàñò Ñòàðà 
Çàãîðà (55.1%) è ïðåäè îáëàñò 
Ðóñå (54.0%). Ñ íàé - âèñîê êî-
åôèöèåíò íà çàåòîñò å îáëàñò 
Ñîôèÿ (ñòîëèöà) (63.3%). 

Ïðåç òðåòîòî òðèìåñå÷èå 
íà 2022 ã. çàåòèòå ëèöà íà 
âúçðàñò 15 - 64 íàâúðøåíè 
ãîäèíè ñà 74.0 õèë., êàòî 38.3 

õèë. îò òÿõ ñà ìúæå, à 35.7 
õèë. ñà æåíè. Ñïðÿìî òðåòîòî 
òðèìåñå÷èå íà 2021 ã. îáùèÿò 
áðîé íà çàåòèòå ëèöà â òàçè 
âúçðàñòîâà ãðóïà ñå óâåëè÷àâà 
ñ 4.3 õèë., èëè ñ 6.2%. 

Êîåôèöèåíòúò íà çàåòîñò çà 
íàñåëåíèåòî íà âúçðàñò 15 - 64 
íàâúðøåíè ãîäèíè å 70.5%, 
ñúîòâåòíî 72.0% çà ìúæåòå è 
68.9% çà æåíèòå. Â ñðàâíåíèå 
ñ òðåòîòî òðèìåñå÷èå íà 2021 
ã. îáùèÿò êîåôèöèåíò å ïî-
âèñîê ñ 5.3 ïðîöåíòíè ïóíêòà, 
êàòî ïðè ìúæåòå êîåôèöèåíòúò 
ñå óâåëè÷àâà ñ 3.0 ïðîöåíòíè 
ïóíêòà, à ïðè æåíèòå - ñúñ 7.5 
ïðîöåíòíè ïóíêòà.  
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В средата на декември 
дневните температури ще бъ-
дат от -2 до 3 градуса. В Рила 
и Пирин ще натрупа до 30 см

Декември ще бъде с тем-
ператури около нормата, в 
западната половина от стра-
ната по – топло със средни 
максимални от 5 до 9 градуса, 
а на места в равнинната част 
на страната и по Черномори-
ето около нормите – от 4 до 
8 градуса. Във валежно отно-
шение месечната сума на ва-
лежите в източната половина 
от страната ще бъде близко 
до нормата -между 50 и 60 л/
кв.м, а на запад ще бъде по-
сухо с количества под норма-
та около 30-40 л/кв.м.

Декември ще започне с 
валежи от дъжд, в планините 
от сняг и температури от 4 
до 9 градуса, в югозападните 
райони до 10,11 градуса. В пе-
риода от 6 до 7 декември ще 
вали дъжд главно в северните 
и източните райони. На 8 де-
кември се очакват валежи от 
дъжд и сняг, по–интензивни 
в южната половина от стра-
ната с валежи 20-30 л/кв.м, в 
северните райони до 10-15 л/
кв.м. Дневни температури от 4 
до 9 градуса. В планините ще 
вали мокър сняг. Над 1300 м 
надморска височина снежна-
та покривка ще достига 15-25 
см, повече ще бъде в Рила и 
Пирин до 30 см. От 9 до 10 

декември ще сутрешни мъгли 
и облаци, без валежи.

Втората десетдневка ще 
започне с облаци и валежи от 

дъжд, по планините от сняг.
След временното стаби-

лизиране на атмосферата, 
новите валежни периоди със 
съществени валежи предимно 
от сняг се очаква да бъдат от 
14 до 17 декември. По-зна-
чителни валежи се очакват 
в южните райони. Дневните 
температури ще бъдат от -2 
до 3 градуса.

Слабо повишение на темпе-
ратурите с превалявания се 
очакват през първите дни на 
третото десетдневие от 19 до 
22 декември.

Около 24 декември ще се 
заоблачи и ще превали сняг.

По - динамично време се 
очаква през последните дни 
на месеца, когато първо ще 
се затопли, а от 27 до 29 де-
кември и ще вали дъжд и сняг.

В Новогодишната нощ, има 
вероятност за застудяване и 
снеговалежи. Повече по ко-
личество ще бъдат валежите 
в Северна България.

Опасни явления
В началото и в края на 

месеца ще има геомагнит-
на активност

Месецът ще започне с уси-
лена геомагнитна активност, 
която ще се задържи с високи 
нива до 3 декември и посте-

пенно ще отслабва. Земното 
магнитно поле ще се успокои 
с временни усилвания около 
8 и 17 декември. В периода 
от 22 до 25 декември, от  28 
до 29 декември се очаква по-
вишен интензитет с условия 
за слаба буря в северните 
ширини. 

На ширините на Балканите 
не се очакват геомагнитни 
бури. 

Средните максимални тем-
ператури за месец декември 
са между 4 и 8 градуса,  а 
средните минимални : между 
минус 3 и плюс 4 градуса. 
Сумарни валежни количества 
между 50 и 60 л/кв.м, в югоиз-
точните райони до 80 л/кв.м.

Сухите  периоди за месеца 
са между 1 и 04, 22 и 30 де-
кември, а  валежния период : 
05-21 декември.

Народна метеорология
Студ на Коледа носи бо-

гата реколта
Много сняг през декември 

обещава голямо плодородие. 
Ако на Игнажден (20 декем-
ври) времето е ясно, през 
април ще е суша, а ако вали 
сняг, април ще е дъждовен и 
ще бъде плодородно. Ако на 
Бъдни вечер (24 декември) 
времето е хубаво, то през 
август ни чака суша, а ако 
на Коледа е много студено, 
идната година ще има богата 
реколта.

Продължителността на деня 
намалява и 21 декември е 
най-късият ден през годината 
– около 9 часа. Началото на 
астрономичната зима ще на-
стъпи на 21 декември в 23, 48 
часа, когато слънцето влиза в 
знака Козирог.

Често се случва температу-
рите в планините да са по-ви-
соки отколкото в равнините, 
явление, което ни е познато 
като температурна инверсия.

https://trud.bg

Повечето хора могат да се 
чувстват зле в определени дни, 
без да намерят причина. Най-
често това е свързано със сил-
ни изригвания на слънце, което 
може да повлияе значително 
на човешкото тяло. Публику-
ваме график на геомагнитните 

бури за декември 2022 г. и 
препоръки за чувствителните 
към времето хора как да си 
помогнат в това трудно време 
и какво категорично не може 
да се направи. 

График на геомагнитните 
бури за декември 2022 г

През декември ще има слаби 
геомагнитни смущения в про-
дължение на 15 дни:

2, 3, 8, 9, 16, 21, 23, 24, 26, 28, 
29 декември – слаба геомагнит-
на буря с мощност три бала.

1, 15, 22, 27 декември – малка 
геомагнитна буря с мощност 
четири бала.

Как геомагнитните бури вли-
яят на хората

По време на геомагнитни 
бури човек може да се почув-
ства зле. Най-честите симпто-
ми на излагане на слънце са:

лошо настроение
прострация
главоболие
безсъние

депресия
скокове в кръвното налягане
болки в ставите
обостряне на хронични за-

болявания
Освен това хората могат 

да изпитват смущения в емо-
ционалното си състояние – 

тревожност, конфликтност и 
невнимание.

Как да се предпазим от влия-
нието на магнитните бури

В навечерието на магнит-
ните бури се препоръчва да 
прекарвате възможно най-
много време на улицата, да 
ограничите консумацията на 
алкохол, да пушите по-малко, 
да спите достатъчно и да пра-
вите гимнастика. Директно в 
деня на слънчевите смущения 
не трябва да се занимавате с 
интензивна физическа актив-
ност, да се отпуснете колкото е 
възможно повече и да следвате 
правилното хранене.

Какво да не правим по време 
на магнитни бури

В тези дни не се препоръчва 
да пиете кафе, алкохол и да пу-
шите. Също така не се препо-
ръчва да влизате в конфликти, 
да се поддавате на стрес, да 
поемате работа, която изисква 
концентрация, да ходите на 
дълги пътувания с кола.

На 4 декември отбелязва-
ме света Варвара. Родена в 
знатно семейство, тя приема 
християнската вяра. Това 
ядосало баща й езичник, 
който я предал на градона-
чалника и лично я обезглавил. 
На този ден християните си 
припомнят за мъченицата. В 
Православието св. Варвара се 
счита за покровителка на по-
чиналите от внезапна смърт 
– които са нямали време да 
се покаят и причестят.

В българските вярвания 

света Варва-
ра покрови-
телства пло-
д о р о д и е т о , 
децата,  до-
машните пти-
ци, болестите 
и  н а й - в е ч е 
шарката. На-
родът смята, 
че тя, заедно 
със св. Сава, 
е сестра на 
св. Никола и 
казват: “Вар-
в а р а  в а р и , 
С а в а  п е ч е , 
Никола иде с 
голямата лъ-
жица и гости 
гощава.”

Празникът е 
наричан още 
Женска Коле-
да – на този 
ден млади де-

войки “варварки” с нови пре-
мени, обикаляли по къщите и 
орисвали хората на щастие и 
берекет. Стопаните ги даря-
вали за благодарност с боб, 
сушени плодове, ябълки и 
брашно.

Жените изпичали питка, 
която вечерта оставяли край 
огнището – за да може баба 
Шарка да дойде “да си хапне 
и отиде”. Върху обредния хляб 
се палела голяма “варварска 
свещ”, после стопанката на 

къщата разчупвала питата 
високо над главата си да по-
раснат класовете и децата. 
Смятали, че свещта има ма-
гически свойства и я пазели 
през цялата година. Вярвали, 
че, ако я запалят при буря или 
градушка, тя ще се разпръсне 
и че ще помогне, ако трудно 
ражда добитъка. На трапеза-
та се слага пита с мед, ошав, 
пълнен пипер, пшеница, боб и 
други постни ястия, които се 
прекадяват. Свещта се пали 
и през другите две кадени ве-
чери – срещу Коледа и срещу 
Сурва.

На този ден домакинята 
приготвяла пшеница, варива 
или царевица – от нея всеки 
хапвал в къщата, за да не 
се “запече полето”. Разда-
вала и на комшиите. Децата 
пък прескачали накладен огън 
на кръстопът, за да бъдат 
здрави през цялата година 
и “да не ги завари Варвара”. 
На места се извършва обред-
ното гадаене по първия гост, 
“полазник”, влязъл в къщата 
– по това, дали е добър човек, 
пълни ли са му ръцете, гадаели 
каква ще е следващата година.

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

5 декември Източноправо-
славната църква посвещава 
на светеца св. Сава Освещени, 
построил в края на живота 
си множество манастири и 

болници.
В българските предания оба-

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

Обредните практики са сход-
ни като тези за св. Варвара, 
защото двете сестри подгот-
вят всичко за деня на брат им 

Никола. “Варвара вари, Сава 
пече, Никола иде с голямата 
лъжица и гости гощава.” – каз-
ва народната приказка.

Сава е свързан/а и с плодо-

витостта, затова на този ден 
бездетните булки изпълнявали 
ритуал заедно с най-старата 
жена в дома.

Жената, която искала дете, 
правела обреден хляб. За-
почвала да пресява брашно 
със сито, обърнато наопаки, 
а най-старата жена й каз-
вала “Обърни, чедо, ситото, 
че да ти се обърне корема”. 
Предците ни изпитвали страхо-
почитание към св. Сава защото 
вярвали, че “засява” болестите 
по хората, от там идва и израза 
“Варвара заварява болестите, 

а Сава ги разсява.”
На Савинден се подготвя 

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

Имен ден имат Сава, Савка, 
Савина, Владислава, Владис-
лава, Славка, Славчо, Съби, 
Десислава, Десислав.

На 17 декември / събота /, от 
11.00 ч., смесен хор „Добруджан-
ски звуци“ ще ни поднесе богата 
програма с френски автори. С 
този концерт Елвира Пастър-
маджиева – диригент, ще отбе-
лежи личен празник – своите 60 
години житейски път и 35 години 
творческа дейност. Самата тя 
скромно се представя:  „Родена 
съм в Ямбол, но съм наполови-
на добричлийка, защото моята 
майка е от този град. Завърших 
Българската държавна консерва-
тория в София в специалността 
„Хорово дирижиране“ в класа на 
проф. Лилия Гюлева. Дойдох в 

Добрич през 1987 г. В началото 
съм работила в Детския хор и 
хор „Добруджански звуци“, бях 
и преподавател в СОУ „Св. Кли-
мент Охридски“, където основах 
девически хор. През 1994 г. съз-
дадох камерния хор „Добрич“, с 
който доста пътувахме в страна-
та и чужбина и имаме много на-
гради. През 2004 г. започнах от-
ново работа като диригент в хор 
„Добруджански звуци“ по покана 
на Маестро Захари Медникаров.“  
През годините, в които тя е негов 
диригент, хорът се развива въз-
ходящо, въпреки липсата на мла-
ди любители на хоровото пеене, 
въпреки житейските трудности. 
През юни 2021 г. хорът чества 
120 години от създаването си, 
същата година получи и почетна 
Грамота за принос в развитието 
на културата в Добрич по повод 
1 ноември – Ден на народните 
будители. Всеки изнесен концерт 
е пред препълнена зала и всеки 
техен концерт е празник на му-
зиката. Тази година е знакова за 
Елвира Пастърмаджиева - освен 
неизменната любов на публиката 
и хористите, тя получи и инди-
видуалната годишна награда 
„Добрич“ за 2022 г. , с което 
смело можем да я наречем „съ-
временен будител“. Заповядайте 
! Вход свободен.

Концерт „Френска музика“
Солисти: Галина Великова, Ата-

нас Атанасов, Даниела Рабчева, 
Паско Ташев, Радослав Радев.

На рояла  Радостина Гроздева 
- Кръстева

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 4 
ДЕКЕМВРИ - СВЕТА ВАРВАРА

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 5 
ДЕКЕМВРИ - СВЕТИ САВА (САВИНДЕН)

МЕСЕЧНА ПРОГНОЗА  ЗА 
ВРЕМЕТО ПРЕЗ НОЕМВРИ МАГНИТНИТЕ БУРИ 

ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

С КОНЦЕРТ 
"ФРЕНСКА МУЗИКА" 
ЩЕ ЧЕСТВАМЕ 
ЕДИН ОБИЧАН 
ДИРИГЕНТ - ЕЛВИРА 
ПАСТЪРМАДЖИЕВА 
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Âîëåéáîëíèÿò îòáîð íà 
Ëåâñêè îòíîâî å íà÷åëî â 
Efbet Ñóïåð Âîëåé, ñëåä êàòî 
íàäèãðà êàòåãîðè÷íî ó äîìà 
Äîáðóäæà 07 (Äîáðè÷) ñ 3:0 
(32:30, 25:19, 25:15) â ïîñëåä-
íà ñðåùà îò 8-èÿ êðúã íà 
ïúðâåíñòâîòî, èãðàíà â çàëà 
"Ëåâñêè Ñîôèÿ", èíôîðìèðà 
sportal.bg. Òàêà "ñèíèòå" ñà 
íà÷åëî âúâ âðåìåííîòî êëà-
ñèðàíå ñúñ 7 ïîáåäè, 1 çàãóáà 
è 21 òî÷êè. Äîáðóäæà ïúê 
ïðîäúëæàâà äà å íà ïîñëåä-
íîòî 12-î ìÿñòî áåç ïîáåäà 
äî ìîìåíòà è ñàìî 3 ñïå÷å-
ëåíè òî÷êè. Â ñëåäâàùèÿ êðúã 
Ëåâñêè ãîñòóâà íà ×åðíî ìîðå 
(Âàðíà), äîêàòî äîáðè÷ëèè 
ñà äîìàêèíè íà Äåÿ ñïîðò 
(Áóðãàñ). È äâàòà ìà÷à ñà â 
íåäåëÿ (4 äåêåìâðè). Ìà÷úò áå 
äåáþò çà áèâøèÿò àâñòðàëèé-
ñêè íàöèîíàë ñ ðóñêè êîðåíè 
Èãîð Þäèí, êîéòî ñå ïîÿâè â 
èãðà çà Ëåâñêè â òðåòèÿ ãåéì 
è ñå îò÷åòå ñ åäíà òî÷êà çà 
ïîáåäàòà.

Äâàòà òèìà òðúãíàõà ðàâ-
íîñòîéíî â ïúðâèÿ ãåéì íà 
ñðåùàòà, ñëåä êîåòî ãîñòèòå 
îò Äîáðóäæà ñå îòêúñíàõà è 
ïîâåäîõà óáåäèòåëíî ñ 10:4. 
Òîâà ìîáèëèçèðà "ñèíèòå", 
êîèòî ïîñòåïåííî ñòîïèõà 
èçîñòàâàíåòî ñè è èçðàâíèõà 
ïðè 16:16. Èãðàòà ïðîäúë-

æè òî÷êà çà òî÷êà, êàòî â 
êðàÿ äîìàêèíèòå îò Ëåâñêè 
óñïÿõà ïúðâè äà ñòèãíàò äî 
ãåéìáîë ïðè 24:22, íî íå 
óñïÿõà äà ñå âúçïîëçâàò îò 
íåãî. Ïîñëåäâà èãðà íà íåðâè 
è áîðáà çà âñÿêà òîïêà, äâà 
ãåéìáîëà è çà Äîáðóäæà, 
îáà÷å Ëåâñêè äåìîíñòðèðà 
ïî-ñèëåí äóõ è ñå íàëîæè 
äðàìàòè÷íî ñëåä 32:30.

Âúâ âòîðàòà ÷àñò Ëåâñêè 
ïîâåäå îò ñàìîòî íà÷àëî ñ 
4:1, íî Äîáðóäæà óñïÿ äà èç-
ðàâíè è äîðè äà äðúïíå ñ 8:5. 
Äîáðè÷ëèè îáà÷å íå óäúðæàõà 
òåìïîòî, êàòî "ñèíèòå" îòíîâî 
ïîåõà èíèöèàòèâàòà. Äî êðàÿ 
èãðà÷èòå íà Íèêè Æåëÿçêîâ 
êîíòðîëèðàõà èãðàòà, êàòî 
çàòâîðèõà ãåéìà áåç îñîáåíè 
ïðîáëåìè ñëåä 25:19. Òðåòèÿò 
ãåéì òðúãíà óäàðíî çà Äîáðó-
äæà - 6:1. Àòàêàòà íà Ëåâñêè 
îáà÷å çàðàáîòè è ïàñèâúò 
áå çàëè÷åí. Èãðàòà ïðîäúë-
æè ðàâíîñòîéíî çà êðàòêî, 
à ñëåä òîâà "ñèíèòå" îòíîâî 

МИЛИЦА МИРЧЕВА ТРИУМФИРА МИЛИЦА МИРЧЕВА ТРИУМФИРА 
В ШОСЕЙНИЯ ПРОБЕГ В МЕЗДРАВ ШОСЕЙНИЯ ПРОБЕГ В МЕЗДРА

Çà ïúðâè ïúò â Ìåçäðà ñå 
ïðîâåäå øîñååí ïðîáåã “MT 
10Ê Mezdra”. Îðãàíèçàòîðè 
íà ñïîðòíîòî ìåðîïðèÿòèå 
áÿõà òîïàòëåòúò Ìèòêî Öåíîâ 
è îáùèíà Ìåçäðà. Â íàäïðå-
âàðàòà ñå âêëþ÷èõà 40 àòëåòè 
- 22-ìà ìúæå è 18 æåíè. Öåëòà 
íà ñúñòåçàíèåòî áå äà ñå 
ïîïóëÿðèçèðà áÿãàíåòî íà 10 
êì íà øîñå â Áúëãàðèÿ, êàêòî 
è äà áúäàò èçëú÷åíè ïúðâèòå 
øàìïèîíè â øîñåéíèÿ ïðîáåã.

Ðåêîðäüîðêàòà íà ìàðàòîí 
- äîáðè÷ëèéêàòà Ìèëèöà Ìèð-
÷åâà, òðèóìôèðà ïðè äàìèòå. 
Ñúñòåçàòåëêàòà íà ÑÊ Àòëåò 
(Ìåçäðà) çàïèñà âðåìå îò 
33:30 ìèíóòè, èçïðåâàðâàéêè 
Ìàðèíåëà Íèíåâà îò Ëîêîìî-
òèâ (Äðÿíîâî) (34:04) è Áèëñå-
ðèí Ñþëåéìàí îò ÑÊËÀ Íîâè 
ïàçàð (36:17).

АЛЕКС НИКОЛОВ И АЛЕКС НИКОЛОВ И 
ЛУБЕ С ДРАМАТИЧЕН ЛУБЕ С ДРАМАТИЧЕН 
УСПЕХ НАД ПИАЧЕНЦАУСПЕХ НАД ПИАЧЕНЦА

ТЕНИС ТУРНИРИ В АЛБЕНАТЕНИС ТУРНИРИ В АЛБЕНА

Íàöèîíàëúò íè Àëåêñàíäúð 
Íèêîëîâ è øàìïèîíúò íà Èòà-
ëèÿ Êó÷èíå Ëóáå (×èâèòàíîâà) 
çàïèñàõà 5-à ïîáåäà â èòàëè-
àíñêàòà Ñóïåðëèãà. Âîäåíèÿò 
îò Äæàíëîðåíöî Áëåíäæèíè 
òèì íàääåëÿ êàòî ãîñò íàä Ãàç 
Ñåéëñ Áëóåíåðäæè (Ïèà÷åí-
öà) ñ 3:2 (21:25, 25:21, 16:25, 
25:15, 15:13) â ìà÷ îò 9-èÿ êðúã 
íà Ñåðèÿ À1, èçèãðàí â "Ïàëà 
Áàíêà" ïðåä 3008 çðèòåëè.

Àëåêñ Íèêîëîâ áå òèòóëÿð 
â ïúðâèòå 3 ãåéìà, ñëåä êîåòî 
ñå ïîÿâè íà òåðåíà â òàéáðå-
êà è çàïèñà 10 òî÷êè (1 áëîê, 
47% åôåêòèâíîñò â àòàêà, 20% 
ïåðôåêòíî è 30% ïîçèòèâíî 
ïîñðåùàíå). Íàé-ðåçóëòàòåí 

çà Ëóáå ñòàíà Èâàí Çàéöåâ ñ 
21 òî÷êè (3 áëîêà, 53% åôåê-
òèâíîñò â àòàêà). Êóáèíåöúò 
Ìàðëîí ßíè Åðåðà äîáàâè 13 
òî÷êè. Çà Ïèà÷åíöà íå èãðà 
Ðîáåðëàíäè Ñèìîí, êîéòî å 
êîíòóçåí. Ðèêàðäî Ëóêàðåëè 
çàâúðøè ñ 15 òî÷êè, à 14 òî÷-
êè îòáåëÿçà Ðîàìè Àëîíñî.

Ëóáå å 5-è âúâ âðåìåííîòî 
êëàñèðàíå ñ àêòèâ îò 14 òî÷êè 
(5 ïîáåäè, 4 çàãóáè), à Ïèà÷åí-
öà å 8-è ñ 13 òî÷êè (4 ïîáåäè, 
5 çàãóáè). Â ñëåäâàùèÿ ñè 
äâóáîé Ëóáå èçëèçà ñðåùó 
Àëèàíö (Ìèëàíî) íà 5 äåêåì-
âðè (ïîíåäåëíèê). Ïèà÷åíöà ñå 
èçïðàâÿ ñðåùó Òîï Âîëåé ×èñ-
òåðíà (Ëàòèíà) äåí ïî-ðàíî.

ВОЛЕЙБОЛИСТИТЕ НА ДОБРУДЖА ВОЛЕЙБОЛИСТИТЕ НА ДОБРУДЖА 
ЗАГУБИХА ОТ ЛЕВСКИ В СТОЛИЦАТАЗАГУБИХА ОТ ЛЕВСКИ В СТОЛИЦАТА

Øàìïèîí ïðè ìúæåòå ñòàíà 
Íèêîëàé Ïúðâàíîâ îò Äæîð-
äàí (Áëàãîåâãðàä), êîéòî ïðî-

áÿãà äèñòàíöèÿòà çà 31:28 
ìèíóòè. Ñëåä íåãî ñå íàðå-
äèõà áåãà÷èòå îò ÑÊ Àòëåò 
(Ìåçäðà) – Ìèðîñëàâ Ñïàñîâ 
(31:33 ìèíóòè) è Àëåêñàíäúð 
Âàñèëåâ (32:27 ìèíóòè). Äî 
ñàìèÿ ôèíàë Íèêîëàé è Ìèðî-
ñëàâ áÿãàõà ðàìî äî ðàìî, íî 
Ïúðâàíîâ èçïðåâàðè Ñïàñîâ â 
ïîñëåäíèòå ìåòðè.

Êëàñèðàëèòå ñå íà ïúðâèòå 
øåñò ìåñòà ïðè ìúæåòå è 
æåíèòå ïîëó÷èõà ïàðè÷íè ïðå-
ìèè, à ïúðâèòå òðèìà â äâåòå 
êàòåãîðèè - è ìåäàëè, âðú÷åíè 
îò êìåòà íà îáùèíà Ìåçäðà – 
Èâàí Àñïàðóõîâ.

âçåõà íåùàòà â ñâîè ðúöå. Íà 
ïîëåòî çà Ëåâñêè ñå ïîÿâè 
è àâñòðàëèéñêèÿò íàöèîíàë 
ñ ðóñêè êîðåíè Èãîð Þäèí, 
êîéòî íàïðàâè ñâîÿ äåáþò 
çà "ñèíèÿ" òèì. Äîìàêèíèòå 
ïðîñòî äîèãðàõà ìà÷à, êàòî 
ñïå÷åëèõà ÷èñòî ñ 3:0 ñëåä ïî-
âå÷å îò êàòåãîðè÷íîòî 25:15.

Íàé-ïîëåçåí çà Ëåâñêè áå 
Àëåõàíäðî Òîðî ñ 15 òî÷êè è 
çàñëóæåíî áå îáÿâåí çà MVP 
íà ìà÷à. Âëàäèìèð Ãúðêîâ è 
Âåíèñëàâ Àíòîâ äîáàâèõà ïî 
13 òî÷êè çà óñïåõà. Çà òèìà 
íà Äîáðóäæà Æóëèåí Ãåîð-
ãèåâ çàâúðøè ñ 14 òî÷êè (37% 
óñïåâàåìîñò â àòàêà).

Ñúñòàâúò íà Äîáðóäæà: 
Ñòåôàí Ãåîðãèåâ 2, Æóëèåí 
Ãåîðãèåâ 14, Çëàòêî Êüîñåâ 8, 
Ëåîí Òîí÷åâ 7, Ñâåòîñëàâ Àð-
íàóäîâ 4, Àëåêñàíäúð Êîðäåâ 
7 - Íèêîëàé Òîäîðîâ-ëèáåðî 
(Äàìÿí Îãíÿíîâ, Ìàðèÿí Íà-
êîâ, Íèêîëàé Èâàíîâ, Õðèñòî 
Åíêîâ, Ñàìóèë Âàñèëåâ-ëè-
áåðî).

Ñ îòêðèòè ðåãèîíàëíè òóð-
íèðè çà äåöà äî 8 è äî 10 
ãîäèíè Àëáåíà äàäå ñòàðò 
íà êàëåíäàðà â ×åðíîìîð-
ñêèÿ òåíèñ ðåãèîí. Â óþòíàòà 
ñïîðòíà çàëà íà êóðîðòíèÿ 
êîìïëåêñ, îáÿâåí çà çèìåí 
ðåãèîíàëåí  öåíòúð, ñèëè 
ïðåìåðèõà 30 äåöà. Ðàçïðå-
äåëåíè â ãðóïè, âêëþ÷âàùè è 
óòåøèòåëíè òóðíèðè, ìëàäèòå 
ñúñòåçàòåëè ïîêàçàõà ìíîãî 
æåëàíèå, ìîòèâàöèÿ è äîáðè 

ñïîðòíî-òåõíè÷åñêè óìåíèÿ 
çà âúçðàñòòà ñè. Äîïúëíè-
òåëíèÿò òðåíèðîâú÷åí êîðò 
ñúçäàäå âúçìîæíîñò çà èñ-
òèíñêî çàáàâëåíèå íà äåöàòà, 
âêëþ÷âàéêè ðàçëè÷íè èãðè. 

Ñðåùèòå ïðèêëþ÷èõà ñ áëà-
ãîäàðíîñòè îò ðîäèòåëèòå è 
òðåíüîðèòå êúì äîìàêèíèòå 
îò Àëáåíà. Â êðàÿ íà ñåäìèöà-
òà (3-4äåêåìâðè) ñèëè ùå ïðå-
ìåðÿò 12-ãîäèøíèòå ìîìè÷åòà 
è ìîì÷åòà îò ðåãèîíà . 

КУЛИБАЛИ ПРАТИ КУЛИБАЛИ ПРАТИ 
СЕНЕГЕЛ НА 1/8-ФИНАЛИТЕ СЕНЕГЕЛ НА 1/8-ФИНАЛИТЕ 
НА СВЕТОВНОТОНА СВЕТОВНОТО

Ñåíåãàë ñè îñèãóðè ó÷àñòèå 
íà 1/8-ôèíàëèòå íà Ñâåòîâíî-
òî ïúðâåíñòâî â Êàòàð, ñëåä 
êàòî ïîáåäè ñ 2:1 Åêâàäîð â 
êëþ÷îâ äâóáîé îò ãðóïà "À", 
â êîÿòî êàòî ïîáåäèë çàâúð-
øè òèìúò íà Íèäåðëàíäèÿ. 
Àôðèêàíñêèÿò òèì çàñëóæè 
êëàñèðàíåòî ñè ñ ïî-äîáðà 
èãðà, äîêàòî þæíîàìåðèêàí-
öèòå, êîèòî îñòàâèõà ìíîãî 
äîáðè âïå÷àòëåíèÿ â äâóáîèòå 
ñ Êàòàð è "ëàëåòàòà", ñòàíàõà 
æåðòâà íà ñîáñòâåíèÿ ñè ïîä-
õîä, òúé êàòî ÿâíî èçëÿçîõà ñ 
ìèñúëòà çà ðàâåíñòâî, êîåòî 
áè èì ñâúðøèëî ðàáîòà. 

Â êðàÿ íà ïúðâîòî ïîëóâðå-
ìå ïî-äîáðàòà èãðà íà Ñå-
íåãàë ïðåäè ïî÷èâêàòà äàäå 
ðåçóëòàò, ñëåä êàòî "ëúâîâåòå 
îò Òåðàíãà" ïîëó÷èõà äóçïà. 
Ñàð íàõëó â íàêàçàòåëíîòî 
ïîëå, à Èíêàïèå ñå áëúñíà â 
íåãî è ãî ïîâàëè, áåç äà èã-
ðàå çà òîïêàòà. Áðàíèòåëÿò 
ïðåòåíäèðàøå, ÷å å èãðàë 
ðàìî â ðàìî, íî ÂÀÐ ïîòâúðäè 
ðåøåíèåòî íà ãëàâíèÿ ðåôåð. 
Èñìàèëà Ñàð èçïúëíè õëàä-
íîêðúâíî íàêàçàòåëíèÿ óäàð, 
äàâàéêè çàñëóæåí àâàíñ íà 
Ñåíåãàë.

Åêâàäîð î÷àêâàíî çàïî÷íà 
ïî-äåéíî âòîðàòà ÷àñò, íî 
ïðåâúçõîäñòâîòî íà þæíî-

àìåðèêàíöèòå áå ïðåäèìíî 
ïîçèöèîííî è ïî îòíîøåíèå 
íà âëàäååíåòî íà òîïêàòà, 
êàòî ïîëîæåíèÿòà ïðåä Åäóàð 
Ìåíäè ëèïñâàõà. Âñå ïàê Åê-
âàäîð ñå âúçïîëçâà îò ñòàòè÷-
íî ïîëîæåíèå, çà äà èçðàâíè 
ðåçóëòàòà. Â 67-àòà ìèíóòà 
Òîðåñ çàñå÷å ñ ãëàâà öåíòðè-
ðàíå îò êîðíåð, ñëåä êîåòî 
Êàéñåäî, êîéòî áå íàïîêðèò 
íà äàëå÷íàòà ãðåäà, ïîäëîæè 
êðàê îòáëèçî çà 1:1. Ñàìî äâå 
ìèíóòè ñëåä òîâà îáà÷å Ñå-
íåãàë âúçñòàíîâè ïðåäíèíàòà 
ñè. Îòáðàíàòà íà Åêâàäîð íà 
ïðúâ ïîãëåä èç÷èñòè öåíòðè-
ðàíå îò ñâîáîäåí óäàð, íî 
Êóëèáàëè ïîñðåùíà òîïêàòà 
îò âúçäóõà è ñ ìîùåí øóò ÿ 
ïðàòè âúâ âðàòàòà. Òîâà áå 
è ïúðâè ãîë íà öåíòðàëíèÿ 
áðàíèòåë íà ×åëñè ñ íàöèî-
íàëíàòà ôëàíåëêà. Òàêà Ñå-
íåãàë çàñëóæè êëàñèðàíåòî 
ñè íà 1/8-ôèíàëè íà ñâåòîâíî 
ïúðâåíñòâî çà ïúðâè ïúò îò 
2002 ãîäèíà. 

Íèäåðëàíäèÿ ïîáåäè ñ 2:0 
äîìàêèíà Êàòàð â ïîñëåäíèÿ 
ìà÷ íà äâàòà òèìà îò ãðó-
ïîâàòà ôàçà íà Ñâåòîâíîòî 
ïúðâåíñòâî. Ïîïàäåíèÿòà çà 
“ëàëåòàòà” áÿõà äåëî íà Êîäè 
Ãàêïî (26’), çà êîãîòî òîâà áå 
òðåòè ãîë â òðè ìà÷à íà òóð-
íèðà, è Ôðåíêè äå Éîíã (49’).

СВЕТКАВИЦА СПРЯ СВЕТКАВИЦА СПРЯ 
СЕПТЕМВРИ (ТЕРВЕЛ)СЕПТЕМВРИ (ТЕРВЕЛ)

Ëèäåðúò â Ñåâåðîèç-
òî÷íàòà òðåòà ôóòáîëíà 
ëèãà Ñåïòåìâðè (Òåðâåë) 
è Ñâåòêàâèöà çàâúðøèõà 
íàðàâíî 0:0. Ñðåùàòà áå 
îò 15-èÿ êðúã íà ïúðâåí-
ñòâîòî è ñå ïðîâåäå â 
Òúðãîâèùå. Îùå â 4-àòà 
ìèíóòà Âëàäèñëàâ Ìèð-
÷åâ ïðîïóñíà äà âêàðà 
çà ãîñòèòå ñ ãëàâà ïðåä 
ïðàçíàòà âðàòà. Äåñåòèíà 
ìèíóòè ïî-êúñíî Òåîäîð 
Êèð÷åâ îò äîìàêèíèòå 
íàïóñíà ñ êîíòóçèÿ. Â 
ñðåäàòà íà ïúðâàòà ÷àñò 
çàðàäè òðàâìà èçëåçå è 
Âàñèë Äîáðåâ îò òåðâåë-
ñêèÿ òèì. Çàôåð Èíàí 
ïðîïèëÿ îòëè÷åí ãîëîâ 
øàíñ çà äîìàêèíèòå â 38-
àòà ìèíóòà. Ñúùîòî íà-
ïðàâè è ñúîòáîðíèêúò ìó 
Ñåâàñòèàí Ãåîðãèåâ 120 
ñåêóíäè ïðåäè ïî÷èâêàòà. 

Ïðåç âòîðàòà ÷àñò ôóò-
áîëèñòèòå íà Ñåïòåìâðè 
íàòèñíàõà, à ñúïåðíèêà 
èì ñå áðàíåøå óìåëî è 
ïðîâåæäàøå êîíòðààòà-
êè. Ðóìåí Íèêîëîâ îò ãîñ-
òèòå ïðîïóñíà äà âêàðà ñ 
ãëàâà, à ñúîòáîðíèêúò ìó 
Äèìèòúð Ìèõàëåâ íå óöå-
ëè âðàòàòà îòáëèçî. 

Â äðóã ìà÷ îò êðúãà 
Ðèëöè (Äîáðè÷) ñïå÷åëè 
ãîñòóâàíåòî ñè íà Äîðîñ-
òîë (Ñèëèñòðà) ñ 1:0. Ìàð-
òèí Êèðèëîâ áåøå èçâå-
äåí ñàì ñðåùó âðàòàðÿ è 
ðåàëèçèðà åäèíñòâåíîòî 
ïîïàäåíèå â 55-àòà ìèíó-
òà. Äîáðè÷ëèè ìîæåõà äà 
áèÿò ïî-èçðàçèòåëíî, íî 
ïðîïóñêè íàïðàâèõà Äåé-
âèä Âåíöèñëàâîâ, Ãåîðãè 
Ãåîðãèåâ, Äèàí Ìèí÷åâ 
è ãîëìàéñòîðúò Ìàðòèí 
Êèðèëîâ. 
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AUTO DAFE ПО БЪЛГАРСКИ

О Б Я В А
на 09-ти декември 2022 г. /петък/ от 10.00 часа в зала “Дора 
Габе”, етаж три на Община Генерал Тошево ще се проведе 

Публично обсъждане на промени на бюджет 2022 г.
На основание чл.84, ал.6 и  чл.124, ал.1 от Закона за 

публичните финанси и чл.37 от Наредба за условията и реда 
за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Генерал Тошево, кметът на 
Община Генерал Тошево Валентин Димитров, кани местната 
общност да вземе участие в обсъждане на промените в бюджета 
на Община Генерал Тошево, приет с решения № 4-14/11.04.2022 
г. и изменени по-късно с решения № 6-10/27.06.2022 г., № 
7-18/04.08.2022 г., № 8-2/01.09.2022 г. и № 9-25/13.10.2022 г. на 
Общински съвет Генерал Тошево. 

Информация за публичното обсъждане ще бъде публикувана 
на интернет страницата на Община Генерал Тошево - www.
generaltoshevo.bg в „Актуални новини”.

Предложения във връзка с промените в бюджета на Община 
Генерал Тошево се приемат в центъра за информационно 
обслужване на Община Генерал Тошево и на e-mail: mail@
toshevo.org в срок до 14:00 часа на 08.12.2022 г.

„ДКЦ-І Добрич“ EООД гр. Добрич
О Б Я В Я В А

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
на 22.12.2022 г. от 10:30 часа в

 залата на IV- ти етаж в  ДКЦ-1, ул. “Д. Петков“ № 3
1. Отдава под наем:

Търговска площ за Кафе – сладкарница – бюфет със 
сезонна тераса, находяща се на първи етаж в сградата на „ДКЦ – 1 
Добрич” ЕООД с площ 42,00 кв.м. ведно с  дължимите  разходи за 
консумативи.

Начална тръжна цена без включен ДДС: 312,00 лева.
Срок за отдаване под наем: 3 години
Депозитна сума за участие: 1 123,20 лева.
Краен срок за внасяне на депозита за участие –21.12.2022 год. до 

12.00 часа по банков  път.
Срок за закупуване на тръжни книжа: до 12,00 часа на 21.12.2022г. 

от касата на дружеството при цена 20,00 лева.
Време за оглед  - от 02.12.2022 год. до 21.12.2022 год. от 09.00 часа 

до 11.00 часа вкл.
Тел. за контакт:  058/601 474 вътр. 222; 
Гр. Добрич, ул. “Д. Петков“ № 3
e-mail: a.petkova.dkc@gmail.com 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА 
ИНСПЕКЦИЯ-ДОБРИЧ

Обявава  търг на излезли от употреба МПС
Регионална здравна инспекция- Добрич със седалище и адрес: 

гр. Добрич, ул. Св. св. Кирил и Методий, №57 на основание чл. 
64 от ЗДС, чл.69, ал. 1 от ППДС за държавната собственост и 
във връзка с чл.5, ал.1 и чл. 6 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. 
за продажба на движими вещи - частна държавна собственост  
и  Заповед № РД- 01-318/29.11.2022 г. на Директора на РЗИ-
Добрич, обявява втори последователен търг с тайно наддаване 
на 2 броя употребявани леки автомобили, собственост на РЗИ-
Добрич:

•	 Позиция №1- Марка ВАЗ, Модел  2107, Рег. № ТХ9487СХ, 
дата на първата регистрация-17.01.2005 г., Идентификационен 
номер: ХТА21070052043824, кубатура на двигателя 1451, 4-вра-
ти, цвят бордо, с изминат  пробег-69430 км., бензин. Начална 
тръжна цена 1128, 00 (хиляда сто двадесет и осем лева) лева.

•	 Позиция №2- Марка ВАЗ, Модел  2107, Рег. № ТХ3850СХ, 
дата на първата регистрация-17.12.2003 г., Идентификационен 
номер: ХТА21070041849684, кубатура на двигателя 1451, 4-вра-
ти, цвят бордо, с изминат  пробег-182 000 км., бензин. Начална 
тръжна цена 1128, 00 (хиляда сто двадесет и осем лева) лева.

Тръжната документация за участие в търга се предоставя без-
платно и е достъпна за участниците в търга на интернет страни-
цата на  инспекцията– www.rzi-dobrich.org в раздел „Актуално“, 
подраздел „Обяви“ → подраздел „Търгове“. Заявления за учас-
тие се приемат от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден 
от 01.12.2022 г. до 08.12.2022 г. в стая 111, ЦАО, РЗИ-Добрич на 
адрес: гр. Добрич, ул. Св. св. Кирил и Методий, №57. За участие 
в търга се внася депозит в размер на 10% от началната тръжна 
цена на вещта (позицията), за която се кандидатства, по банко-
ва сметка на РЗИ-Добрич: BG07UBBS 80023110739110; BIC: 
UBBSBGS; ОББ-клон Добрич.  Оглед на посочените вещи може 
да  се извърши в двора на РЗИ-Добрич, гр. Добрич, ул. Св. св 
Кирил и Методий №57 от 13.00 до 17.00 часа всеки работен ден 
до крайната дата, посочена за подаване на заявления за участие в 
Заповедта за откриване на търга и след предварителна уговорка 
на тел: 0879498650.

Търгът ще се проведе на 09.12.2022 г. от 14.30 часа в сградата 
на РЗИ-Добрич, ул. Св. св. Кирил и Методий, №57, етаж първи,  
стая 102. Резултатите ще бъдат обявени на 12.12.2022 г. на ин-
формационното табло на РЗИ- Добрич и на интернет страницата 
на  инспекцията– www.rzi-dobrich.org в раздел „Актуално“, под-
раздел „Обяви“ → подраздел „Търгове“.

Наближават светлите праз-
ници Коледа и Нова година и 
всеки очаква с надежда да се 
случи нещо добро, красиво и 
радостно.

В тези изпълнени с надежди 

дни ми навяват и горчиви спо-
мени за времената, когато  Ко-
леда беше изхвърлена от праз-
ничния календар, обезличена 
и забравена. В тези Рождест-
венски дни, когато се ражда 
доброто от малкото пшеничено 
зрънце, точно преди 50 години 
ние, добричлии, добруджанци, 
преживяхме едно знаково и 
мрачно събитие.

Нека да започнем по-отдавна 
и да върнем лентата назад през 
1970 година, когато по инициа-
тива на големия добруджански 
родолюбец и краевед Любен 
Бешков бе решено, добричко-
то народно читалище „Йордан 
Йовков” да бъде ознаменувано  
с издаването на книга. Авто-
рите бяха много, с различни 
и любопитни статии за исто-
рическите периоди в живота 
на това огнище на паметта на 
добруджанеца. Най-голям обем 
имаше задълбоченото научно 
изследване на Любен Бешков 
за периода на Възраждането и 
румънското владичество.

Партийните и администра-
тивните ръководители откриха, 
че културата ще ги издигне на 
нови върхове. Уважаваният ад-
вокат и изследовател предложи 
още по-амбициозна задача-да 
бъде чествана 100- годишнина-
та от Първото класно училище 
в Добрич, а идеята бързо бе 
прегърната с ентусиазъм. По-
ставена бе задачата да бъде 
изграден инициативен комитет 
под председателството на дру-
га голяма фигура на времето-

Йордан Парушев, който бе 
секретар на Окръжния съвет. 
Определени бяха четирима ав-
тори-Любен Бешков по въпро-
сите на Възраждането и румън-
ското владичество, проф.Петър 

Тодоров от ВТУ”Св.св.Кирил и 
Методий” за периода на войни-
те, Рада Въртунинска- времето 
1940-1944г., а за проблемите 
на образователната система 
Христо Бакърджиев, директор 
на Учителския институт  и 
привлеченият по-късно Йордан 
Епитропов от отдел „Образо-
вание”

Започна изследователската 
и творческата работа, дойде 
времето на работните срещи 
в почти всяка седмица.  Пред-
седателят на екипа Йордан 
Парушев даваше напътствия, 
поставяше акценти, за да ни 
предпази от „идеологическите” 
грешки, като целта бе да не 
политизираме и да навлизаме 
в забранените червени линии, 
опасни зони.

Книгата излезе от печат в 
гр.Враца на издателство „Оте-
чествен фронт” в сравнително 
малък тираж, около 200 ек-
земпляра. Като оформление 
изданието бе твърде скромно 
и дори безлично. Подготовка-
та за представянето на исто-
рическия труд бе в познатия 
за времето стил. Изданието 
първо  получиха партийните 
активисти и секретари от целия 
окръг. Само Любен Бешков от 
авторите имаше екземпляр в 
навечерието на официалното 
събитие.

В залата на кино „Добрич” 
нямаше гражданско предста-
вителство, освен учителите 
Ханджиев и Кузманов. Те бяха 
поканени на първия ред срещу 

трибуната, която се превърна 
скоро в трибунал. От столицата 
бяха поканени Цола Драгойче-
ва и Иван Абаджиев, секретари 
на ЦК на БКП. След традицион-
ните ласкави думи за нашето 
„добро дело”, започнаха като 
град хулите в изказванията. 
Секирата бе авторитетният 
поет и партиен активист Нико-
лай Минчев, който бе упорито 
подкрепян от бившите органи-
затори на училищните стачки. 

Минчев започна с недоволство 
от заглавието, в което бе името 
Добрич, а не Толбухин. Обвини-
ха ни, че по този начин искаме 
да възстановим старото име на 
града. Той нарече  стария си 
учител г-н Кузманов фашист, 
а двамата с г-н Ханджиев бяха 
на първия ред и с тези скверни 
слова с лека ръка се отричаха 
ерудицията, културата и делото 
на тези колоси на образова-
телното дело в родния ни град. 
Те потъваха на местата си, 
ставаха невидими сенки. Диман 
Никушев от Каварна продължи 
с жлъч  и ги определи като про-
водници на монархофашист-
ката власт. Никой в залата не 
намери силата и мъжеството да 
защити тези достойни хора на 
Добруджа, на българщината.

След като изсипа своя гняв 
към г-н Кузманов, ораторът се 
насочи към най-малкия раздел, 
за периода 1940-1944, чийто 
автор бях аз. Той ме обвини, 
че открито фаворизирам мо-
нархическото образование и 
едва ли не го реабилитирам 
като по-добро. Според него 
в кръжоците са се изнасяли 
рефератите за историята на 
Добруджа, в които  се насажда-
ли фашистки идеи. Спортното 
обединение „”Юнаци- те” със 

сребърно лъвче на калпачетата 
са също фашисти. Отречено 
е литературното дружество, 
само въздържателното друже-
ство не бе споменато. С гняв 
и омраза той ме смля, без да 
оцени направеното от всички 
нас за бъдещите поколения. 
Не ми се размина, започнаха 
дългите обяснения защо съм 
допуснала такива големи иде-
ологически грешки.

  По време на тържество-
то книгата бе 
иззета от учас-
тниците, а ние с 
Христо Бакър-
джиев още не 
бяхме я получи-
ли дори, лишиха 
ни от възмож-
ността да изпи-
таме радостта 
да я държим в 
ръцете си като 
свидна рожба. 
Новото издание 
бе иззето от 
библиотеката 
на Читалището 
в града и изпра-
тена в гр.Враца, 
в чиито пещи на 
циментовия за-
вод бе изгоре-
но. Това беше 
б ъ л г а р с к о т о 
Auto dafe, след 
него дойде ред 
на  „Люти чуш-
ки” на Радой 
Ралин.

 С изгарянето 
на студията слу-
чаят не беше 

приключен. Месеци наред бях 
привиквана да давам обяс-
нения и писмени изложения. 
Накрая с Христо Бакърджиев, 
той разглеждаше периода след 
9.09.1944г., бяхме изправени да 
дадем обяснение пред Партий-
ното бюро. Ганчо Кръстев-пър-
ви секретар на ОК на БКП, про-
дължи да ни хули, без правото 
на защита и на друго мнение. 
Случаят заплашваше не само 
нас, но и семействата ни. Аз 
изобщо не споделих тревоги-
те с милите ми хора. Христо 
напусна, освободиха го от ди-
ректор на Учителския институт. 
Качи се да работи на кораб и 
скоро смъртта го настигна по 
чуждите земи и води.

 След промените Любен Беш-
ков преиздаде своя раздел в от-
делна книга, а аз моите дваде-
сет и пет ” изгорени страници.”

 Измитаха вече 50 години от 
онези мрачни и срамни съби-
тия. Никой вече не помни, дру-
гите не знаят какво се случи 
тогава. Аз съм единственият 
жив автор, за да свидетелст-
вам за онова грозно време на 
отрицание на собственото ни 
историческо развитие. Panta 
rhei…всичко тече, всичко се 
повтаря…   

Рада ВЪРТУНИНСКА

  

1 декември е Световният ден 
за борба със СПИН. Активистите 
за борба със СПИН/ХИВ казват, 
че световният ден за борба със 
заболяването е важен, защо-
то напомня на обществото и 

правителствата, че СПИН не е 
изчезнал.

През 1988 г., на среща на ми-
нистрите на здравеопазването 
в Лондон, Световната здравна 
организация обявява 1 декем-
ври за световен ден за борба 
със СПИН. Целта е да се насочи 
общественото внимание към 
проблемите на ХИВ/СПИН и да 
се подчертае необходимостта от 
подкрепа и разбиране за хората, 
живеещи с ХИВ. Понастоящем 
той е признат и се отбелязва в 
над повече от 190 държави по 
света. Международен символ 
на тази борба и израз на соли-
дарност към хората, живеещи с 
ХИВ, е червената панделка. 

България продължава да ре-
гистрира по над 200 нови случая 
на ХИВ годишно. Целта на дър-
жавата и здравните власти е на-
маляване с 75% на новите случаи 
и е заложена в Национална про-
грама за превенция и контрол 
на ХИВ и сексуално предавани 
инфекции /2021-2025 г./, която 
беше приета през м. Август 2021 
г. Като цяло, България остава 
страна с нискоразпространение 
на ХИВ. Запазва се тенденцията 
от последните години броят на 
новорегистрирани мъже да е 
по-голям от този на жените. Най-
засегната възрастова група е на 

хора 30-39 г./36%/, следвана от 
възрастова група 20-29 г. /24%/ 
и 40-49 г. /22%/. По данни на ста-
тистиката 58% от новите случаи 
са във възрастова група 30-50 г.

Министерство на здравео-

пазването осигурява безплатна 
антиретровирусна терапия на 
всички нуждаещи се лица, не-
зависимо от здравноосигури-
телния им статус. Прилагането 
на антиретровирусната терапия 
удължава живота на пациентите 
и подобрява качеството им на 
живот.

РЗИ-Добрич предлага ано-
нимно и безплатно изследване и 
консултиране за ХИВ/СПИН в Ка-
бинета за анонимно и безплатно 
консултиране и изследване на 
СПИН (КАБКИС) в сградата 
на РЗИ-Добрич на ул. „Кирил и 
Методий“ 57. КАБКИС е мяс-
тото, където можете да получите 
компетентна помощ при пълна 
конфиденциалност относно ли-
чността Ви и начина на живот.

ХИВ е вирус, който атакува 
имунната система на човека, 
така че тя не може да осигури 
защита на организма срещу 
болести и инфекции. В превод 
от английски HIV/ХИВ означава 
„вирус на човешката имунна не-
достатъчност“. ХИВ-инфекцията 
е бавно развиващо се и прог-
ресиращо заболяване, което 
преминава през няколко стадия, 
докато причини СПИН-това е 
последният стадий на заболява-
нето, в който имунната система 
е тежко увредена.                  НДТ

1 ДЕКЕМВРИ - СВЕТОВЕН 
ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН
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Текст и снимки: Румен Николаев
Ден след тържественото от-

криване в деня на християн-

ското семейство на 21 ноември 
на обновената модерна сграда 
пенсионерският клуб „Светли-
на“ в село Дончево, община 
Добричка, проведе отчетното 
си събрание в своя нов дом. 
Тук през десетилетията се е 
помещавало старото училище 
на селището, носило името 
Княз Симеон между 1942 г. и 
1947 г. После то е служило и за 
детска градина. След откриване 
на новата сграда на училището 
през 1967 г. в него са били ка-
бинетите по ботаника, зоология 
и трудово обучение. Години 
наред учениците в тази сграда 
са изработвали в часовете „по 

трудово“ дървени чукове, дръж-
ки за инструменти, табуретки 
за сядане, дърени подложки 
за рязане на хляб, зеленчуци, 
месо, плодове. В занятията по 
ботаника подготвяли хербарии, 
а по зоология правели дисекции 
на жаби. По-буйните и нетърпе-
ливи за игра ученици хвърляли 
жабите в нажежената печка – 
„да гърмят“...

Това било допреди половин 
век. Днес останалите в селото 
някогашни момчета и момичета 
вече се радват като пенсионери 
от клуб „Светлина“ на своя об-
новен дом, пълен с какви ли не 
спомени. Модернизирането му 
започна по време на мандата 
на  предишния кмет на община 
Добричка – инж. Тошко Петков, 
и завърши при настоящия кмет 
Соня Георгиева. „Това сега е 
най-съвременният пенсионер-
ски клуб в областта“, казва 
Георги Иванов, председател на 
областния съвет на съюза на 
пенсионерите – Добрич. (Целият 
съюз в страната наброява 120 
хиляди члена.) 

В модерния си дом клубните 
членове от Дончево проведоха 
на 22 ноември отчетното си 
събрание. Председателят на 
клуба Стоянка Койчева отбеля-
за, че през отчетия период се 
е сбъднала мечтата на десетки 
дончевски пенсионери да разпо-
лагат със свой нов, просторен и 
хубав дом. В него те ще продъл-
жат да съхраняват традициите 
на предците и да са мост между 
поколенията. Част от дейности-
те на клуба стават съвместно с 
детската градина и училището. 

Въпреки ограниченията около 

ковид-ната пандемия клубните 
членове продължават да са 
сред основните участници във 

фолклорната група. С нея те 
носят още слава на селото и 
печелят награди и медали на 
местни и международни фести-
вали в Дебрене, Копривщица, 
Балчик и др. 

Пенсионерите са като голя-
мо и задружно семейство и те 
тачат завещаното от предците 
им не само в празници с на-
родни песни, танци и обичаи 
като Бабинден, Трифон Заре-
зан, Заговезни, Първа пролет, 
Гергьовден, Еньовден, Коледа, 
Нова година. Клубните членове 
посетиха старите български 
столици Плиска и Преслав и ис-
торическия монумент в Шумен. 

В клуба се провеждат презента-
ции по здравословно хранене, 
а понякога той е и място за 
безплатни прегледи и здравни 
консултации. Вероятно едва 

ли има тайни в кулинарията за 
клубния член Донка Николова, 
голям майстор в приготвяне на 
вкусни ястия и особено на аг-
нешкото за празненствата. Дон-
ка Станева пък като ученичка 
и доброволец към Българския 
червен кръст някога имаше по-
вече познания по първа здравна 
и медицинска помощ отколкото 
много студентки по медицина 
(по признания на лекарите при 
прегледите за червенокръстка 
дейност в областта). И днес тя 
дарява половината от месеч-
ните си възнаграждения като 
секретар на клуба за негови 
дейности и придобивки.

Председателят Стоянка Кой-
чева благодари на външните 

дарители на клуба, спомогнали 
той да има ново оборудване, 
интериор, картини. Сред основ-
ните благодетели с финансова 
и материална помощ за обно-
вения дом на пенсионерите са: 
агрономът Ради Георгиев, пред-
седател на местната земедел-
ска кооперация „Урожай“; Иван 
Иванов – директор на предприя-

тието „Яйца и птици – Зора“ АД; 
Продан Лазаров – земеделски 
производтел; Димитър Стоилов 
и Димитър Чернев – общински 
съветници; Паун Станчев – кмет 
на селото; Антониета Лазаро-
ва – секретар в кметството; 
Керанка Димитрова – управи-
тел на магазините „Андреев“ в 
Добрич;  Маргарита Лазарова 
– читалищен секретар, Мария 
Лападатова – пенсионерка; 
Гинка Христова – клубен член; 
Йорданка Костадинова, Марий-
ка Петрова, Йорданка Станчева, 
Михаил Колев, Йордан Иванов, 
Митка Денева, Пантелей Ве-
лизаров – строителен техник в 
горското стопанство. 

При откриване на обновената 
сграда на 21 ноември Румяна 
Иванова – заместник-кмет на 

община Добричка, поздрави 
присъстващите от името на об-
щинския кмет Соня Георгиева, 
преряза лентата на входа на 
новия дом и подари телевизор 
на клуба. Местните общински 
съветници дариха клуба с нова 
кафемашина. Така пенсионе-
рите ще продължат да отпраз-
нуват юбилеи и годишнини в 
клуба в по-цветна, уютна и 
музикална среда. Същия ден 
отец Мариян Иванов отслужи 
водосвет и освети икона на 
Св. Богородица в обновената 
сграда. Той отбеляза ролята 
на семейството, младежта и 
вярата за опазване на българ-
ския дух през вековете. Све-
щеникът разказа на празника 

и за ролята на въведението на 
светата майка в храма. Той 
пожела на клубните членове и 
на гостите да поддържат тради-
циите живи. Отецът отбеляза и 
благоволението свише на този 
празничен ден  – сутрината 
валя дъжд, после пекна слънце 
за тържественото откриване на 
обновената сграда, а след това 

пак продължи да вали. „Ще вър-
ви на клуба и хората в него по 
вода и слънце“, каза младата 
пенсионерка Мария Костова, 
облечена в народна носия при 
отрязване на лентата при от-
криване на модерната сграда.  

Стоянка Койчева си спомня 
за 2004 г., когато е поела ръко-
водството на клуба в бившето 
помещение. „Празната стая 
служела за хранилище на кмет-
ството – разказва тя. – Пърият 
човек, който влезе, бе Ташо 
Ташев, уважаван местен земе-
делец. Направихме учредително 
събрание на клуба. От десетина 
члена отначало стигнахме до 
60 души през 2014 г. Станахме 

най-многобройния пенсионер-
ски клуб в община Добричка. 
През 2019 г. първо тогавашният 
общински клет Тошко Петков 
и заместникът му Дико Иванов 
помогнаха да имаме тази съ-
временна сграда на клуба днес. 
После при настоящото управле-
ние на кмета Соня Георгиева 
успяхме да я довършим бла-
годарение основно на община 
Добричка. За дооборудването 
вътре много ни помогнаха Ради 
Георгиев от кооперация „Уро-
жай“, Иван Иванов от „Яйца 
и птици“, Керанка Димитрова 
от магазини „Андреев“ и други 
спомоществуватели.“

Председател ят  на  клуб 
„Светлина“ си направи отвод 
да продължи да ръководи клу-
ба поради своята възраст и 
желанието да предаде щафе-
тата на по-младите. Водещата 
отчетното събрание Пенка 
Костова изтъкна всеотдай-
ността на Стоянка Койчева в 
60-годишната й дейност като 
учителка, ръководител на фол-
клорна група със златен медал 
от фестивала в Копривщица 
през 1986 г., кмет и общински 
съветник, и сега – като пред-
седател на клуба. При гласу-
ването надделяха гласовете на 
клубните членове: сегашният 
председател да си довърши 
мандата и през оставащото 
време от управителния съвет 
да подготвят сред по-млади-
те пенсионери поемане на 
ръководството на клуба на 
пенсионера „Светлина“ в село 
Дончево, община Добричка.  

Тодор Тодоров, председател 
ШК Енергия, Добрич

В последният петък на ноем-
ври 2022 г. едно притегателно 
място като магнит събра заед-
но малки и големи почитатели 
на древната велика игра на 
шах от градовете Добрич и Ва-
рна. Запомнете това знаково 
за шаха събитие. В този ден 

нашият град излезе на голямата 
сцена на ФИДЕ с подкрепата 
на доцент Тодор Радев, който 

дължи любовта си към шаха на 
световния шампион Анатолий 
Карпов, негов състудент. Първи 
в залата, където се провеждаха 
двубоите пристигна най - мла-
дия гросмайстор на България 
Момчил Петков, следван от рек-

тора на Висшето училище по 
мениджмънт. Те бяха дошли , 
за да направят първите ходове 
в шах турнирите - А1 B1 C1 D1 в 
нашия град предложени от най-
малките участници в битките 
по черно белите квадрати шест 
годишните Стелиян Малджиев и 
Дарияна Радева. Турнирите по 
стандартен (класически) шах 
са голяма рядкост за България. 
Дори държавни първенства за 
мъже и жени вече няма. Послед-
ните турнири за определяне 
на най-добрите шахматисти на 
България бяха преди две години. 
Доколкото си спомням и в нашия 
град , такива турнири, реги-
стрирани във ФИДЕ, валидни за 
международен рейтинг имаше в 
далечното минало. Преди повече 
от три десетилетия. Техни орга-
низатори бяха шах - майсторите 
Живко Кайкамджозов (почетен 
гражданин на Добрич) и Людмил 
Антонов. Четирите турнира се 
проведоха по кръговата система. 
При нея „всеки играе срещу все-

ки“. Така крайното класирането 
е най-справедливо. Всеки турнир 
е съставен с по осем състе-
затели          (  три малки деца 
от Добрич на възраст до десет 
години без рейтинг и пет играчи 
на различна възраст, с между-
народен рейтинг). Главни съдии 
бяха: Димитър Янев и Минко 
Шишков. Турнирите А1 и B1 са с 

контрола за игра 30 минути плюс 
30 секунди на ход. Допустим 
максимален рейтинг за участие 

1799. Турнирите C1 
и D1 са с контрола 
за игра 60 минути 
плюс 30 секунди на 
ход. Допустим мак-
симален рейтинг за 
участие 2399. Нача-
лото е поставено. 
Победители в тур-
нирите А1 B1 C1 D1 
са Стефан Узунов, 
Мартин Димитров, 
Валентин Минчев и 
Даниел Стоянов - 
всички състезатели 
на ШК ‘‘Каиса“. Под-
робности за турнири-
те са публикувани в 
chess-rezults и всеки, 
който иска може да 
ги разгледа. 

Щастлив съм, че 
имах невероятния 
късмет да стана сви-
детел на  най-инте-
ресните партии, в 
които Райчо Милев 
от Балчик и Андриян 

Неделчев от Добрич спечелиха 
изключително красиво срещу 
своите съперници Михаил Мър-
заков от Варна и Христо Гавра-
илов от Добрич. Висока оценка 
давам също и на партиите между 
доцент Димитър Русев и Пламен 

Петров, както и на малкия Жу-
лин Нурвет с ветерана Борис 
Христов, председател на ШК 
„Веселин Топалов“.

 Ние, председателите на двата 
шах клуба имаме желание, зна-
ния и опит как да направим това 
събитие традиционно с домакини 
- градовете Добрич и Варна. Дано 
по - скоро в България има условия 
нашите идеи да станат реалност. 
Не съм загубил надежда вярвам, 
че в България ще има хора, които 
наистина ще помогнат шаха в 
нашата държава да се постави на 
достойното място . С тези турнири 
искаме да мотивираме най-малки-
те деца в техния яростен и красив 
път в преодоляването на шахмат-
ните висини. 

Децата в България, които ис-
кат в свободното си време да 
играят на шах не заслужават да 
останат най-ощетените, заради 
грозните дела на възрастните. 

Благодарим на родителите и 
на всички други, които ни вярват, 
помагат и подкрепят !

Телевизор, кафемашина, картини и други дарения получиха дончевските 
пенсионери в деня на християнското семейство

Пенсионерският клуб "светлина" на село Дончево ПровеДе 
отчетно събрание в обновената си моДерна сграДа
Отец Мариян Иванов отслужи водосвет и освещаване на дома 

Зам.-кметът Румяна Иванова на общ. Добричка с преря-
заната лента за откриване на новия клуб

Отец Мариян Иванов извършва водосвет и освещаване в клуба

Зам.-кметът Р. Иванова на общ.Добричка и председателят на 
пенсионерския клуб Ст. Койчева пред обновения дом

Зам.-кметът Румяна Иванова на община Добричка подарява 
телевизор на клуба

Зам.-кметът Румяна Иванова поздравява дончевци от името 
на общинския кмет Соня Георгиева

граД Добрич иЗлеЗе 
на голямата сЦена на 
ФиДе с ШаХ турнири - а1 
B1 C1 D1 - станДарт
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ОВЕН - Освободете се от ненужни и нато-
варващи мисли, гледайте реално на нещата 
и не се измъчвайте от чуждото безхаберие. 
Има от какво да сте доволни и следващите 
дни ще потвърдят налагащата се тенденция.

ТЕЛЕЦ - В пряката си работа ще вложите 
повече старание, за да приключите навреме 
започнатото. Подобряване на финансите от 
трудовата ви заетост, както и от допълнител-
ни доходи, хонорари, наеми или получаване 
на заеми.

БЛИЗНАЦИ - Имате значителни успехи 
днес, особено в делови план. Успявате да 
постигнете резултати, които сте си поставили 
отдавна за цел. Партньорите ви ще останат 
доволни от начина, по който действате в 
определена ситуация.

РАК - В отлична форма сте и денят се 
очертава като изключително ползотворен. 
Предстоят ви много ангажименти и е възмож-
но да почувствате голямо пренатоварване.

ЛЪВ - Отношенията в семейството ще ви 
накарат да планирате предстоящи пътува-
ния. Финансови проблеми ще ви притеснят, 
но ще отшумят.

ДЕВА - Доброто сътрудничество, което гра-
дите с партньорите ви се отразява позитивно 
на мисленето, работата и печалбите ви.

ВЕЗНИ - Нуждаете се от допълнителни 
средства, за да приключите започнат проект 
и в тази връзка ще търсите съдействие от 
хора, които по ваша преценка биха могли да 
ви бъдат полезни.

СКОРПИОН - Романтично то ви настрое-
ние ще стане причина изобщо да не ви се 
занимава с текущите ви ангажименти. Ще 
получите подкрепа от човека до вас и без 
да полагате особени усилия ще се чувствате 
добре.

СТРЕЛЕЦ - Приемете фактите философски 
и довършете текущите си задачи. Чувствате 
се в добра физическа форма, но един час 
във фитнес зала ще ви се отрази чудесно.

КОЗИРОГ - Работите усилено по своя идея, 
която смятате да осъществите съвсем скоро. 
Възможно е да ви се наложи да промените 
тактиката си по определен въпрос и едва ли 
ще се поколебаете да го сторите.

ВОДОЛЕЙ - Поведението на приятелите 
ви предизвиква у вас много противоречиви 
чувства. Все пак мислете позитивно и не 
позволявайте нещо или някой да развали 
настроението ви.

РИБИ - Много скоро може да се окажете в 
трудна ситуация, изпадайки в невъзможност 
да свършите работа и то не по ваша вина.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Господа, винаги като 
си лягате вечер, целувай-
те жена си! Може пък да 
се разомагьоса! - Яна от 
тесен център, но не тази, 
за която си мислите!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме в аванс 
на Жанета Белчева - 
началник на отдел в 
Бюрото по труда, която 
празнува утре, с поже-
лания да е здрава, да 
има много поводи да се 
усмихва, да се радва 
на обич, уважение и 
сбъднати мечти!

РОЖДЕНИК утре д-р 
Георги Желев, а ние от 
днес му желаем здра-
ве, успехи в бизнеса, 
много искрени прияте-
ли и много щастливи 
пътешествия!  

П О З Д Р А В И  К Ъ М 
СТОЛИЦАТА с утреш-
на дата изпращаме 
към нашия колега и 
приятел, компютърния 
гений Методи Дойчи-
нов. Бъди здрав, бъди 
щастлив, успявай във 
всичките си добри на-
чинания, бъди обичан 
и продължавай да леку-
ваш компютърните ни 
„болежки“, Мето! 

РОЖДЕНИЧКА на 
3 декември е Иван-
ка Костова – кметски 
наместник на село Ро-
сеново, а ние от днес 
й желаем да е здрава 
и да работи с енту-
сиазъм за хората от 
повереното й населено 
място!

В АВАНС казваме 
„Честит рожден ден!“ 
на д-р Добрин Добрев 
– управител на ветери-
нарната клиника „Вива 
вет“ и вдъхновител на 
патриотичната орга-
низация „46-и пехотен 
добрички полк“, който 
празнува на 4 декем-
ври. Здраве, много въз-
становки на героични 
събития, много спасе-
ни животи на четири-
ноги приятели и много 
успехи във всичките 
му добри начинания 
желаем на рожденика 
ние от НДТ! 

РОЖДЕН ДЕН на 4 
декември празнува лю-
бимата учителка по 
изобразително изку-
ство на стотици добри-
чки деца Олга Иванова. 
Нека е здрава, нека 
продължи да създава 
красота и да развива 
таланта, нека е щаст-
лива и в живата й да е 
светлина!

ИМЕН ДЕН празнуват 
на 4 декември всич-
ки с имената:Варвара, 
Варя, Варадин. Нека 
са здрави и нека света 
Варвара бди над тях и 
техните семейства!

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН 
казваме от днес на 
всички, които праз-
нуват в деня на Све-
та Сава – 5 декем-
ври: Елисавета, Сава, 
Савина, Съби, Събка, 
Съботин, Съботина, 
Славка,  Славомир, 
Славчо, Сафка. Здраве, 
светлина и хармония в 
живота да съпътстват 
дните им!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

СЛЕД РАзВОДА: Ким КАРДАшияН щЕ ПОЛучАВА 
200 000 ДОЛАРА мЕСЕчНА изДРъжКА зА ДЕцАТА

Ким Кардашиян ще полу-
чава 200 000 щатски долара 
на месец за детска издръж-
ка, предадоха световните 

агенции. Моделът и рапърът 
Кание Уест, известен като 
Йе, се споразумяха за по-
печителството над четирите 
си деца и разделянето на 
недвижимите имоти.

Кардашиян и Йе си поделят 
попечителството над децата, 
които са на 3, 4, 6 и 9 години. 
Според „Ню Йорк пост“ все 
пак децата ще прекарват 

по-голяма част от времето с 
майка си.

Кардашиян и Уест започ-
наха да се срещат през 2012 

г. Първото им дете се роди 
през 2013 г. По-късно през 
същата година Кание Уест 
предложи брак на Ким Кар-
дашиян, използвайки голе-
мия екран на „Сан Франци-
ско Джайънтс“. Двойката 
сключи брак на 24 май 2014 
г. Сватбата беше в ренесан-
сова крепост във Флоренция, 
Италия.

През миналата година Кар-
дашиян подаде молба за 
развод поради непреодо-
лими различия. Нито един 

от двамата съпрузи 
не коментираше раз-
дялата до началото 
на 2022 г., когато Йе 
започна да се опла-
ква от Кардашиян, 
семейството й и то-
гавашния й приятел 
Пийт Дейвидсън в 
социалните мрежи. 
Сред съобщените 
от него факти са не-
допускането му до 
решения за деца-
та, неприсъствие на 
рождени дни и други 
събития, свързани с 
тях.

Поведението на Йе през 
изтеклите месеци е противо-
речиво и това се отрази на 
корпоративните му партньор-
ства и отношението към него 
в социалните мрежи. Профи-
лите му в Туитър и Инстаграм 
попаднаха под рестрикции 
заради публикации, които 
потребителите определят 
като антисемитски.

През миналата седмица Йе 
се срещна с Доналд Тръмп и 
с белия супремасист Ник Фу-
ентес. Срещата предизвика 
критики към бившия амери-
кански президент в средите 
на републиканците.

Според бракоразводното 
споразумение Йе и Кардаши-
ян трябва да решават заедно 
какво училище ще посеща-
ват децата им. Решения за 
евентуално лечение и религи-
озна активност също трябва 
да бъдат съвместни. Децата 
не могат да се отдалечават 
на повече от 100 км от дома 
на Кардашиян в Хайдън Хилс, 
близо до Лос Анджелис, до 
навършването на 19-годишна 
възраст, съобщава още „ню 
Йорк Пост“.

Всеки от двамата родители 
трябва да дава достъп на 
другия до децата на рож-
дените им дни и при други 
специални случаи.

Йе се съгласи да прехвърли 
имота в Хайдън Хилс на Ким 
Кардашиян, която ще запази 
и тези в Малибу и Ривърсайд, 
Калифорния, както и този в 
Харисън, Айдахо.

Никоя от двете страни 
няма да плаща съпружеска 
издръжка на другата. Двама-
та бивши съпрузи ще плащат 
сами дълговете си, съобщи 
„Скай нюз“. Кардашиян и 
Уест ще разделят разходите 
за охрана на децата си, учи-
лищните и университетските 
такси.

Йе е отправил няколко ис-
кания, като това да получи 
правото да разпитва всеки 
нов съпруг на Кардашиян 
под клетва. Искането му е 
било незабавно отхвърлено 
от съдията.

Това беше трети брак за 
Ким Кардашиян, която е ри-
алити звезда, предприемач 
и инфлуенсър. За рапъра Йе, 
който се изявява и в света на 
модата, това е първи брак. 
Връзката между двамата 
беше след най-плътно отра-
зяваните от медиите през 
последните десетилетия.

Говорителят на Ким Кар-
дашиян отказа коментар. 
Представителите на Йе също 
не са отговорили на медийни 
запитвания.

Източник: БТА


