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Всеки ден с по-
добрия вестник!

Ще преобладава облачно, в 
равнините и мъгливо време. Вре-
менни разкъсвания и намаления 
на облачността ще има на много 
места над Южна България. По 
поречието на Дунав мъглата 
ще е по-трайна и на места ще 
преръмява. Вятърът ще е слаб от 
юг-югоизток. Максималните тем-
ператури ще са между 6 и 11. По 
Черноморието ще бъде облачно, 
на места в сутрешните часове 
и мъгливо. Ще духа до умерен 
югоизточен вятър. Максималните 
температури ще бъдат 10-11.

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

АЛЕКСАНДЪР 
ПЕТРОВ - ТРЕТИ 
В "ГЛАСЪТ НА 
БЪЛГАРИЯ"

На стр. 4

ВРЕМЕТО

ГАДАЕНЕ НА ВРЕМЕТО, МОЛИТВИ ЗА 
БРАК И И ОЩЕ ОТ НАЙ-ИНТЕРЕСНИТЕ 
ПРЕДАНИЯ НА НИКУЛДЕН

КОЛЕДНОТО ДРЪВЧЕ 
ГРЕЙНА НА ПЛОЩАД 
"СВОБОДА"

КОЛЕДА И НОВА
ГОДИНА В ДОБРИЧ 2022

На стр. 3

На стр. 7

Живото коледно дръвче на площад „Свобода“ в 
Добрич, високо 12 метра, грее от снощи в коледни 
светлини. Символът на Коледа блести с над 4000 
разноцветни лампички, гирлянди и играчки. Кметът на 
Добрич Йордан Йорданов запали светлините и с това 

сложи началото на Коледните и Новогодишни празници. 
Най-радостни, разбира се, бяха малчуганите, които 
с нетърпение очакваха коледното дръвче да светне в 
различни цветове. 

За да провокира въображението на децата, Община 
Добрич организира и тази година конкурс за коледна 
картичка. Най-оригиналните картички ще бъдат 
изпратени като коледно пожелание до партньори на 
общината и дипломатически мисии. Целият месец 
декември е изпълнен с много коледни концерти, 
изложби и събития, които не само ще допринесат за 
празничната атмосфера, но и ще разкрият магнетичния 
дух на Коледа.                                                        НДТ
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 ОБЯВА
“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

Д-Р П.СТАНЧЕВ-ДОБРИЧ“ ЕООД на основание чл.17, 

ал.1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015г. за придобиване 
на специалност в системата на здравеопазването,  
обявява свободна длъжност за специализант

Лекар, специализант по психиатрия –3 места
 Необходими документи за кандидатстване:
* заявление за участие  / свободен текст /;
* документ за самоличност /копие/;
* диплом за завършено висше медицинско образование /

нотариално заверен препис   или копие, заверено от участ-
ника/;

* документ за придобита професионална специалност 
"Медицина";

* удостоверение за членство в БЛС;

* Автобиография;
* Мотивационно писмо;
*декларация по ЗЗЛД/ качена на сайта на ЦПЗ или се пре-

доставя на кандидатите от личен състав/.
Заемането на обявената свободна длъжност се извършва 

след провеждането на конкурс по реда на Кодекса на труда. 
Документите за участие се подават в личен състав на 

,,ЦПЗ  Д-Р П.СТАНЧЕВ-ДОБРИЧ“ ЕООД  гр. Добрич, 
ул.,,П. Хитов“ № 24, стая 7   от 08,00 до 15.00 часа. 
Срок  за подаване на документите –един месец от публи-

куването на обявата в сайта /интернет страницата/ на ,,ЦПЗ 
Д-Р П.СТАНЧЕВ-ДОБРИЧ“ ЕООД, т.е. до 09.01.2023г. 
включително. 
Документи, представени и/или получени след изтичане 

на срока за участие няма да бъдат приемани и разглеждани.

На недопуснатите кандидати ще бъде съобщено писмено. 
На допуснатите кандидати ще бъде съобщено писмено 

датата, часът на започване и мястото за провеждане на кон-

курса.                                       Управител: Д.Събева-Стоева

Íà 2 äåêåìâðè, îêîëî 17:05 
÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå 
çà âúçíèêíàëî ÏÒÏ â ðàéîíà íà 
æ.ê. „Äðóæáà“ â ãðàä Äîáðè÷.  
Íà ìÿñòî å óñòàíîâåíî, ÷å ëåê 
àâòîìîáèë „Ìåðöåäåñ“, óïðà-
âëÿâàí îò 67-ãîäèøíà æåíà, 
áëúñêà ïðåñè÷àùî ïúòíîòî 
ïëàòíî ìîì÷å íà 11 ãîäèíè. 
Âñëåäñòâèå íà èíöèäåíòà, äå-
òåòî å ñ ôðàêòóðà íà äÿñíà 
ïîäáåäðèöà, áåç îïàñíîñò çà 
æèâîòà. Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçó-
âàíî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî. 
ÍÄÒ

67-ГОДИШНА 
С МЕРЦЕДЕС 
БЛЪСНА ДЕТЕ

• Случаят “Калиакра” е 
свързан с изграждане на 
ветропаркове в района 
на Калиакра и Балчик

21-ãîäèøåí ìëàäåæ å çà-
äúðæàí çàðàäè óìèøëåíî óâ-
ðåäåí àâòîìîáèë, ñúîáùàâàò 
îò ïîëèöèÿòà. Íà 3 äåêåìâðè, 
îêîëî 01:10 ÷àñà, å ïîëó÷åíî 
ñúîáùåíèå çà ïîòðîøåí ëåê 
àâòîìîáèë „Ôîëêñâàãåí“, ïàð-
êèðàí íà òåðèòîðèÿòà íà ãðàä 
Äîáðè÷. Ïðè îãëåäà ñòàíàëî 
ÿñíî, ÷å ÌÏÑ å ñ óâðåäåíè 
ñòúêëà è ñðÿçàíà ãóìà. Îò 
ïðîâåäåíèòå èçäèðâàòåëíè è 
ñëåäñòâåíè äåéñòâèÿ å óñòàíî-
âåíî, ÷å 21-ãîäèøíèÿò ìúæ å 
èçâúðøèòåë íà äåÿíèåòî. Òîé å 
çàäúðæàí ñ ïîëèöåéñêà ìÿðêà 
çà ñðîê îò 24 ÷àñà. Ïî ñëó÷àÿ å 
îáðàçóâàíî áúðçî ïîëèöåéñêî 
ïðîèçâîäñòâî. ÍÄÒ

Åäíî ñïîäåëåíî â ñîöèàë-
íèòå ìðåæè ðàäîñòíî ïðå-
æèâÿâàíå ïî ÷óäåñåí ïîâîä 
ñå îêàçà ÿáúëêà íà ðàçäîðà, 
ðàçïàëè ïîëèòè÷åñêè ñòðàñòè, 
íàæåæè åìîöèèòå è íàãíåòè 
íàïðåæåíèå òàì, êúäåòî íèêîé 
íå å ïîäîçèðàë, ÷å áè ìîãëî äà 
ñúùåñòâóâà òàêîâà. Î÷åâèäíî 
îáà÷å â íå÷èè ïðåäñòàâè, õî-
ðàòà îò ðàçëè÷íèòå åòíîñè ñå 
íàëàãà äà áúäàò ïðîòèâîïîñòà-
âÿíè, à ïîëèòè÷åñêèòå ïàðòèè 
òðÿáâà äà ðàçäåëÿò è âëàäåÿò 
èçáèðàòåëèòå ïî ñòàðèÿ ðèì-
ñêè ïðèíöèï. 

Ðàçìàõâàíåòî íà ïðúñò â 
îïèò äà ñå óíèæè ïîëèòè÷åñêè 
ïðîòèâíèê è äà ñå êîìïðîìå-
òèðàò ëèöàòà, çàñòàíàëè çàä 
êàóçàòà íà åäèíåíèåòî è ñúãðà-
æäàíåòî, êàêâàòî å ñèìâîëíîòî 
îæèâÿâàíå íà ó÷èëèùåòî â 
ñåëî Áåíêîâñêè, îáâèíåíèÿòà 
â íåêîìïåòåíòíîñò è íåäîñå-
ãàåìîñò îò çàêîíà, èçäàâàò 
íåçðÿëîñò è íàâÿâàò ñïîìåí 
çà åäíè îòìèíàëè òîòàëèòàðíè 
è ìðàêîáåñíè âðåìåíà. 

Äðóãî îáà÷å å âàæíîòî â ñëó-

Ïîñòîÿííèÿò êîìèòåò íà 
Áåðíñêàòà êîíâåíöèÿ ðåøè 
äà çàòâîðè äîñèåòî ïî ñëó-
÷àÿ “Êàëèàêðà“, ñâúðçàí ñ 
èçãðàæäàíåòî íà âåòðîïàð-
êîâå â ðàéîíà íà Êàëèàê-
ðà è Áàë÷èê. Òîâà ñòàíà íà 
çàñåäàíèå íà Ïîñòîÿííèÿ 
êîìèòåò, êîåòî ñå ïðîâåäå 
â ïåðèîäà îò 28 íîåìâðè äî 
2 äåêåìâðè 2022 ã. â Ñòðàñ-
áóðã. Äîñèåòî å îò 2004 ã., 
êàòî ïðåç 2007 ã. Ïîñòîÿí-
íèÿò êîìèòåò íà Êîíâåíöè-
ÿòà îòïðàâè ïðåïîðúêà êúì 
Áúëãàðèÿ, ñúäúðæàùà ðåäè-
öà èçèñêâàíèÿ. Êîìèòåòúò 
îò÷åòå ïðåäïðèåòèòå ìåðêè 
îò ñòðàíà íà Ìèíèñòåðñòâîòî 
íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå 
è íà äðóãèòå êîìïåòåíòíè 
èíñòèòóöèè, âêëþ÷èòåëíî íà 
ñîáñòâåíèöèòå íà âåòðîïàð-
êîâå â ðàéîíà, è ñòèãíà äî 
åäèíîäóøíî ñúãëàñèå, ÷å 
ôàéëúò âå÷å íå å íåîáõîäèì.

БЕРНСКАТА КОНВЕНЦИЯ РЕШИ ДА 
ЗАТВОРИ ДОСИЕТО ПО СЛУЧАЯ 
“КАЛИАКРА”

Äðóãî âàæíî ðåøåíèå íà 
Ïîñòîÿííèÿ êîìèòåò å äà íå 
ñå îòâàðÿ äîñèå ïî âúïðîñà 
çà òðàñåòî íà àâòîìàãèñòðà-
ëà „Ñòðóìà“ ïðåç Êðåñíåí-
ñêîòî äåôèëå. Òîé îñòàâà 
êàòî „âúçìîæåí ôàéë“, êàêòî 
å ïðåç ïîñëåäíèòå 7 ãîäèíè 
äîñåãà. Íà çàñåäàíèåòî áÿõà 
ïðåäñòàâåíè ðåçóëòàòèòå 
îò óñèëèÿòà íà áúëãàðñêèòå 
âëàñòè çà ïðåîäîëÿâàíåòî íà 
ïðå÷êèòå ïðåä ñòðîèòåëñòâî-
òî íà àâòîìàãèñòðàëà „Ñòðó-
ìà“ â ðàéîíà íà Êðåñíåíñêèÿ 
ïðîëîì, â òîâà ÷èñëî îïðå-
äåëÿíåòî íà ñïåöèôè÷íè è 
ïîäðîáíè öåëè íà îïàçâàíå 
çà çàùèòåíè çîíè „Êðåñíà“ 
è „Êðåñíà-Èëèíäåíöè“, êîå-
òî ñòàíà ôàêò ïðåäè ìàëêî 
ïîâå÷å îò ìåñåö.

Îò÷èòàéêè òðóäíîñòèòå 
ïðè êîìóíèêàöèÿòà ìåæäó 
áúëãàðñêèòå âëàñòè è íåïðà-
âèòåëñòâåíèòå îðãàíèçàöèè, 
Áþðîòî íà Êîíâåíöèÿòà ùå 
îáìèñëè íà ñëåäâàùîòî ñè 
çàñåäàíèå äàëè ïðîöåäóðà 
ïî ìåäèàöèÿ ìîæå äà áúäå 
ïðèëîæåíà êàòî ïðîäóêòèâåí 
èíñòðóìåíò çà ïîäîáðÿâàíå 
íà ñúòðóäíè÷åñòâîòî.

Ìèíèñòåðñòâîòî íà îêîëíà-
òà ñðåäà è âîäèòå ïðèâåòñòâà 
âçåòèòå ðåøåíèÿ è ïðèçîâàâà 
íåïðàâèòåëñòâåíèòå îðãà-
íèçàöèè îò Êîàëèöèÿ „Äà 
ñïàñèì Êðåñíà“ çà îòâîðåí 
äèàëîã è êîíñòðóêòèâíî ñú-
òðóäíè÷åñòâî. 

ВКАРАХА В АРЕСТА 
30-ГОДИШЕН БЕЗ КНИЖКА И С 
НАРКОТИЦИ В АВТОМОБИЛА

Íà 2 äåêåìâðè, îêîëî 22:20 
÷àñà â ðàéîíà íà æ.ê. „Áàëèê“ 
â ãðàä Äîáðè÷ å èçâúðøåíà 
ïðîâåðêà íà ëåê àâòîìîáèë 
„Ôîëêñâàãåí“. Çàä âîëàíà áèë 
30-ãîäèøåí ìúæ áåç øîôüîð-
ñêà êíèæêà, êîéòî âîçåë òðèìà 
ïúòíèöè: íà 20, íà 28 è íà 
17ãîäèíè. Â õîäà íà ïðîâåðêà-

òà å óñòàíîâåíà ñóõà òðåâíà 
ìàñà ñ òåãëî 1,02 ãðàìà, ðå-
àãèðàùà íà êàíàáèñ è áÿëî 
âåùåñòâî ñ òåãëî 0,28 ãðàìà, 
ðåàãèðàùî íà àìôåòàìèí. 
30-ãîäèøíèÿò å çàäúðæàí çà 
ñðîê îò 24 ÷àñà. Ïî ñëó÷àÿ å 
îáðàçóâàíî äîñúäåáíî ïðîèç-
âîäñòâî. ÍÄÒ

÷àÿ. Ïðåç âñè÷êèòå 32 ãîäèíè, 
îò ñúçäàâàíåòî ñè äî ñåãà, 
ñ ïîëèòè÷åñêàòà ñè äåéíîñò 
ÄÏÑ å îïðåäåëÿù ôàêòîð íà 
ñèãóðíîñò è ñòàáèëíîñò â îá-
ùåñòâîòî è äúðæàâàòà. Óñòàíî-
âÿâàíåòî íà Áúëãàðñêèÿ åòíè-
÷åñêè ìîäåë, ÷èéòî àðõèòåêò å 
îñíîâàòåëÿò íà ïàðòèÿòà è ïî-
÷åòåí ïðåäñåäàòåë ä-ð Àõìåä 

Äîãàí, íà ïðàêòèêà ãàðàíòèðà 
ìèðíèÿ ïðåõîä è òåðèòîðèàë-
íàòà öÿëîñò íà ñòðàíàòà. ÄÏÑ 
å ïàðòèÿòà, êîÿòî âèíàãè å îò-
ñòîÿâàëà èäåÿòà çà çàåäíîñò, 
çà ïîñòèãàíå íà êîíñåíñóñ ïî 
âàæíèòå çà íàöèÿòà âúïðîñè, 
êîÿòî å ïðèçîâàâàëà äà ñïðåì 
ñ ÷åðòàåíåòî íà ðàçäåëèòåë-
íè ëèíèè è äà ñå îáåäèíèì â 
èìåòî íà õîðàòà è òÿõíîòî 
äîáðóâàíå. 

Íà íàïàäêèòå è îáâèíåíèÿòà 
îòãîâàðÿìå ñ äåéñòâèÿòà ñè, à 
òå ïîêàçâàò ãðèæà, ïîäêðåïà è 
îáè÷ êúì áëèæíèÿ. Òàêà áåøå 
è â äåíÿ, â êîéòî äåòñêàòà 
ãðàäèíà â ñåëî Áåíêîâñêè îò-
áåëÿçà ñâîÿ 35-è ðîæäåí äåí. 
Ñúïðåæèâÿõìå õóáàâèòå åìî-
öèè çàåäíî ñ âúçïèòàòåëèòå, 
ðîäèòåëèòå è äåöàòà, êàòî èì 
ïîæåëàõìå îùå ìíîãî ðîæäåíè 
äíè, îãëàñÿíè îò äåòñêè ñìÿõ. 

Ñ îìðàçà íå ìîæå äà ñå óï-
ðàâëÿâà è äà ñå ãðàäè áúäåùå. 

Êîëêîòî ïî-ñêîðî òîâà áúäå 
îñúçíàòî, òîëêîâà ïî-ãîëÿì å 
øàíñúò äà ñå ïðåâúðíåì â íîð-
ìàëíà åâðîïåéñêà äúðæàâà. 

ЕРТЕН АНИСОВА: ДПС НЕ ГОВОРИ ЕРТЕН АНИСОВА: ДПС НЕ ГОВОРИ 
НА ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА  НА ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА  

ЗАЛОВИХА КРАДЕЦ ОТ КАВАРНА
Ñëåä ïðîâåäåíè èçäèðâàòåë-

íè è ñëåäñòâåíè äåéñòâèÿ, íà 
2 äåêåìâðè, îêîëî 20:00 ÷àñà, 
â ãðàä Êàâàðíà å çàäúðæàí  
29-ãîäèøåí ìúæ. Ïî âðåìå íà 
ðàçñëåäâàíåòî å óñòàíîâåíî, 
÷å òîé å èçâúðøèòåë íà êðàæáà 
îò ÷àñòåí èìîò â ãðàä Êàâàðíà 
íà ñóìàòà îò 5 300 ëåâà, èçâúð-
øåíà çà âðåìåòî îò 25 íîåì-

âðè äî 2 äåêåìâðè ò.ã. Â õîäà 
íà ïðîâåðêàòà â çàäúðæàíèÿ 
å óñòàíîâåíî áÿëî âåùåñòâî ñ 
òåãëî 1,96 ãðàìà, ðåàãèðàùî íà 
àìôåòàìèí. ×àñò îò îòíåòàòà 
ñóìà ïàðè å óñòàíîâåíà è âúð-
íàòà íà ñîáñòâåíèêà. Ìàòåðè-
àëèòå ïî ñëó÷àÿ ñà äîêëàäâàíè 
â Ïðîêóðàòóðàòà. Ðàáîòàòà ïî 
ñëó÷àÿ ïðîäúëæàâà. ÍÄÒ

21-ГОДИШЕН 21-ГОДИШЕН 
ПОТРОШИ ПОТРОШИ 
АВТОМОБИЛАВТОМОБИЛ

Íà 2 äåêåìâðè, îêîëî 00:50 
÷àñà,â Îïåðàòèâíèÿ öåíòúð 
ïðè ÐÄ ÏÁÇÍ – Äîáðè÷, å 
ïîëó÷åí ñèãíàë çà ïîæàð â 
ïîñòðîéêà îò 400 êâ.ì, íàìè-
ðàùà ñå â ñòîïàíñêè äâîð â ñ. 
×åðíîîêîâî, îáù. Ãåí. Òîøå-
âî. Ìåñòîïðîèçøåñòâèåòî å 
ïîñåòåíî îò åêèï íà  ÐÓ ÌÂÐ 
– Ãåí. Òîøåâî, ñëåäñòâåíà ãðó-
ïà îò ÐÓ ÌÂÐ – Äîáðè÷ è åêèï 
íà Ñïåøíà ïîìîù. Â åäíî 
îò ïîìåùåíèÿòà å óñòàíîâåí 
ïî÷èíàë 67-ãîäèøåí ìúæ, ñ 
èíèöèàëè Ì. À. Ïî ñëó÷àÿ å 
îáðàçóâàíî äîñúäåáíî ïðîèç-
âîäñòâî. Ïðè÷èíàòà çà ïîæàðà 
å íåáðåæíîñò ïðè áîðàâåíå ñ 
îòîïëèòåëåí óðåä, ñúîáùàâàò 
îò ïîëèöèÿòà. ÍÄÒ

МЪЖ ЗАГИНА МЪЖ ЗАГИНА 
ПРИ ПОЖАР В ПРИ ПОЖАР В 
ЧЕРНООКОВОЧЕРНООКОВО

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ Д-Р 

П.СТАНЧЕВ-ДОБРИЧ“ ЕООД
гр. Добрич, ул.,,Панайот Хитов“ № 24, тел   058 602655

Íà 4 äåêåìâðè, îêîëî 
09:30 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å 
ñïðÿí çà ïðîâåðêà ëåê àâòî-
ìîáèë „Àóäè“. Ïî âðåìå íà 
ïðîâåðêàòà â ïúòíèêà â àâòî-
ìîáèëà, ìúæ íà 34ãîäèíè, å 
óñòàíîâåíî áÿëî âåùåñòâî ñ 
òåãëî 0,29 ãðàìà, ðåàãèðàùî 
íà ìåòààìôåòàìèí. Ïúòíè-
êúò å çàäúðæàí çà ñðîê îò 
24 ÷àñà. 

Íà 5 äåêåìâðè, îêîëî 
01:15 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ 
å èçâúðøåíà ïðîâåðêà íà 
47-ãîäèøåí ìúæ. Ó íåãî ñà 
îòêðèòè 0,29 ãðàìà àìôåòà-
ìèí. Çàäúðæàí å çà ñðîê îò 
24 ÷àñà. 

Íà 3 äåêåìâðè, îêîëî 
18:15 ÷àñà, â ãðàä Øàáëà 
å ñïðÿí çà ïðîâåðêà ëåê 
àâòîìîáèë „Ñèòðîåí“, óïðà-
âëÿâàí îò 40-ãîäèøåí ìúæ. 
Ïðè èçâúðøåíàòà ïðîâåðêà 
çà óïîòðåáà íà àëêîõîë ñ 
òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî, öè-
ôðîâàòà èíäèêàöèÿ îò÷èòà 
íàëè÷èåòî íà 2,09 ïðîìèëà. 
Âîäà÷úò å çàäúðæàí çà ñðîê 
îò 24 ÷àñà. 

Íà 3 äåêåìâðè, îêîëî 
04:30 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å 
ñïðÿí çà ïðîâåðêà ëåê àâòî-
ìîáèë „Àëôà“, óïðàâëÿâàí îò 
22-ãîäèøåí ìúæ. Ñ òåõíè÷å-
ñêî ñðåäñòâî å óñòàíîâåíî, 
÷å âîäà÷úò óïðàâëÿâà ÌÏÑ 
ñ 1,94 ïðîìèëà àëêîõîë. Çà-
äúðæàí å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 3 äåêåìâðè, îêîëî 
23:15 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ 
å ñïðÿí çà ïðîâåðêà ëåê 
àâòîìîáèë „Ôîëêñâàãåí“, 
óïðàâëÿâàí îò 29-ãîäèøåí 
ìúæ. Òåñòúò çà óïîòðåáà 
íà íàðêîòè÷íè è óïîéâàùè 
âåùåñòâà å îò÷åë ïîëîæèòå-
ëåí ðåçóëòàò çà àìôåòàìèí, 
ìåòààìôåòàìèí è êàíàáèñ. 
Äðîãèðàíèÿò âîäà÷ å çàäúð-
æàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 2 äåêåìâðè å ïîëó÷åíî 
ñúîáùåíèå çà èçâúðøåíà 
êðàæáà íà ñóìàòà îò 200 
ëåâà îò âåíäèíã ìàøèíà ïî 
áóë. „25-òè Ñåïòåìâðè“ â 
ãðàä Äîáðè÷. 

Íà 2 äåêåìâðè, îêîëî 
08:40 ÷àñà, å ïîëó÷åíî ñú-
îáùåíèå çà ïðîòèâîçàêîííî 
îòíåò ëåê àâòîìîáèë "Ìåð-
öåäåñ“. Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçó-
âàíî äîñúäåáíî ïðîèçâîä-
ñòâî ïî îïèñà íà Ïúðâî ÐÓ 
ÌÂÐ Äîáðè÷. ÍÄÒ

112 ÍÎÂÈÍÈ

Ñúñ çàïîâåä íà ìèíèñòúð-
ïðåäñåäàòåëÿ Ãúëúá Äîíåâ 
îò äëúæíîñòòà èçïúëíèòåëåí 
äèðåêòîð íà Áúëãàðñêàòà 
àãåíöèÿ ïî áåçîïàñíîñò íà 
õðàíèòå å îñâîáîäåí Õðèñòî 
Âúë÷àíîâ. Ïîñòà çàåìà äîñå-
ãàøíèÿò çàìåñòíèê-èçïúëíè-
òåëåí äèðåêòîð íà Àãåíöèÿòà 
Èâàí Øèêîâ. Ïðîìÿíàòà å ïî 
ïðåäëîæåíèå íà ìèíèñòúðà íà 
çåìåäåëèåòî ßâîð Ãå÷åâ.

ХРИСТО ХРИСТО 
ВЪЛЧАНОВ Е ВЪЛЧАНОВ Е 
ОСВОБОДЕН ОТ ОСВОБОДЕН ОТ 
ДЛЪЖНОСТТА ДЛЪЖНОСТТА 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКТОР НА 
БАБХБАБХ
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1 – 20 äåêåìâðè
Ìÿñòî: Åòíîãðàôñêà êúùà, ïî ó÷èëèùà
Òåìàòè÷íè áåñåäè „Çèìíè ïðàçíèöè è îáðåäè â Äîáðóäæà“ 
Ëåêòîð Ëåíà  Êèðèëîâà 
Îðãàíèçàòîð: Ðåãèîíàëåí èñòîðè÷åñêè ìóçåé – Äîáðè÷
5 äåêåìâðè – 30 äåêåìâðè
Ìÿñòî: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, ôîàéå
Êîëåäåí áàçàð íà ñîöèàëíèòå óñëóãè íà Îáùèíà Äîáðè÷ 
Îðãàíèçàòîð: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ 
5 äåêåìâðè – 23 äåêåìâðè
Ìÿñòî: Õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ – Äîáðè÷ 
Êîëåäíà ðàáîòèëíèöà çà âúîáðàæåíèå – ðàáîòà ñ äåöà
Îðãàíèçàòîð: Õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ – Äîáðè÷ 
7 äåêåìâðè, 18.30 ÷.
Ìÿñòî: Îãëåäàëíà çàëà „Íåëè Áîæêîâà“
Êîíöåðò íà Áúëãàðñêè êàìåðåí îðêåñòúð – Äîáðè÷ 
Äèðèãåíò Àðòî ×èô÷èÿí
Ñîëèñòè Ìàðòèí è Àëåêñàíäúð Çàéðàíîâè
Ïðîãðàìà: Òâîðáè îò É. Ñ. Áàõ
Îðãàíèçàòîð: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, Áúëãàðñêè êàìåðåí 

îðêåñòúð – Äîáðè÷ 
7 äåêåìâðè – êðàåí ñðîê
9 äåêåìâðè – îáÿâÿâàíå íà ðåçóëòàòèòå
Êîíêóðñ çà êîëåäíà êàðòè÷êà
Îðãàíèçàòîð: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ 
9 äåêåìâðè, 18.00 ÷.
Ìÿñòî: Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷
Ôîëêëîðåí êîíöåðò, ïîñâåòåí íà 60-ãîäèøíèíàòà íà Æèâêî 

Æåëåâ – ìóçèêàíò, êîìïîçèòîð, è 40 ãîäèíè òâîð÷åñêà äåéíîñò
Îðãàíèçàòîð: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, Ïðîôåñèîíàëåí ôîë-

êëîðåí àíñàìáúë „Äîáðóäæà“
12 äåêåìâðè – 23 äåêåìâðè, 11.30 ÷. – 17.30 ÷.
Ìÿñòî: ïðåä Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷
Áëàãîòâîðèòåëåí êîëåäåí êúò „Êîëåäíî âúëøåáñòâî ñúòâîðè 3“
Îðãàíèçàòîð: Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷ 
12 äåêåìâðè, 14.30 ÷.
Ìÿñòî: ÅÊ „Ñòàðèÿò Äîáðè÷“
„Çàíàÿòèòå â Äîáðè÷ – ìèíàëî, íàñòîÿùå è áúäåùå“ – ïðàç-

íèê, ïîñâåòåí íà Ñâ. Ñïèðèäîí – çàêðèëíèê íà çàíàÿò÷èèòå
Îðãàíèçàòîð: Ñäðóæåíèå íà ìàéñòîðèòå – çàíàÿò÷èè â ÅÊ 

„Ñòàðèÿò Äîáðè÷“ 
12 äåêåìâðè
Ìÿñòî: Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷, ôîàéå
Èçëîæáà „Ñèïå ñå áåëèÿò ñíÿã“ íà Êëóá „Öâåòíî“ ïðè Ìëà-

äåæêè öåíòúð – Äîáðè÷ ñ ðúêîâîäèòåë Îëãà Èâàíîâà
Îðãàíèçàòîð: Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷ 
13 äåêåìâðè, 18.00 ÷.
Ìÿñòî: Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷
Êîëåäåí ñúâìåñòåí êîíöåðò íà Íàðîäíî ÷èòàëèùå „Éîðäàí 

Éîâêîâ – 1870 ã.“,  Íàðîäíî ÷èòàëèùå „Äîáðè÷ – 2017 ã.“ è 
Íàðîäíî ÷èòàëèùå „Ðîìàíî äðîì – 2002 ã.“

Îðãàíèçàòîð: íà Í× „É. Éîâêîâ – 1870 ã.“, Í× „Äîáðè÷ – 2017 
ã.“, Í× „Ðîìàíî äðîì – 2002 ã.“

14 äåêåìâðè, 18.00 ÷.
Ìÿñòî: Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷, ôîàéå 
Êîëåäåí ìóçèêàëåí ñàëîí ñ ó÷àñòèåòî íà èçïúëíèòåëè îò 

Êëóá „Ïèàíî“ ïðè Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷ è ïðèÿòåëè îò 
ÑÓ „Ñâ. Êë. Îõðèäñêè“

Îðãàíèçàòîð: Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷ 
15 äåêåìâðè, 13.30 ÷.
Ìÿñòî: Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà „Äîðà Ãàáå“
Ëåäåíè ïðèêàçêè – ïðàçíè÷íî óòðî ñ ÷åòåíå íà êîëåäíè 

ïðèêàçêè
Îðãàíèçàòîð: Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà „Äîðà Ãàáå“, ÑÓ „Ñâ. 

Êë. Îõðèäñêè“
15 äåêåìâðè, 17.00 ÷.
Ìÿñòî: Ìóçåé â Ãðàäñêè ïàðê „Ñâåòè Ãåîðãè“
Èçëîæáà „Äîáðóäæà â àðõèâà íà Ëþáåí Áåøêîâ“
Îðãàíèçàòîð: Ðåãèîíàëåí èñòîðè÷åñêè ìóçåé – Äîáðè÷ 
15 äåêåìâðè, 17.30 ÷.
Ìÿñòî: Õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ – Äîáðè÷ 
Ãîäèøíà èçëîæáà íà Äðóæåñòâîòî íà äîáðè÷êèòå õóäîæíèöè
Îðãàíèçàòîð: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, Äðóæåñòâî íà äîáðè-

÷êèòå õóäîæíèöè
15 äåêåìâðè, 18.00 ÷.
Ìÿñòî: Îãëåäàëíà çàëà „Íåëè Áîæêîâà“
Êîíöåðò „Êîëåäíè çâúí÷åòà“ íà Ìóçèêàëíà øêîëà „Äîìè-

íàíòà“
Îðãàíèçàòîð: Ìóçèêàëíà øêîëà „Äîìèíàíòà“
15 äåêåìâðè, 19.00 ÷.
Ìÿñòî: Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷
Êîíöåðò íà Ãðóïà „Ãðàìîôîí“
Îðãàíèçàòîð: ×ÈÀ
16 äåêåìâðè – 23 äåêåìâðè, 11.30 ÷. – 13.00 ÷.
Ìÿñòî: ïë. „Ñâîáîäà“, ïðåä åëõàòà
Ñðåùà ñ Äÿäî Êîëåäà
Îðãàíèçàòîð: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ 
16 äåêåìâðè, 18.00 ÷.
Ìÿñòî: Íàðîäíî ÷èòàëèùå „Ïðîáóäà – 1939 ã.“
Êîëåäåí êîíöåðò íà ëþáèòåëñêèòå ñúñòàâè êúì Íàðîäíî 

÷èòàëèùå „Ïðîáóäà – 1939 ã.“
Îðãàíèçàòîð: Íàðîäíî ÷èòàëèùå „Ïðîáóäà – 1939 ã.“
16 äåêåìâðè, 18.30 ÷.
Ìÿñòî: Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷
Êîëåäåí êîíöåðò íà ZONELI Vocal Training Studio ñ âîêàëåí 

ïåäàãîã Åëåíà Êàðàáåëüîâà
Îðãàíèçàòîð: Ñòóäèî çà âîêàëíî îáó÷åíèå „ÇÎÍÅËÈ“
17 äåêåìâðè, 11.00 ÷.
Ìÿñòî: Îãëåäàëíà çàëà „Íåëè Áîæêîâà“
Ïðàçíè÷åí êîíöåðò íà Ñìåñåí õîð „Äîáðóäæàíñêè çâóöè“
„Þáèëåé 60 ãîäèíè è 35 ãîäèíè òâîð÷åñêà äåéíîñò íà Åëâèðà 

Ïàñòúðìàäæèåâà“
Äèðèãåíò Åëâèðà Ïàñòúðìàäæèåâà
Êëàâèðåí ñúïðîâîä Ðàäîñòèíà Ãðîçäåâà - Êðúñòåâà
Îðãàíèçàòîð: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, Ñìåñåí õîð „Äîáðó-

äæàíñêè çâóöè“

КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА В ДОБРИЧ 2022

ТЪРСЯ ДА ЗАКУПЯ
ГАРСОНИЕРА ИЛИ ДВУСТАЕН  

АПАРТАМЕНТ
В РАЗШИРЕН ЦЕНТЪР НА ГРАД ДОБРИЧ.

За контакти: 0888 283588

17 äåêåìâðè, 11.30 ÷.
Ìÿñòî: ïë. „Ñâîáîäà“
Êîëåäåí êîíöåðò íà Ñðåäíî ó÷èëèùå „Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè“
Îðãàíèçàòîð: ÑÓ „Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè“
17 äåêåìâðè, 17.00 ÷.
Ìÿñòî: ïë. „Ñâîáîäà“
Êîëåäåí êîíöåðò íà Ñòóäèî çà ïîï ðîê ïåâöè „Ñàðàíäåâ“ 

ïðè Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷ ñ âîêàëåí ïåäàãîã Æàíà 
Ñòåôàíîâà

Îðãàíèçàòîð: Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷
18 äåêåìâðè, 11.00 ÷.
Ìÿñòî: Îãëåäàëíà çàëà „Íåëè Áîæêîâà“
Êîëåäåí êîíöåðò íà Äåòñêè õîð „Ìàåñòðî Çàõàðè Ìåäíè-

êàðîâ“
Äèðèãåíò Ðîñèöà Äóðìóøëèéñêà 
Âîêàëåí ïåäàãîã Ìèãëåíà Ïåíåâà
Êëàâèðåí ñúïðîâîä Ðàäîñòèíà Ãðîçäåâà – Êðúñòåâà
Îðãàíèçàòîð: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, Äåòñêè õîð „Ìàåñòðî 

Çàõàðè Ìåäíèêàðîâ“
18 äåêåìâðè, 11.00 ÷.
Ìÿñòî: Äúðæàâåí êóêëåí òåàòúð „Äîðà Ãàáå“
Êóêëåí ñïåêòàêúë „Äÿäî Êîëåäà, êúäå ñè?“ íà Äúðæàâåí 

êóêëåí òåàòúð „Äîðà Ãàáå“
Îðãàíèçàòîð: Äúðæàâåí êóêëåí òåàòúð „Äîðà Ãàáå“
18 äåêåìâðè, 11.00 ÷.
Ìÿñòî: Çàëà íà Àðò öåíòúð „Ïàëèòðà“
Êîëåäíî ìàòèíå íà ñòóäèî „Ìóçèêàëíè èíñòðóìåíòè“ ïðè 

Àðò öåíòúð „Ïàëèòðà“
Îðãàíèçàòîð: Àðò öåíòúð „Ïàëèòðà“
19, 20, 21 è 22 äåêåìâðè, 11.00 ÷.
Ìÿñòî: ïë. „Ñâîáîäà“
Êîëåäíè êîíöåðòè íà Äóõîâ îðêåñòúð – Äîáðè÷ 
Äèðèãåíò Ñòîÿí Ìîíîâ
Îðãàíèçàòîð: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, Äóõîâ îðêåñòúð – Äîáðè÷ 
19 äåêåìâðè, 16.00 ÷.
Ìÿñòî: Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà „Äîðà Ãàáå“
Òðàäèöèÿòà íà Áúäíè âå÷åð è Êîëåäóâàíå
Îðãàíèçàòîð: Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà „Äîðà Ãàáå“, ÄÃ �8 

„Áîäðà ñìÿíà“ è òåõíèòå ðîäèòåëè
19 äåêåìâðè, 18.00 ÷.
Ìÿñòî: Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷ 
Ïðàçíè÷åí êîíöåðò „Äàðîâàíèÿ 2022“ ñ ó÷àñòèå íà ëàóðåàòè 

íà ìåæäóíàðîäíè è íàöèîíàëíè íàãðàäè 
Îðãàíèçàòîð: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷
19 äåêåìâðè, 18.30 ÷.
Ìÿñòî: Îãëåäàëíà çàëà „Îãëåäàëíà çàëà“
Êîíöåðò „Êîëåäíà áÿëà íàäåæäà“ íà Õîð íà ó÷èòåëêèòå – 

Äîáðè÷ 
Äèðèãåíò Ìàðãàðèòà Ðóñåâà – Ãàíåâà è Ãàáðèåëà Ïàâëîâà 

– Ïèñàíîâà 
Êëàâèðåí ñúïðîâîä Äåòåëèíà Âàñèëåâà – Äèìèòðîâà 
Ñ ó÷àñòèåòî íà ó÷åíèöè è ïðåïîäàâàòåëè îò ÑÓ „Ñâ. Êë. 

Îõðèäñêè“ 
Îðãàíèçàòîð: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, Õîð íà ó÷èòåëêèòå – 

Äîáðè÷ 
19 äåêåìâðè – 23 äåêåìâðè
Ìÿñòî: Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà „Äîðà Ãàáå“
Ëåäåíè ïðèêàçêè – ïðàçíè÷íî óòðî ñ  ÷åòåíå íà êîëåäíè ïðè-

êàçêè ñ äåöà îò äåòñêè ãðàäèíè /ïî çàÿâêà íà òåë. 058/602574/;
Çàáàâíà ðàáîòèëíèöà çà èçðàáîòâàíå íà êîëåäíè êàðòè÷êè 

è ïîäãîòâÿíå íà ïèñìà äî Äÿäî Êîëåäà /ïî çàÿâêà íà òåë. 
058/602574/

Îðãàíèçàòîð: Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà „Äîðà Ãàáå“
20 äåêåìâðè, 18.00 ÷.
Ìÿñòî: Çàëà „Äîáðîòèöà“
Êîëåäåí êîíöåðò íà Ïðîôåñèîíàëåí ôîëêëîðåí àíñàìáúë 

„Äîáðóäæà“ è Ïðåäñòàâèòåëíà ôîëêëîðíà òàíöîâà ñòóäèÿ 
„Äîáðóäæà“ 

Ãëàâåí õóäîæåñòâåí ðúêîâîäèòåë Ñòîÿí Ãîñïîäèíîâ
Îðãàíèçàòîð: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, ÏÔÀ „Äîáðóäæà“
20 äåêåìâðè, 18.30 ÷.
Ìÿñòî: Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷ 
Êîíöåðò „Êîëåäíà êàðòè÷êà“ íà øêîëèòå ïðè Àðò öåíòúð 

„Ïàëèòðà“
Îðãàíèçàòîð: Àðò öåíòúð „Ïàëèòðà“
21 äåêåìâðè, 17.00 ÷.
Ìÿñòî: ïë. „Ñâîáîäà“
Êîëåäåí êîíöåðò íà ZONELI Vocal Training Studio ñ âîêàëåí 

ïåäàãîã Åëåíà Êàðàáåëüîâà
Îðãàíèçàòîð: Ñòóäèî çà âîêàëíî îáó÷åíèå „ÇÎÍÅËÈ“

21 äåêåìâðè, 18.30 ÷.
Ìÿñòî: Îãëåäàëíà çàëà „Íåëè Áîæêîâà“
Êîëåäåí êîíöåðò íà Áúëãàðñêè êàìåðåí îðêåñòúð – Äîáðè÷ 
Äèðèãåíò Àðòî ×èô÷èÿí
Ñîëèñòè Ñòîÿí Êàðàèâàíîâ – áàíäîíåîí è Òåîäîðà Çàíåâà 

– ïèàíî
Ïðîãðàìà: Òàíãî, òàíãî, òàíãî
Îðãàíèçàòîð: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, Áúëãàðñêè êàìåðåí 

îðêåñòúð – Äîáðè÷ 
21 äåêåìâðè, 18.30 ÷.
Ìÿñòî: Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷, Êîíöåðòíà çàëà 
Êîíöåðò „Â î÷àêâàíå íà Êîëåäà“ ñ ó÷àñòèåòî íà Ñòóäèî çà 

ïîï-ðîê ïåâöè „Ñàðàíäåâ“, Êëóá çà ê-ðîð òàíöè „Illusion“,  Êëóá 
çà ê-ðîð òàíöè L&L, Êëóá ïî çóìáà ïðè Ìëàäåæêè öåíòúð – 
Äîáðè÷ è Áàëåòíà ôîðìàöèÿ „My Dance“, Äåòñêè ìóçèêàëåí 
òåàòúð „Äåÿ“ è Ñàëñà êëóá „Äåñèòà“             

Îðãàíèçàòîð: Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷ 
22 äåêåìâðè, 09.30 ÷.
Ìÿñòî: Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà „Äîðà Ãàáå“
Êîëåäíà ìàãèÿ – âèêòîðèíà 
Îðãàíèçàòîð: Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà „Äîðà Ãàáå“, ÑÓ „Ñâ. 

ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé“
22 äåêåìâðè, 17.00 ÷.
Ìÿñòî: ïë. „Ñâîáîäà“
Êîëåäåí êîíöåðò íà øêîëèòå ïðè Àðò öåíòúð „Ïàëèòðà“
Îðãàíèçàòîð: Àðò öåíòúð „Ïàëèòðà“
22 äåêåìâðè, 18.00 ÷.
Ìÿñòî: Äúðæàâåí êóêëåí òåàòúð „Äîðà Ãàáå“
Êóêëåí ñïåêòàêúë „Òîïëà ïðèêàçêà îò ñíÿã“ íà Äúðæàâåí 

êóêëåí òåàòúð „Äîðà Ãàáå“
Îðãàíèçàòîð: Äúðæàâåí êóêëåí òåàòúð „Äîðà Ãàáå“
23 äåêåìâðè, 11.00 ÷.
Ìÿñòî: ïë. „Ñâîáîäà“
Ôîëêëîðåí êîíöåðò „Îé Êîëåäî, ìîé Êîëåäî“ ñ ó÷àñòèå íà 

ôîëêëîðíè ãðóïè ïðè ïåíñèîíåðñêèòå êëóáîâå â Äîáðè÷
Îðãàíèçàòîð: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, Ïåíñèîíåðñêè êëóáîâå 

– Äîáðè÷ 
23 äåêåìâðè, 18.00 ÷.
Ìÿñòî: Äúðæàâåí êóêëåí òåàòúð „Äîðà Ãàáå“
Êóêëåí ñïåêòàêúë „Äÿäî Êîëåäà, êúäå ñè?“ íà Äúðæàâåí 

êóêëåí òåàòúð „Äîðà Ãàáå“
Îðãàíèçàòîð: Äúðæàâåí êóêëåí òåàòúð „Äîðà Ãàáå“
24 äåêåìâðè, 11.00 ÷.
Ìÿñòî: ïë. „Ñâîáîäà“
Ïðàçíè÷íà ïðîãðàìà „Äîáðè ñòå íè ãîñòè äîøëè…“
Êîëåäíè ïåñíè è îáðåäè, ïðåäñòàâåíè îò Êîëåäàðñêà ãðóïà 

ïðè Íàðîäíî ÷èòàëèùå „Ïðîáóäà – 1939 ã.“
Îðãàíèçàòîð: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, Íàðîäíî ÷èòàëèùå 

„Ïðîáóäà – 1939 ã.“
28, 29 è 30 äåêåìâðè, 11.00 ÷.
Ìÿñòî: ïë. „Ñâîáîäà“
Ïðàçíè÷íè êîíöåðòè íà Äóõîâ îðêåñòúð – Äîáðè÷ 
Äèðèãåíò Ñòîÿí Ìîíîâ
Îðãàíèçàòîð: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, Äóõîâ îðêåñòúð – Äî-

áðè÷ 
31 äåêåìâðè, 11.00 ÷.
Ìÿñòî: ïë. „Ñâîáîäà”
Îáùîãðàäñêè ïðàçíèê „Ñóðâà, ñóðâà!” íà Ïðîôåñèîíàëåí 

ôîëêëîðåí àíñàìáúë „Äîáðóäæà“
Ãëàâåí õóäîæåñòâåí ðúêîâîäèòåë Ñòîÿí Ãîñïîäèíîâ
Îðãàíèçàòîð: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, ÏÔÀ „Äîáðóäæà“
31 äåêåìâðè, 23.30 ÷., 
Ìÿñòî: ïë. „Ñâîáîäà”
Îáùîãðàäñêà ïðàçíè÷íà âå÷åð çà ïîñðåùàíå íà Íîâàòà 

2023 ãîäèíà 
Îðãàíèçàòîð: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷
ÊÎËÅÄÅÍ È ÍÎÂÎÃÎÄÈØÅÍ ÁÀÇÀÐ – ïë. „Ñâîáîäà“ - 

05.12.2022 ã. – 02.01.2023 ã.

 Ïðè äîáðè ìåòåîðîëîãè÷íè óñëîâèÿ, îò 5 äî 9.12. 2022 ã. 
ïðîäúëæàâà ðàáîòàòà ïî:  

Óë.“Öàð Îñâîáîäèòåë“ ( â ó÷àñòúêà îò óë.“Õðèñòî Áîòåâ“ äî 
óë.“Îðôåé“) – ïîëàãàíå íà ïîñëåäåí ïëàñò àñôàëòîáåòîí ïî 
óëè÷íîòî è òðîòîàðíî ïëàòíî;

Óë.“Èâàí Âàçîâ“ ( â ó÷àñòúêà îò óë.“Ñàí Ñòåôàíî äî óë.“Ï.
Õèòîâ“) – ðåìîíò íà òðîòîàðíàòà íàñòèëêà;

Óë.“Ãåí.Êîëåâ“ ( â ó÷àñòúêà îò óë.“Ëþáåí Êàðàâåëîâ äî óë.“ 
Ñâ.Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé) – ðåìîíò íà òðîòîàðíàòà íàñòèëêà.

Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ àïåëèðà âîäà÷èòå íà ÌÏÑ äà íå ïàð-
êèðàò ïî óëè÷íèòå ïëàòíà îò 8.00 äî 17.00 ÷., çà äà íå âúçïðå-
ïÿòñòâàò ðåìîíòíèòå äåéíîñòè.

Àïåë ñå îòïðàâÿ è êúì ñîáñòâåíèöèòå íà àâòîìîáèëè, æèâåå-
ùè è ðàáîòåùè â ðàéîíèòå íà ðåìîíòíèòå äåéíîñòè, äà ïîñòà-
âÿò ìîáèëåí íîìåð çà âðúçêà íà âèäíî ìÿñòî íà ïðåâîçíèòå 
ñðåäñòâà, çà ïî-äîáðà êîîðäèíàöèÿ ñ ðúêîâîäèòåëÿ íà îáåêòà.

ПРОДЪЛЖАВАТ РЕМОНТНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ В ДОБРИЧ 

Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ âðú÷è ïúðâèÿ ìàíäàò çà ñúñòàâÿíå 
íà ïðàâèòåëñòâî íà íàé-ãîëÿìàòà ïàðëàìåíòàðíà ãðóïà â 48-
îòî Íàðîäíî ñúáðàíèå (ÍÑ) – òàçè íà ÃÅÐÁ-ÑÄÑ. 

Â ïðåçèäåíòñòâîòî ïðèñòèãíàõà ïðåäñòàâèòåëèòå íà ÃÅÐÁ - 
Äåñèñëàâà Àòàíàñîâà, Òîìèñëàâ Äîí÷åâ è èçíåíàäàòà - øåôúò 
íà "Ïèðîãîâ" ïðîô. Íèêîëàé Ãàáðîâñêè.

Ðàäåâ ïðèçîâà ÃÅÐÁ äà îáÿâÿò íîìèíàöèÿòà ñè.
Ïî ðåøåíèå íà íàøàòà ãðóïà íîìèíèðàìå ã-í Íèêîëàé Ñòå-

ôàíîâ Ãàáðîâñêè, îáÿâè Àòàíàñîâà.
Â èçïúëíåíèå íà ðàçïîðåäáèòå íà Êîíñòèòóöèÿòà âè âðú÷âàì 

ïðîó÷âàòåëåí ìàíäàò çà ñúñòàâÿíå íà ïðàâèòåëñòâî. Î÷àêâàì 
â 7- äíåâåí ñðîê äà ïðåäñòàâèòå ñúñòàâ“, ïðèçîâà Ðàäåâ.

ОГРОМНА ИЗНЕНАДА



ndt@dobrich.net
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ГРЕЙНАХА КОЛЕДНИТЕ СВЕТЛИНИ 
В СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

БЛЕК АНГЪС БЕЙБИ БУМ В 
СТОПАНСТВОТО НА "ЕКО АГРО"

Талантливият представи-
тел на Добрич, Александър 
Петров, завърши на почетното 
трето място в „Гласът на Бъл-
гария“. Алекс бе един от шес-
тимата финалисти на формата. 

Самият финал премина в 
три кръга. В първия всички 
участници пяха в дует с из-
вестен български изпълнител. 

Александър взриви публиката 
с фантастичното изпълнение 
на песента на Емил Димитров 
„Ако си дал“, в дует с ембле-
мата на българската естрадна 
песен Маргарита Хранова. 
След първото отсяване, Алекс 
премина във втория кръг, 
където бе избрал отново бъл-
гарска песен – „Сбогом, моя 
любов“, на Васил Найденов. 
Изпя я невероятно красиво, 
но малко от гласовете на 
публиката не му достигна да 
стъпи на самия финал, където 

място имаше само за двама. 
Победител в деветия сезон 

на предаването стана Жаклин 
Таракчи, а втори остана Кало-
ян Николов. Трети е нашият 
Александър Петров, четвърта 
е Соня Михайлова.

Тази година форматът има-
ше силно присъствие от До-
брич. Деница Ангелова бе 

в отбора на Любо Киров, 
Коста Коларов в отбора на 
Дара, а Максим Панайотов 
и Александър Петров – в от-
бор Галена. Деница, Коста 
и Максим отпаднаха в крос 
битките, но след зрителска 
кражба Максим бе изпратен 
на полуфиналите. И четири-
мата се представиха отлично 
в „Гласът на България“ и дока-
заха за пореден път, че нес-
лучайно в Добрич се раждат 
и отглеждат много музикални 
таланти.                           НДТ  

 В първия ден от най-очак-
вания, обичан и магичен ме-

сец от годината - декември, 
СУ „Св. Климент Охридски“ 
засия в своята коледна пре-

мяна!
Коледни песни, радост и 

безброй усмихнати детски 
лица озариха централното 
фоайе на училището! 

Коледните светлини грей-
наха, запалени от три талант-

ливи деца на училището – му-
зикант, танцьор и художник, 
които символично  - с флейта 
и четка, осветиха Къщичката 
на Хензел и Гретел – част от 
изработената с много любов 
и творческо вдъхновение 
от екип учители, коледна 
украса.

Над 60 млади телета от по-
пулярната месодайна порода 
Блек Ангъс са се родили в 
стопанството на „Еко Агро“ 
през изминалия месец ноем-

ври. Това е своеобразен бей-
би бум за фермата, споделя 
нейният управител и главен 
ветеринар д-р Мартин Иванов. 
Ако всичко върви по план, 
очакванията са до края на м. 
февруари следващата година 
броят им да достигне над 140. 
Сред новите попълнения на 
трите стада са и две двойки 
близнаци, което се случва 
изключително рядко. Младите 
животни ще останат с майки-
те си в продължение на 9 ме-
сеца, за да бъдат захранени с 
важните за тяхното развитие 
коластра и мляко, богати на 
хранителни вещества, вита-
мини и минерали. 

„Нашите телета са изцяло 
пасищно отгледани и по на-
чин, максимално доближаващ 
се до естествената им среда. 
Това отличава фермата от 
останалите в страната и дава 
резултат както върху качест-
вото им на живот, така и вър-
ху вкусовите показатели на 
месото“, споделя д-р Иванов, 
който се грижи за елитните 
животни на крехката възраст 
от 28 години. „Имаме крави 

майки, които са на повече от 
10 години, все още се чувст-
ват добре и дават поколения. 
При други ферми тази въз-
раст рядко достига 4 години“, 

допълва той, като уточнява, 
че голямо значение за това 
има тяхната диета – освен 
свободната паша, тук говеда-
та се дохранват единствено 
със собствено произведени 

сено, люцерна, силаж и сла-
ма, без никакви концентрира-
ни фуражи. „Самите пасища, 
разположени в землището 
на Балчик, се намират в На-
тура 2000 и това гарантира 
тяхната чистота и защита от 
вредни човешки влияния. На 
тях растат различни билки, 

наситени на полезни етерични 
масла, които придават много 
специфичен и приятен вкус 
на месото. Малко хора знаят, 
но мазнината на пасищно от-
глежданите животни е богата 
на Омега-3 наситени мастни 
киселини, в пъти повече от 
конвенционално отглеждани 
животни. В нея намираме и го-
леми количества свързана ли-
нолова киселина (CLA), която 
играе важна роля в поддържа-
нето на оптималните функции 
на организма, и която той не 
може да синтезира сам. Тя 
улеснява изгарянето на маз-
нините, стимулира мускулния 
растеж, намалява риска от 
ракови заболявания, пови-
шава имунитета и намалява 
инсулиновата резистентност“, 
казва още д-р Иванов.

Във фермата на „Еко Агро“ 
се отглеждат около 400 го-
веда от породата Абърдейн 
Ангъс, или по-известна зара-
ди черната си окраска като 
Блек Ангъс. Животните про-
изхождат от тучните поля на 
Шотландия и са изключително 
устойчиви на зимни условия. 

Месото се отличава със силно 
изразена мраморираност и 
крехкота. От съвсем скоро в 
стопанството живеят и някол-
ко животни от разновидност 
Ред Ангъс, отличаващи се от 
черните си събратя по черве-
ния цвят на козината.   

        Станислав СТИЛЯНОВ

След участие в елитен кон-
курс, от Германия се прибраха 
Денислава Димитрова и Симона 
Тодорова от Студио за вокално 
обучение «Зонели“ - Добрич. 
Възпитаничките на вокалния пе-
дагог Елена Карабельова имаха 
възможността да бъдат част от 

един значим форум, какъвто е 
Европейският поп конкурс «Бер-
линска перла» (Euro Pop Contest 
Grand Prix „Berliner Perle“). Той 
се провежда в град Берлин за 
21-ви пореден път, тази година 
за щастие присъствено, за раз-
лика от последните две издания, 
които преминаха онлайн, зара-
ди Ковид пандемията. 

Форумът се проведе от 24-ти 
до 27-ми ноември. България бе 
представена от петима талант-
ливи млади певци от Добрич, 
Варна, Силистра и София. Те 

бяха допуснати до участие, след 
като на фестивалът „Трикси“ 
тази година получиха специални 
покани от Директора на фести-
вала Емил Струнджев, който е 
и селекционер за българските 
участници в «Берлинска перла». 

Европейският поп конкурс се 

отличава с перфектна организа-
ция и високо ниво на участници-
те, както и с изключително голя-
мо интернационално присъст-
вие. В тазгодишното издание на 
сцената се качиха изпълнители 
от 22 държави: Куба, Тайланд, 
Израел, Обединени арабски 
емирства, България, Италия, 
Ирландия, Литва, Словения, 
Хърватска, Германия, Сърбия, 
Казахстан, Австрия, Босна и 
Херцеговина, Чехия, Португа-
лия, Малта, Северна Македония, 
Полша, Армения и Молдова. 

В състава на професионално-
то жури влизат композитори, 
продуценти, вокални педагози 
и директори на фестивали от 
Англия и Германия. 

Тринадесет годишната Де-
нислава Димитрова от Добрич 
успя да се пребори за престиж-
ното трето място в първа въз-
растова група (10 - 13 години). 

Местата в челната тройка са 
неподелени. Тримата призьори 
получават и парична награда. 
От петимата български учас-
тници, освен Денислава Дими-
трова, с лауреатско звание се 
окичи и Емили Джамбазова от 
Силистра, която също стана 
трета, но във втора възрастова 
група. Денислава и Емили има-
ха щастието да участват в Гала 
концерта. Симона Тодорова и 

другите български представи-
тели - Вики от София и Максим 
от Варна, се справиха изклю-
чително достойно. Те станаха 
носители на специални Дипло-
ми, връчени им на церемонията 
по награждаване от членове на 
журито. През 2017-та година 
дуетът Димитрина Германова 
и Росен Петров, също възпита-

ници на вокалния педагог Елена 
Карабельова, се завърнаха 
от „Берлинска перла“ с второ 
място, а миналата година в 
онайн изданието на конкурса 
Димитрина стана първа в своя-
та възрастова група, така че 
продължава отличното пред-
ставяне на добричките таланти 
в този елитен конкурс, който 
много хора наричат «малката 
Евровизия“. 

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ - ТРЕТИ 
В "ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ"

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЛАДИ ДОБРИЧКИ ПОП 
ИЗПЪЛНИТЕЛИ В КОНКУРСА "БЕРЛИНСКА ПЕРЛА"
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МИЛИЦА МИРЧЕВА ЩЕ ПРЕДСТАВЯ БЪЛГАРИЯ 
НА EВРОПЕЙСКОТО ПО КРОС КЪНТРИ 

Добричлийката Милица Мирче-
ва ще представя България на Ев-
ропейското първенство по крос 
кънтри, което ще се проведе на 
11 декември в Торино, Италия. 
В състезанието са заявени 555 
атлети от 40 страни, сред които 
има още една българка – Девора 
Аврамова, информира atletikabg.
com. Милица Мирчева, която 
тази година подобри национал-
ния рекорд на маратон с 2:29:23, 
победи убедително при жените 
на националния шампионат по 
крос кънтри в Сунгурларе, след 
като записа отличните 27:03 на 
8000 м.

Аврамова също показа отлич-
на форма за националната титла 
на крос кънтри при девойките 
под 23 години с 20:57 на 6000 м. 

22-годишната Девора постигна и 
силен резултат от 35:10 на 10 км 

на шосейния пробег в Брашов, 
Румъния, на 25 септември.

Волейболистите на Добру-
джа загубиха от Дея спорт 
(Бургас) с 3:1 (25:14, 25:18, 
18:25, 25:12) в мач от 9-ия 
кръг на в Efbet Супер Волей, 
игран в зала „Добротица“. 
След този си успех бургазлии 
са 7-и във временното класи-
ране с 4 победи, 5 загуби и 14 
точки. Добруджа пък продъл-
жава да е на последното 12-о 
място без победа до момента 
и само 3 спечелени точки. 
В следващия кръг от първия 
полусезон Дея спорт е дома-
кин на Черно море (Варна), 
докато добричлии са гости 

на другия бургаски тим - Неф-
тохимик 2010. Срещите са 

съответно в петък и събота (9 
и 10 декември) от 18,00 часа.

Отборът на Дея спорт беше 
воден от помощник-треньора 
Андрей Николов, след като 
ден преди срещата в Добрич 
бургазлии официално се раз-
делиха с Венцислав Симе-
онов. Трима играчи на Дея 
спорт станаха най-полезни 
с по 13 точки за победата 

- Тодор Вълчев (3 аса, 42% 
успеваемост в атака и 71% 

позитивно посрещане), Сте-
фан Чавдаров (5 аса, 1 блок 
и 78% успеваемост в атака) 
и Димитър Дулчев (2 аса и 
58% успеваемост в атака). 
Трябва да се отбележат и 10-
те точки на Георги Братоев, 
от които 6 блока за успеха. 
За домакините от Добруджа 
Жулиен Георгиев отново бе 
над всички с 21 точки.Черноморец (Балчик) се на-

ложи с 1:0 у дома над Устрем 
(Дончево) и завърши годината 
на първо място в третия ешелон. 

Двубоят бе от 15-ия кръг на Се-
вероизточната трета лига. Почи 
осигури ценния успех в 20-ата 
минута, когато настана суматоха 
пред вратата на гостите, инфор-
мира sportal.bg. Стана интере-
сен мач. Домакините владееха 
повече топката, съперникът им 
действаше по-прибрано, разчи-
тайки на контраатаки. Вратарите 

спасиха по един опасен удар - на 
Габриел Вулкано от Черноморец 
и Пламен Шестаков от гостите. 
Джорджио Димитров се измък-

на срещу стра-
жа на Устрем, 
прехвърли го, 
но топката пре-
мина над греда-
та. В 40-ата ми-
нута Шестаков 
стреля, вратаря 
изби, но връх-
литащият Вик-
тор Христов не 
уцели празната 
врата. 

След почив-
ката футболи-
стите от Балчик 
отново изпроб-

ваха рефлекса на вратаря на 
Устрем. Накрая Виктор Христов 
пропусна да изравни.

След този успех тимът от Бе-
лия град ще зимува на върха в 
класирането на Североизточна-
та трета лига с актив от 40 точки. 
На втора позиция с две точки по-
малко е съставът на Септември 
98 (Тервел).

*СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА

РЕЗУЛТАТИ - XV кръг
Светкавица (Търговище) - Септември 98 (Тервел) 0:0
Локомотив 2022 (Русе) - Черно море II (Варна) 0:3 
Доростол (Силистра) - Рилци (Добрич)   0:1 
Ботев (Нови пазар) - Спартак 1918 II (Варна)  1:2
Волов (Шумен) - Черноломец (Попово)   1:2 
Дунав II (Русе) - Спортист 2011 (Г. Тошево)  3:0
Черноморец (Балчик) - Устрем (Дончево)   1:0
Лудогорец 1945 III (Разград) - почива
КЛАСИРАНЕ                  
 1. Черноморец 14 13 1 0 41:6 40       
 2. Септември 14 12 2 0 46:9 38       
 3. Светкавица 14 11 1 2 20:6 34       
 4. Черноломец 14 9 1 4 34:18 28       
 5. Лудогорец III 14 9 0 5 39:19 27       
 6. Спартак II 14 8 1 5 26:18 25       
 7. Черно море II 14 8 0 6 30:15 24    
 8. Доростол 14 7 0 7 17:25 21       
 9. Рилци 14 6 2 6 22:28 20       
10. Дунав II 14 4 2 8 20:25 14    
11. Волов 14 4 0 10 15:21 12       
12. Устрем 14 3 1 10 15:37 10       
13. Спортист 14 2 0 12 17:61 6 
14. Ботев (НП) 14 2 0 12 11:39 6 
15. Локомотив 14 0 3 11 10:36 3 
ПРОГРАМА - XVI КРЪГ
18 февруари 2023 г., събота
Волов (Шумен) - Спартак 1918 II (Варна)               
Ботев (Нови пазар) - Спортист 2011 (Г. Тошево)   
Дунав от Русе II (Русе) - Рилци (Добрич)      
Доростол (Силистра) - Черноморец (Балчик)      
Устрем (Дончево) - Черно море II (Варна)        
Локомотив (Русе) - Септември 98 (Тервел)  
Светкавица (Търговище) - Лудогорец III (Разград)   
Черноломец 1919 (Попово) - почива

ЧЕРНОМОРЕЦ (БАЛЧИК) 
ПОДЧИНИ УСТРЕМ (ДОНЧЕВО) 
И ЩЕ ЗИМУВА НА ВЪРХА

Българската волейболна звез-
да Матей Казийски и неговият 
Итас (Тренто) записаха лесна 
6-а победа в италианската Су-
перлига. Казийски и компания 
биха категорично и без особени 
проблеми у дома Палаволо (Па-
дуа), с национала Аспарух Ас-
парухов в състава, с 3:0 (25:15, 
25:16, 25:21) в среща от 10-ия 
кръг на шампионата, играна 
пред около 1900 зрители в зала 
„БиЕлЕм Груп Арена“. Така трен-
тинци са втори във временното 
класиране с 6 победи, 5 загуби и 
19 точки, но и мач повече. Падуа 
пък е на предпоследното 11-о 
място с едва 3 победи, 6 загуби 
и 6 точки.

Следващият мач от първен-
ството за Тренто е чак на 18 
декември (неделя), когато е 
гост на слабака Сиена, тъй като 
другата седмица „жълто-сините“ 
ще играят на Световното клуб-
но първенство в Бразилия. В 
следващия 11-и кръг Аспарухов 
и компания пък са домакини на 
Пиаченца. Срещата е в неделя 
(11 декември) от 19,00 часа бъл-
гарско време.

Матей Казийски изигра нов 
силен мач за Тренто и стана 
втори по резултатност с 11 точки 
(1 блок, 1 ас и 56% успеваемост 
в атака), с колкото се отчете 
и Даниеле Лавиа (2 аса, 45% 
успеваемост в атака и 60% пози-
тивно посрещане). Най-полезен 
пък бе сръбският център Сречко 
Лисинац с 14 точки и заслужено 
бе обявен за MVP на мача.

От друга страна, Аспарух Ас-
парухов влезе като резерва още 
в първия гейм за Падуа и завър-
ши с 4 точки. Най-резултатни за 
гостите бяха Душан Петкович и 
Матийс Десмет с по 10 точки. 
sportal.bg

след като Пламен Андреев не 
се намеси убедително. Хосе 
Кордоба пък пропусна дузпа 
в 90-ата минута, като прати 
кълбото високо над гредата. 

Така 26-кратните шампи-
они, които завършиха годи-
ната на шеста позиция на 14 

точки от лидера ЦСКА-София, 
вече отпаднаха и от втория 
турнир в България и през 
пролетта ще се надяват на 
много силна серия от победи, 
за да се опитат да стигнат 

до европейските турнири в 
първенството. Тимът на Ста-
нимир Стоилов може много да 
съжалява, че пропусна своите 
шансове, и въпреки че не игра 
по-слабо и поведе, изпус-
на възможността да запази 
шансовете за дублира трофея 
си. Отборът на Мъри отпадна 
в Лигата на конференциите 
срещу Хамрун след дузпи, 
загуби Супекупата на Бълга-
рия, отново с Лудогорец след 
изпълнение на дузпи, а сега 
изпусна дузпа в 90-ата мину-
та и отпадна от трети турнир.

Така тимът от Разград взе 
реванш за полуфинала за 
Купата през месец април, 
когато столичани спечелиха и 
двата мача - с 3:2 в Разград и 
с 1:0 на „Герена“, достигайки 
финал, който бе спечелен с 
1:0 над ЦСКА - София. Тогава 
за първи път в историята си 
„сините“ постигнаха два по-
редни успеха срещу „орлите“, 
които пък са в серия от 20 по-
редни мача без поражение от 
Левски в елита на България.

Това бе последната офи-
циална среща в българския 
професионален футбол за 
2022 година. 

Отборът на Лудогорец 
детронира Левски в турнира 
за Купата на България по фут-
бол. В поредния изключител-
но драматичен двубой между 
двата отбора “орлите” надви-
ха “сините” с 2:1 след обрат в 
осминафинален сблъсък. Уел-

тон бе точен в 61-ата минута, 
след като засече центриране 
на Цунами. Игор Тиаго израв-
ни в 69-ата минута, а в 79-ата 
минута Текпектей донесе 
пълен обрат за шампионите, 

ДЕЯ СПОРТ ДАДЕ САМО ГЕЙМ НА 
ДОБРУДЖА В ЗАЛА "ДОБРОТИЦА"

МАТЕЙ КАЗИЙСКИ И ТРЕНТО 
С ЛЕСНА ПОБЕДА НАД ПАДУА 
И АСПАРУХ АСПАРУХОВ

ЛУДОГОРЕЦ ДЕТРОНИРА ЛЕВСКИ, 
"СИНИТЕ" ДОПУСНАХА ОБРАТ И 
ИЗПУСНАХА ДУЗПА В 90-АТА МИНУТА

РЕФЕРЪТ ИЗБАВИ 
ЧИСОРА ОТ МЪКИТЕ 
СРЕЩУ ФЮРИ

Реферът на ринга избави 
Дерек Чисора от 10-рундови-
те мъки срещу Тайсън Фюри 
в битката им за титлата в 
тежка категория на Светов-

ния боксов съвет. Феновете 
знаеха, че от третия двубой 
между двамата не могат да 
очакват различен развой от 
предишните две убедителни 
победи. Случилото се на ринга 
напълно оправда очакванията 
за успех на Циганския крал, 
който обаче не се постара да 
потърси класически нокаут, 
но пък нанесе сериозна доза 
поражения на противника си 
и дочака завършека.

Фюри едва ли е впечатлил 

особено Александър Усик с 
предствянето си срещу съпер-
ник, който беше тип боксова 
круша, като през 2023 година 
би трябвало да ни очакват ти-

танични сблъсъци. Циганският 
крал има да се бие с украин-
ския троен шампион, а защо 
не и с Антъни Джошуа. AJ пък 
може да направи зрелищен 
дуел с Дионтей Уайлдър, така 
че кралската дивизия изглежда 
в изключително добро състоя-
ние.

Усик изгледа на живо дуела в 
Лондон и излезе да се изправи 
очи в очи с Фюри след края му, 
като двамата направиха промо 
на битката си в стил WWE. 
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5 декември – 30 декември, Община град Добрич, фоайе. Коле-
ден базар на социалните услуги на Община град Добрич. Орга-
низатор: Община град Добрич.

5 декември – 23 декември, Художествена галерия – Добрич. 
Коледна работилница за въображение – работа с деца. Органи-
затор: Художествена галерия – Добрич.

7 декември, 18.00 ч., Младежки център – Добрич, Концертна 
зала. Благотворителен концерт „В света на спорта и изкуствата“ 
в помощ на Сдружение „Ние 2020“. Организатор: Сдружение 
„Ние 2020“.

7 декември, 18.30 ч., Огледална зала „Нели Божкова“. Кон-
церт на Български камерен оркестър – Добрич. Диригент Арто 
Чифчиян. Солисти: Мартин и Александър Зайранови. Програма: 
Творби от Й. С. Бах. Вход с билети: в деня на концерта от 16.30 
ч. в Огледална зала „Н. Божкова“. Организатори: Община град 
Добрич, Български камерен оркестър – Добрич.

7 декември, 19.00 ч., Драматичен театър „Йордан Йовков“. 
Спектакъл „Женско царство“ от Ст. Л. Костов на Драматичен 
театър „Йордан Йовков“. Режисьор Стефан Спасов. Участват: 
Красимир Демиров, Татяна Христова, Владимир Трендафилов, 
Мария Генова, Филип Янев, Любов Николова, Валентин Андреев 
– Рафе и Валентин Георгиев.

Вход с билети: Билетен център на Драматичен театър „Йордан 
Йовков“ (058/605573). Организатор: Драматичен театър „Йордан 
Йовков“

7 декември – краен срок. 9 декември – обявяване на резул-
татите в Конкурса за коледна картичка. Организатор: Община 
град Добрич.

7 декември – 14 декември, Регионална библиотека „Дора Габе“. 
Чудното огледало – витрина по повод 140 години от рождението 
на Георги Райчев, български писател и драматург /1882 – 1947/;

Месец на трилъра - витрина по повод 95 г. от рождението на 
Мери Хигинс Кларк, американска писателка на бестселъри в 
жанра трилър /1927 – 2020/. Организатор: Регионална библиотека 
„Дора Габе“.

Продължават:
Изложба живопис по случай 110 години от рождението на 

добричкия художник Ангел Томов от фонда на Художествена га-
лерия – Добрич. Художествена галерия – Добрич. Организатор: 
Художествена галерия – Добрич.

Фотодокументалната изложба „Йордан Йовков в снимки и 
документи от държавните архиви“ по повод 142-годишнината от 
рождението на писателя, Дом-паметник „Йордан Йовков“. Орга-
низатор: Регионален исторически музей – Добрич.

Изложба на открито „Улици и спомени. 140 години от преиме-
нуването на град Добрич“, пл. „Свобода“. Организатори: Община 
град Добрич, Регионален исторически музей – Добрич.       НДТ

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ

БЛАГОДАРИМ ВИ, СЪРЦАТИ ХОРА!
Всяка година на 5 декември 

се отбелязва Международният 
ден на доброволеца – обявен 
от ООН през 1985 г.

Оттогава на тази дата све-
товната общественост от-
дава признание на хората, 
които с безвъзмездния си 
труд спомагат за развитието 
на обществото и на своята 
общност, подкрепяйки всички 
хора, които имат нужда от 
помощ и съчувствие в тежък 
за тях момент.

За червенокръсткото движе-
ние доброволците са най-цен-
ния капитал, защото чрез тях 
става практическото осъщест-
вяване на всички доброволче-

ски намерения при спазване 
на основните червенокръстки 
принципи. 

Наред с това, добровол-

чеството  култивира и сти-
мулира проявата на човешки 
добродетели, в основата на 
които стоят солидарността 
и съпричастността, водят до 
придобиване на обогатяващ 
опит, създават условия за 
развитие на социални умения 
и компетентност у всяка една 
личност, възпитават младото 
поколение на хуманитарни 
ценности.

В съвременния свят все 
по-често сме свидетели на 
различни природни и социални 

5 декември - Международен ден на доброволеца  

катаклизми, които ни изправят 
пред нови предизвикателства, 
в т.ч. COVID-19, природни бед-
ствия, военни конфликти, бе-
жански вълни и др.  

Международното червено-
кръстко движение и Българ-
ският Червен кръст, като част 
от него полагат усилия да 
разширят и укрепят своята 
мрежа от доброволци, чиято 
дейност е в основата на бър-
зата и адекватна реакция за 
подпомагане на пострадалото 
население, за съхранение на 
неговото достойнство и въз-
становяване на нормалния му 
начин на живот.

Областната червенокръстка 
организация на Добрич е тра-
диционно силна, благодарение 
на доброволците на БМЧК 
и БЧК. Във всички дейности 
и програми, активността на 
доброволците е проявена, 
благодарение на които са 
постигнати  и се постигат ви-
соки резултати. Пример в това 
отношение са Доброволческия 
екип за реакция при бедствия, 
аварии и катастрофи Добрич 
(ДЕРБАК), Младежкия авари-
ен екип (МАЕ), общинските 
организации на БЧК и всички 
доброволци спонтанно приоб-
щени и вложили доброволен 
труд.  

От името на Областният 
съвет на БЧК Добрич привет-
ствам доброволците с Меж-
дународния ден и пожелавам 
много здраве и успехи в из-
браният от тях път на добро-
волчеството и добротворче-
ството! 

Благодарим ви, сърцати 
хора!

Д-р Артюн Еринозов
Директор на Секретариата 
на Областния съвет на БЧК 

Добрич

На Форум за валоризация 
на мерките за по-добра защи-
та на населението в региона 
при извънредни ситуации, ор-
ганизиран по проект ROBG 
- 415 „Съвместно управление 
на риска и партньорство в 
трансграничен регион „Къл-

ъраш – Добрич, финансиран 
по програма INTERREG V-A 
Румъния – България, Геновева 
Друмева, управител на Облас-
тен информационен център 
– Добрич представи проекта 
на програмата INTERREG VI-A 
Румъния – България. 

Основната цел на трансгра-
ничния проект е да се създаде 
устойчиво партньорство от 
двете страни на границата 
за ранно предупреждение и 
адекватна реакция в извън-
редни ситуации и обмен на ин-
формация и ресурси, както на 
институционално ниво, така и 
сред широката общественост 
и доброволните формирования. 

За постигане на тази цел 
бяха проведени поредица от 
семинари, в област Добрич 
и Кълъраш, за представяне 
на Съвместната стратегия и 
Съвместен план за действие 
по проекта Финалната част от 
семинарите бе проведеният 
форум.

В двудневната програма на 
форума бяха представени:

Анализ и оценка на рискове-
те от пожари, наводнения, сне-
гонавяване, земетресения и 
други природни бедствия, как-
то и производствени аварии, 
вкл. радиационно изтичане, 
които могат да засегнат тери-
ториите на община Добричка и 
окръг Кълъраш;

Съвместната стратегия и 
Съвместен план за действие 
по проекта;

Дейностите на доброволче-
ските формирования в област 
Добрич и добри практики;

Дейностите на Главна ди-
рекция «Пожарна безопасност 
и защита на населението», 
ЦСМП, ОД на МВР и ОС на 
БЧК  по Плана за обща намеса 
при извънредни ситуации;

Анализ и оценка на проведе-
ните симулационните учения 
в община Добричка и окръг 
Кълъраш.

Бяха прожектирани и обсъ-
дени двата филма: на Община 
Добричка – водещ партньор 
по проекта, и на партньора - 
Инспектората за извънредни 
ситуации „Barbu Stirbei“на Ок-
ръг Кълъраш, Румъния.

При представяне на проекта 
на програмата INTERREG VI-A 
Румъния – България, Геновева 
Друмева акцентира върху При-
оритет 2 ПО-ЗЕЛЕН РЕГИОН,  
СЦ 2.4. Насърчаване на адап-
тирането към изменението на 

климата и предотвратяването 
на риска от бедствия и устой-
чивостта, взимайки предвид 
екосистемните подходи, по 
който ще се финансират дей-
ности като: предотвратява-
не и управление на риска от 
природни и опасни събития 

(например наводнения, по-
жари, засушавания, ерозия, 
земетресения и свлачища) и 
рискове, свързани с човеш-
ката дейност; насърчаване на 

устойчивостта при бедствия; 
подобряване на капацитета 
за превенция на риска и ин-
тервенции в трансграничния 
регион чрез разработване на 
съвместни оперативни центро-
ве и съвместни планове за ин-
тервенции; повишаване на ка-
пацитета за намеса и реакция 
чрез инвестиции в оборудване 
и превозни средства, ИТ сис-
теми; разработване на общи 
учебни програми за обучение и 
разгръщане на съвместни уче-
ния, включително на службите 
за доброволно реагиране; по-
добряване на трансграничната 
координация и капацитет за 
адаптиране към изменението 
на климата и свързаните с него 
рискове (наводнения, пожари, 
хидроложки суши, замърсява-
не); разработване на съвмест-
ни методологии за оценка на 

риска и мониторинг на риска 
в трансграничната зона (риск 
от наводнения, включително 
поройни наводнения, риск от 
засушавания) и др.

Накрая на форума бяха 
обсъдени възможностите за 
партньорство в новия програ-
мен период. Представителите 
и на двамата партньори изра-
зиха намеренията и желанията 
си за продължаване и разши-
ряване на партньорството си 
в нови проекти по новата про-
грама INTERREG VI-A Румъния 
– България.

Областен информационен 
център

За днес - 6 декември, е пред-
виден тържественият концерт, 
с който училището в село 
Карапелит ще отбележи па-
тронния си празник. Той е 
посветен на 113-ата годишнина 
от рождението на Никола Йон-
ков Вапцаров. Празничните 
прояви в учебното заведение 
започнаха още на 28 ноември. 
Възпитаниците на Средно учи-
лище „Никола Вапцаров“ имат 
възможност да се включат в 
радиопредавания, изработка 
на постери, четене на стихо-
творения на поета.

Творбите на участниците в 
конкурса за рисунки ще бъдат 
оценени от жури. Наградите за 
отличените детски творби ще 
бъдат връчени на празничното 
събитие, което ще започне в 
14.00 ч. в залата на СУ “Никола 
Вапцаров“.

Преписването на „История 
славянобългарска“ върху па-
пироси е сред акцентите в уче-
ническите надпревари, с които 
ОУ“Отец Паисий“ ще отбележи 
130-ата годишнина на учебно-
просветното дело в село Бато-
во в община Добричка. Праз-
ничните дни, които започнаха 
вчера, предшестват юбилей-
ното тържество, предвидено 
за 9 декември – с начален час 
10.30. Събитията са посветени 
на 300 години от рождението 
на Паисий Хилендарски и на 
260 години от написването на 
„История славянобългарска“.

В учебното заведение е съз-
даден юбилеен кът, подготвена 
е и презентация за училищна-
та история с фотоархива от 
летописните книги.

Много от учениците са се 
включили със свои рисунки 
в изложбата, посветена на 
честването, както и в напис-
ването на есе на тема „Моето 
училище – днес и в бъдеще“. 
В програмата на празничните 
дни е предвидена и среща с 
педагози, работили в ОУ „Отец 
Паисий“ през последните десе-
тилетия.

Красимира НИКОЛОВА

за освобождението на Тутракан 
и Добруджа са пленени над два-
десет и осем хиляди румънци. С 
дълбока почит и уважение писа-
телят се поклони пред тленните 
останки на загиналите. Георги 
Балабанов се запозна и с раз-
ширението на музея, където ще 
бъдат вложени над пет милиона 
лева за изграждането му. 

   Особен интерес той прояви 
и към етнографския комплекс и 
историята на рибарството, къ-
дето бе показана риба - моруна, 
хваната от рибарите в р. Дунав, 
с тегло над триста и седемдесет 
килограма. Това е единственият 
по рода си комплекс по поречи-
ето на р. Дунав. Голям интерес 
представляваше и „Дунавски 
музей и лодкостроене”, който за-
познава посетителите с  рибар-
ските принадлежности, свързани 
с поминъка на този град. 

   Най-вълнуващата програма 
от деня бе творческата среща, 
проведена в Обреден дом гр. 

Тутракан. Писателят изнесе в 
продължение на три часа разка-
зи, есета и импресии подбрани 
специално на тази тема, които 
очертаха яркия принос на на-
селението от този град и пазят 
свято духа на тутраканци. От 
кметството на града беше под-
несен специален поздравителен 
адрес, а в знак на благодарност 
Георги Балабанов благодари за 
поканата и обеща нови творче-
ски срещи, за които присъства-
щите настояваха.

В голям празник на българщи-
ната се превърна срещата на 
добруджанския писател Георги 
Балабанов с жителите на град 
Тутракан, където той гостува по 
тяхна покана. Посрещнат топло 
и сърдечно, писателят, заедно 
със своите домакини, посети 
мемориален комплекс на войни-
те, загинали в Първата световна 
война край с. Шуменци. Тук са 
погребани българи, румънци, гер-
манци, турци и др., общо над два-
надесет хиляди бойци. В битката 

ОИЦ ДОБРИЧ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТА НА 
ПРОГРАМАТА INTERREG VI-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

113 ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА 
ВАПЦАРОВ ЧЕСТВА 
УЧИЛИЩЕТО В 
КАРАПЕЛИТ

ПРАЗНИК НА БЪЛГАРЩИНАТА

ПРАЗНИЧНИ ДНИ В ОУ "ОТЕЦ 
ПАИСИЙ" В СЕЛО БАТОВО
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ГАДАЕНЕ НА ВРЕМЕТО, МОЛИТВИ ЗА БРАК И ОЩЕ 
ОТ НАЙ-ИНТЕРЕСНИТЕ ПРЕДАНИЯ НА НИКУЛДЕН

Никулден е светъл и тачен 
празник за българското се-
мейство, на който празнуват 
(по данни на НСИ от 2020 г.) 
близо 195 хил. мъже и жени 
с името Никола, Николай, 
Николина, Никол и техните 
производни. На 6 декември 
софрата е богата, отрупана 
с любимите постни сарми и 
чушки с боб, домашни кола-

ци и ако не пълнен шаран, 
то поне риба, приготвена по 
любимата семейна рецепта.

Св. Николай Чудотворец е 
покровител на водите и под-
водния свят, пазител на дома 
и семейството, избавител на 
пленниците, покровител на 
моряците, пътешественици-
те, търговците и банкерите.

Суеверия и предания на 
Никулден

В наши дни традицията е 
цялото семейство с близки и 
познати да се събира около 
трапезата, а някогашните 
разбирания са били, че на 
този ден домакините не ра-
ботят къщна работа в чест 
на светеца.

На 6 декември някои се-
мейства празнуват освен 
имените дни на близките 
си и личен семеен празник, 
наричан още светец, оброк, 
наместник и др. Незадомени-
те моми и ергени обикалят по 
къщите на роднините си, за 
да ги поканят на празничната 
вечеря. Вечерта идват само 
най-възрастните мъже. Най-
възрастният сред тях прека-
дява трапезата и разчупва 
празничната пита. Така цяла 
нощ мъжете обикалят всич-
ки къщи на семействата от 
рода.

Традицията повелява при-
готвянето на рибник

В миналото, както и сега, 
традицията повелява пригот-
вянето на рибник – пълнен 
шаран с лук, ориз, орехи и 
др., за празничната вечеря. 
Вярвало се е, че когато се 
пече пълнената риба трябва 
да остане цяла, без да се 
разкъса, защото ще се скъса 
късметът в къщата. След ве-
черя жените запазвали кръс-
товидната кост от главата на 
рибата като амулет против 
уроки или я зашивали на 
шапчицата на новороденото 
в къщата, за да е здраво.

Костта се използвала още 
и от баячки срещу безсъние, 
силен плач и отоци.

Люспите от рибата
Според суеверията при по-

чистване на рибата люспите 
не трябва да падат на земя-
та. Ако все пак някоя падне, 
никой не трябва да я настъп-
ва, защото ще го застигне 
лоша болест. Най-голямата 
люспа от рибата се прибира 

в кесията, за да е пълна през 
цялата година с пари.

Костите от шарана не се 
изхвърлят, а се изгарят, 
пускат се в реката или се 
закопават в земята за пло-
дородие и семейно щастие. 
Ако гостувате на празника 
в някой северен град или 
селце в България, могат да 
ви поканят да си почистите 

зъбите с кост от рибника, за 
да са здрави.

Покровител на бедните и 
помощник на неомъжените 
жени

Според популярното пре-
дание светията е помагал на 
бедните, като им давал пари. 
Една нощ св. Николай помог-
нал на осиромашал човек да 
ожени трите си дъщери, като 
му дал по една торба с жъл-
тици за всяка дъщеря. Зато-
ва е прието банкерите също 
да отбелязват своя профе-
сионален празник именно на 
тази дата.

Тази легенда обаче има и 
друго тълкование и то е, че 
неомъжените моми почитат 
светеца, който ще им по-
могне да се задомят. В деня, 
посветен на св. Николай, те 
отиват на черква, за да за-

палят свещ и оставят дарове 
в храма, а после отиват на 
мегдана и се хващат на хо-
рото, за да бъдат огледани 
от момците.

Прогонване на мишките
В Странджанския край сто-

панките оставят парче от 
празничния хляб и варено 
жито на тавана и наричат 
„Ела, свети Никола, да си по-

хапнеш и мишки-
те да разгониш“.

Тълкуване на 
времето

По това има ли 
сняг на празника 
се гадаело каква 
ще бъде годината 
– ще е плодовита, 
ако е натрупал 
дебел сняг, ако 
вали дъжд – годи-
ната ще е добра 
за царевицата, 
а ако времето е 
топло и слънчево 
– ще има голяма 
суша през лято-
то.

Празник на 
овчарите

Малко известен факт е, че 
в някои краища на България 
Никулден е наричан За овче 
здраве. В районите около Чи-
провци, Стара Загора, Плов-
див и др. Никулден е празник 
на овчарите.

Рано сутринта те извеждат 
овцете за паша и играят като 
хвърлят гегите си. Този от 
тях, който хвърли гегата си 
най-далече ще има здраво 
стадо и млечни овце.

Празник на моряците
Според една от най-извест-

ните легенди шаранът е „слу-
га“ на св. Николай. Когато 
един ден светецът плувал с 
гемията си, буря и силни мор-
ски вълни пропукали дъното 
. Тогава светецът извадил 
с голи ръце шаран, с който 
запушил дупката и спасил 

моряците в лодката.
От древността сред ста-

рите лодкари се запазило 
поверието, че на носа на 
нова лодка задължително се 
вгражда икона на светията, 
за я пази. Традицията по-
велява, че първата уловена 
риба се посвещава на св. 
Николай, приготвя се и се из-
яжда на самия бряг, пуска се 
отново в морето или се дава 
на близките. На 6 декември е 
прието корабите и лодките да 
не излизат в открито море. 
На този ден се закрива есен-
но-зимния риболовен сезон.

Празник на Черноморец
Жителите на град Черно-

морец празнуват Никулден 
два пъти в годината. С името 
на свети Николай е свързано 
възникването на крайморско-
то градче. До 50-те години 
на миналия век то е носело 
името Свети Никола, прието 
от основателите му заради 
легендата за донесена от мо-
рето икона на Чудотвореца.

След корабокрушение сред 
останките от потъналия ко-
раб вълните донесли икона 
на св. Никола, която мо-
ряците носели на гемията. 
Жителите на селото спасили 
екипажа, а когато си тръгва-
ли, те оставили изплувалата 
икона на местните хора в 
знак на благодарност.

На Никулден жителите на 
черноморския град „заклю-
чат” морето и го “отключват“ 
отново на 9 май – летния 
Никулден, с което риболовът 
отново е разрешен.

Никулден празнуваме на 
6 декември, в чест на свети 
Николай Мирликийски Чудо-

творец, който е покровител 
на моретата, езерата и ре-
ките, на моряците и рибари-
те, на семейството и рода. 
Разбира се, на този ден праз-
нуват Никола, Николай, Ни-
колина, Ненка, Нино. Освен 
моряците и рибарите, за 
свой празник го приемат 
банкерите и търговците.

Първообразът е историче-
ска личност – Никола Мира-
ликийски, роден през 270 го-
дина от н.е. в Патара – Ликия, 
Мала Азия (днес Турция).

Още като младеж той на-
следил голямо богатство от 
баща си и раздал всичко на 

децата и бедните 
си съграждани. За 
добрите му дела 
с е  р а з к а з в а л и 
множество леген-
ди. Така напри-
мер, когато един 
богаташ с три дъ-
щери се разорил 
и решил да прода-
де децата си като 
робини, светията 
тайно му подхвър-
лил три кесии със 
злато и така спа-
сил момичетата от 
ужасна участ. Той 
откупувал и други 
хора от робство.

Източноправо-
славната религи-
озна традиция го 
почита като покро-
вител на морепла-
вателите. Според 
една легенда, по 
време на силна 
морска буря све-
тецът спасил с мо-
литви моряците на 

кораба, с който пътувал към 
Божи гроб.

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

Свети Никола умира на 
6-ти декември 345 година. 
Паметта му се почита и до 
днес от Християнската църк-
ва именно на тази дата.

Според народните поверия 
именно свети Никола носи 
първия сняг – падащ от дълга-
та му бяла брада, а най-често 
бялата снежна зима пристига 
именно след 6 декември. 
По традиция на празника се 
събира цялото семейство на 
трапезата, а тя не се вдига 
през целия ден. “Варвара 
вари, Сава пече, Никола иде 
с голямата лъжица и гости 
гощава.” – казва народната 
приказка.

Задължително на Никулден 
на масата присъства шарана. 
Е, достатъчно е и друга риба 
, но задължително тя трябва 
да има люспи. Преданията 
казват, че Свети Никола спа-
сил една пробита лодка от 
потъване като запушил дуп-
ката именно с шаран – това 
е причината традиционно, 
именно тази риба да при-
съства на празника.

Според поверието, когато 
чистите рибата трябва да 
внимавате да не настъпите 
някоя паднала люспа, защо-
то можете да се разболеете 
и умрете. Традиция е и да се 
сложат най-големите люспи 
от шарана в портфейла – за 
да носи пари през цялата 
година. Костите пък не из-
хвърляме, а закопаваме в 
земята или пускаме в теча-
щи води – за да се умножи 
семейството и да има бла-
гополучие. Някога майките 
използвали костта от главата 
на шарана (която прилича на 
кръст) като амулетче, което 
пришивали в дрехите на мал-
ките деца, за да ги пази от 
болести.

ПРОДУКТИ: 1 шаран (око-
ло 2 кг), 1 морков, 2 глави 
лук, 1 стрък праз, 1 ч. бяло 

вино, 4 с. л. олио, магданоз, 
копър, девесил, лимон, сол 
на вкус. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Лукът и 
морковът се нарязват насит-
но и се задушават. Подпра-
вят се със ситно нарязани 
копър, магданоз, девесил, с 
малко черен пипер и сол. На-
лива се 1/2 ч. ч. вода, задуша-
ва се 5 минути и се оттегля 
от котлона. Това е плънката 
и трябва да е овкусена до-

бре. Празът се нарязва на 
големи парчета. От тях се 
приготвя канапе, върху което 

да се постави напълненият 
шаран. Рибата се почиства 
добре, осолява се, пълни 
се с плънката и се зашива. 
Внимателно се поставя върху 
канапето, залива се обилно 
с бяло вино и се покрива 
с резени лимон. Пече се в 
предварително загрята до 
температура 180 градуса 
фурна около 30-40 минути. 
Поднася се с много лимон, 
кисели краствички и туршия.

Ден преди Никулден риб-
ните магазини в Добрич 
предлагаха изобилие от про-
дукти за трапезата. Въпреки 
че тази година цените са 

по-скъпи, добричлиите тър-
сят най-много шаран, и то 
да е с едри люспи – според 
поверието, едрите люспи са 
на много пари, а големите 
кости – на здраве. Килограм 
пресен шаран струва от 8 
до 12 лева, в зависимост от 
големината на парчето. С 2 
лева пък е по-евтин шара-
нът на борсата в Добрич, 
установи проверка на НДТ. 
Големите риби от 3 кг наго-
ре са по 10 лева, докато в 
търговската мрежа на града 
са по 12 лева. Следващата 
по търсене риба, предвид 
наличието на едри люспи, 
е белият амур. На борсата 
цената му е 9.50 лв. за кг, 

в магазините – с 2-3 лева 
по-скъпо. 

Сред най-евтините сладко-
водни риби са таранката и 
толстолобът. Тяхната цена за 

килограм съответно е между 
5 и 6 лева. Според търговци-
те, това са най-търсените 
риби от възрастните хора. 
Тези пък, които ще са сами 
на празника, купуват по два 
котлета толстолоб – колкото 
да спазят традицията.  

В морските общини се 
предлага основно черно-
морска риба. Чернокопът е 
между 6 и 8лв., паламудът 
- 10лв., а сафридът е 8 лева. 
Всички тези черноморски 
деликатеси в областния цен-
тър Добрич са с по 2-3 лева 
по-скъпи. Най-скъпата риба 
продължава да е сьомгата 
– между 32 и 38 лева за ки-
лограм. 

НИКУЛДЕНСКИ ШАРАН

ШАРАНЪТ НАЙ-ТЪРСЕНАТА 
РИБА В ДОБРИЧ

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 
6 ДЕКЕМВРИ - НИКУЛДЕН
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ОВЕН - Включете се в заниманията, които 
ви се предлагат днес от партньора, семей-
ството или приятелите ви и ще останете 
доволни. Няма да ви липсва сполука.

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

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

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

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

ДЕВА - Със силни аргументи ще защитите 
идеите и намеренията си. С премерен ход ще 
подтикнете други, които търсят сътрудничест-
вото ви към повече активност и сближаване 
на позициите ви.

ВЕЗНИ - С днешните си решения ще оп-
ределите за дълъг период напред посоката 
на интересите ви. С бърза и точна мисъл ще 
отсявате важното, без да давате израз на 
емоциите.

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

СТРЕЛЕЦ - Умората ще ви подтикне да 
потърсите тихо място за отмора. Уважавайте 
желанието и на другите да се чувстват спо-
койни, отнесете се с разбиране към пробле-
мите им.

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

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

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

ХОРОСКОП НА НДТ

- Мъжките желания ги 
изпълнявали златните 
рибки, а женските - ша-
раните. - Ивелина от те-
сен център, но не тази, за 
която си мислите!

ДВОЕН ПРАЗНИК 
има днес в дома на 
нотариус Веселин То-
мов – самият той е 
рожденик, а синът му 
Николай – именник. И 
по този повод поздрав-
ленията ще са двойни, 
вероятно и почерпката! 
А ние от НДТ се присъ-
единяваме към стоти-
ците поздрави, които 
старият и младият То-
мови ще получат, с по-
желания да са здрави и 
успехите, и усмивките 
да са техен ежедневен 
спътник!

ИМЕН ДЕН празну-
ват днес стотици хора, 
наречени на свети Ни-
колай: Кольо, Колю, 
Ненко, Нено, Никола, 
Николай, Нино, Ненка, 
Никол, Николета, Нико-
лина, Николинка, Нина, 
Нинка, Ница. Здраве 
желаем на всички тях. 
И нека техният небе-
сен покровител бди над 
домовете им и над до-
брите им мисли и дела!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме на Мар-
гарита Матева, която 
празнува утре, с поже-
лания да е здрава, да е 
щастлива и да успява с 
усмивка във всичките 
си добри начинания! 

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ЛиЛи иВАНОВА Към ПубЛиКАТА 
В "АРЕНА АРмЕЕц": ОСТАНАХ В 
бъЛгАРия и НЕ СъжАЛяВАм

„Благодаря ви от цялото 
си сърце. Искам само да ви 
кажа, че когато навремето 
имах възможност да замина 
и да не се върна, предпоче-
тох да остана в България и 
не съжалявам. Обичам ви“. 
С тези думи завърши кул-
минационният концерт от 
националното турне на Лили 
Иванова. Събитието бе в из-
пълнената до краен предел 
най-голяма българска зала 
„Арена София“.

Най-голямото и обичано 
име в българската поп му-
зика изпя 16 песни, които 
бяха своеобразна разходка 
из цялата й над 60-годишна 
творческа кариера. Концер-
тът започна с най-новото от 
репортера на Лили – „Без 
контрол“, „Чуй душата ми“, 
„Животът“. Последва „Студ“ – 
песен от 1989 г., която звучи 
в нов аранжимент, както и 
„Ако спра да обичам“. След 
„Искам те“ залата вече беше 
на крака и аплодираше „Този 
свят е жена“, „Невероятно“, 

„Бурната река“. 
След изпълнението на един 

от най-големите си хитове от 
последните 15 години – „За 
тебе бях“, Лили каза: „Аз по-
пях доста, но да видим заедно 
какво ще направим“.

Цялата зала в хор пееше 
„Щурче“, „Детелини“, „Па-
наири“, „Предупреждение“ и 
„Ветрове“ – още една любима 
на българите песен, която се 
връща в концертния репер-
тоар на Лили с ново звучене, 
със соло цигулка.

„Присъда“, песента, в която 
Лили Иванова пее „Послед-
ната ми дума ще е песен“, 
сложи финалната точка.

Изненада имаше в края на 
концерта, когато на сцената 
се появи Кубрат Пулев, а Лили 
го представи като „един мно-
го голям българин“.

„Ти си уникална. Всички 
присъстващи знаят колко 
емоции даваш, колко любов, 
колко щастие на всички нас, 
на цяла България. Ти си фе-
номен в българската музика. 

Ти си уникална 
и ще си позво-
ля да говоря от 
името на всич-
ки – че много те 
ценим и много 
те  обичаме“, 
каза бившият 
национален със-
тезател. 

Освен огро-
мен букет от 
български рози, 
Лили Иванова 
получи от Пу-
лев и копие на 
амфора от злат-
ното тракийско 
с ъ к р о в и щ е . 
„Понеже Лили 
е едно истин-
ско съкровище, 
Лили това е по-
дарък за теб. 
Опитах се да 
взема оригина-
ла, но охраната 
е много сериоз-
на“, пошегува 
се спортистът.

ВАРНА ВЛЕзЕ В СПиСъК НА 
"ФОРбС" зА НАй-ПОДцЕНяВАНиТЕ 
ДЕСТиНАции НА бАЛКАНиТЕ

слънчеви бани, докато близкият 
Археологически музей на Варна 
е дом на римски бани, антични 
бижута и едно от най-старите в 
света златни съкровища“, пише 

в статията.
В албанския град Берат тури-

стите могат да се насладят на 
архитектурното разнообразие, 
река Осум, както и на главната 
атракция – замъка Берат.

"Форбс" посочват също Добой, 
град в босненската Република 
Сръбска, като един от подценява-
ните от туристите градове в Бос-
на и Херцеговина. Там може да се 
види крепостта Добой, която „е 
изградена през тринадесети век 
по времето на Кралство Босна, 
въпреки че вековете на конфликти 
водят до нейното разрушаване, 
а след това и реставрация, осъ-
ществявана близо 20 пъти през 
годините“.

В Сърбия туристите могат да 
обърнат внимание на близкия до 
границата с България град Ниш, 
който впечатлява с историята си, 
започваща още от римско време, 
препоръчва списанието.

В Република Северна Маке-
дония град Охрид е посочен 
като една от най-подценяваните 
туристически дестинации на Бал-
каните.

Охрид приютява множество 
елементи от списъка на ЮНЕСКО 
като византийските църкви и Ох-
ридското езеро, в което живеят 
различни видове риби и водни 
растения, посочва "Форбс".

„Въпреки че често е засенч-
вана от столицата София, Варна 
разполага с един особено при-
влекателен за туристите еле-
мент – бреговата ивица", пише в 

статията
Морската столица на България 

Варна влезе в списък на списание 
"Форбс" за "Петте най-подценя-
вани градове за посещение на 
Балканите". В списъка, публику-
ван на сайта на списанието, са 
включени и градове в Сърбия, 
Албания, Босна и Херцеговина и 
Република Северна Македония, 
предаде БТА.

„Въпреки че често е засенч-
вана от столицата София, Варна 
разполага с един особено при-
влекателен за туристите елемент 
– бреговата ивица. (…) В слънчев 
ден, дългият плаж с бял пясък е 
перфектното място за плуване и 


