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Всеки ден с по-
добрия вестник!

Облачността ще е предим-
но значителна, в равнините - с 
мъгла, която в западната част 
от Горнотракийската низина и в 
Дунавската равнина, ще е трайна 
и на места там ще преръмява. 
Над планинските и източните 
райони ще има временни разкъс-
вания на облачността. Главно в 
Източна България ще духа слаб 
югозападен вятър. Преобладава-
щите минимални температури ще 
бъдат между 2 и 7. Максималните 
ще са между 10 и 15, в местата 
с трайна мъгла ще са по-ниски.

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

5-СТЕПЕННО МЕНЮ 
ПОСРЕЩА ГОСТИТЕ НА 
5-ЗВЕЗДНИЯ ХОТЕЛ 
MARITIM PARADISE BLUE 
В НОВОГОДИШНАТА НОЩ 

ГРЕЙНАХА КОЛЕДНИТЕ 
СВЕТЛИНИ В ТЕРВЕЛ 

БАЛЧИШКИЯТ РИБАР 
ХРИСТО СПАСОВ ОСЪДИ 
РУМЪНИЯ В СТРАСБУРГ 

ПОТВЪРДИХА АРЕСТА НА 
ОБВИНЯЕМ ЗА ПРИТЕЖАНИЕ 
НА ХЕРОИН В ДОБРИЧ
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ВОЕНЕН ПРЕВРАТ
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Íà 5 äåêåìâðè, îêîëî 12:55 
÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå çà 
âúçíèêíàëî ÏÒÏ ïî ïúòÿ ãðàä 
Äîáðè÷, ïîñîêà êúì ãðàä Ñè-
ëèñòðà, â ðàéîíà íà „Ëîâ÷àíñêî 
õàí÷å“. Íà ìÿñòî å óñòàíîâåíî, 
÷å òîâàðåí àâòîìîáèë „ÌÀÍ“ ñ 
ïðèêà÷åíî ïîëóðåìàðêå óäðÿ 
ïðåñè÷àù ïúòíîòî ïëàòíî ìúæ 
íà 76ãîäèíè. Âúçðàñòíèÿò ìúæ 
å îòêàðàí â ÖÑÌÏ - Äîáðè÷, 
êúäåòî ïî÷èâà. Ïî ñëó÷àÿ å 
îáðàçóâàíî äîñúäåáíî ïðîèç-
âîäñòâî. ÍÄÒ

ТОВАРЕН 
МАН БЛЪСНА 
76-ГОДИШЕН, 
ПОСТРАДАЛИЯТ 
ПОЧИНА

Íà 5 äåêåìâðè, îêîëî 11:15 
÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå 
çà èçâúðøåíà êðàæáà îò òðàôî 
ìàøèíà íà ïîìïåíà ñòàíöèÿ 
â çåìëèùåòî íà ñåëî Ãóðêî-
âî. Ïî äàííè íà òúæèòåëÿ å 
èçâúðøåíà êðàæáà íà åë. ïðî-
âîäíèöè è òðàíñôîðìàòîðíî 
ìàñëî. Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíî 
äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî. ÍÄÒ

Ìèíèñòåðñòâîòîíàçåìåäåëè-
åòîñòàðòèðàïðåâúðíàëàòàñå â 
òðàäèöèîííàïðîäàæáàíàæè-
âèåëõè, êàòîòàçèãîäèíàêàóçà-
òàíàêàìïàíèÿòà å ñâúðçàíà 
ñ îïàçâàíåíàãîðèòå.Çàâñÿ-
êîïðîäàäåíîäðúâ÷åùåáúäàò-
çàñàäåíè 10 íîâèôèäàíêè â 
áúëãàðñêèòåãîðè, ñòîïàíèñâà-
íèîòäúðæàâíèòåãîðñêèïðåä-
ïðèÿòèÿ.

1445 îòñå÷åíè êîëåäíè äðúâ-
÷åòà è 235 ñúñ çàêðèòè êîðåíè 
ùå ïðåäëîæàò íà ãðàæäàíèòå 
ñòîïàíñòâàòà îò îáõâàòà íà 
ÑÈÄÏ. Íàé-ìíîãî êîíòåéíåð-
íè ôèäàíêè ùå îñèãóðÿò îò 
ÄÃÑ-Øóìåí – 55 áðîÿ, êàòî îò 
ñòîïàíñòâîòî ïðåäëàãàò è 50 
îòñå÷åíè. Æèâèòå åëõè÷êè ùå 
áúäàò íà öåíè îò 8.00 äî 24.00 
ëåâà, à îòñå÷åíèòå îò 10.00 äî 
30.00 ëåâà ñ ÄÄÑ. 

Îò ÄÃÑ-Âúðáèöà ïðåäëàãàò 
80 äðúâ÷åòà ñúñ çàêðèòè êîðå-
íè è 350 îòñå÷åíè ñ ïðîäàæíà 
öåíà 12.00-27.00 ëåâà. 

Íàé-ìíîãî îòñå÷åíè êîëåäíè 
åëõè ùå îñèãóðÿò îò ÄÃÑ-Òúð-
ãîâèùå – 400 áðîÿ, êàòî òå 
ùå ñòðóâàò â çàâèñèìîñò îò 
ãîëåìèíàòà ñè ìåæäó 18.00 è 
40.00 ëåâà. 50 ñà êîíòåéíåðíè-
òå ôèäàíêè ñ öåíè îò 21.00 äî 
25.00 ëåâà. 

50 ñà êîíòåéíåðíèòå åëõè â 

Ñúñòàâ íà Îêðúæíèÿ ñúä â 
Äîáðè÷ ïîòâúðäè îïðåäåëå-
íèå íà Äîáðè÷êèÿ ðàéîíåí 
ñúä, ñ êîåòî å âçåòà ìÿðêà çà 
íåîòêëîíåíèå çàäúðæàíå ïîä 
ñòðàæà ñïðÿìî îáâèíåí çà 
äúðæàíå íà âèñîêîðèñêîâè 
íàðêîòè÷íè âåùåñòâà. Æ.À. 
å ïðèâëå÷åí â êà÷åñòâîòî 
íà îáâèíÿåì ïî äîñúäåáíî 
ïðîèçâîäñòâî çà òîâà, ÷å íà 
24 íîåìâðè 2022ã., â êúùà â 
Äîáðè÷, áåç íàäëåæíî ðàç-
ðåøèòåëíî, äúðæàë îêîëî 28 
ãðàìà ìàðèõóàíà.

Îêðúæíèÿò ñúä ïîòâúðäè 

ОКРЪЖНИЯТ СЪД В ДОБРИЧ ПОТВЪРДИ МЯРКА 
ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА, НАЛОЖЕНА НА ОБВИНЕН 
ЗА ДЪРЖАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

35-ГОДИШНА ПРЕСЕЧЕ НА ЧЕРВЕН 
СВЕТОФАР, БЛЪСНА Я ПЕЖО

35-ãîäèøíà æåíà ïðåñå÷å 
ïåøåõîäíà ïúòåêà íà ÷åðâåí 
ñâåòîôàð è áå áëúñíàòà îò 
Ïåæî, ñúîáùàâàò îò ïîëè-
öèÿòà. Íà 5 äåêåìâðè, îêîëî 
16:45 ÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîá-
ùåíèå çà âúçíèêíàëî ÏÒÏ ïî 
áóë. „Äîáðóäæà“ â ãðàä Äî-
áðè÷. Íà ìÿñòî å óñòàíîâåíî, 
÷å ëåê àâòîìîáèë „Ïåæî“, 
óïðàâëÿâàí îò 77-ãîäèøåí 

ìúæ, áëúñêà 35-ãîäèøíà æåíà, 
êîÿòî ñëåä èçâúðøåí ïðåãëåä 
â ÌÁÀË Äîáðè÷ å îñâîáî-
äåíà çà äîìàøíî ëå÷åíèå, 
áåç îïàñíîñò çà æèâîòà. Ïðè 
îãëåä íà ìÿñòî å óñòàíîâå-
íî, ÷å æåíàòà ïðåñè÷à áóë. 
„Äîáðóäæà“ íà ÷åðâåí ñèãíàë 
íà ñâåòîôàðíà óðåäáà. ÏÒÏ å 
îáñëóæåíî ïî àäìèíèñòðàòè-
âåí ðåä.                            ÍÄÒ

ÄËÑ-Áàë÷èê ñ öåíà 14.00-30.00 
ëåâà, à çà îòñè÷àíå ñà ïðåä-
âèäåíè 200 áðîÿ åëè çà 14.00-
50.00 ëåâà ñ ÄÄÑ. Ïî òðàäèöèÿ 
êîëåäíè äðúâ÷åòà ùå èìà â 
ñãðàäàòà íà ñòîïàíñòâîòî â 
Áàë÷èê è â ðàçñàäíèêà êðàé 
ñåëî Ñîêîëîâî.

100 îòñå÷åíè äðúâ÷åòà ñ 
öåíè îò 6.00 äî 42.00 ëåâà ùå 
èìà çà æåëàåùèòå â Äîáðè÷, 10 
áðîÿ â ÄËÑ-Òåðâåë /åäèíè÷íà 
öåíà 13.00 ëåâà/, 25 â ÄÃÑ-
Ñóâîðîâî /25.00 ëåâà/ è 10 â 
ÄÃÑ-Âàðíà /20.00-40.00 ëåâà/. 

Îñâåí îáèêíîâåíà åëà è ÷å-
ðåí áîð ñòîïàíñòâàòà îò Ñå-
âåðîèçòîêà ùå ïðåäëîæàò íà 
õîðàòà è êîëåäíè äðúâ÷åòà 
îò âèäîâåòå àòëàñêè êåäúð, 
äóãëàçêà, ñìúð÷ è äðóãè. 

Íà òåðèòîðèÿòà íà ÑÈÄÏ 
äðúâ÷åòà ùå ñå ïðîäàâàò â 
ñëåäíèòå ñòîïàíñòâà:

- ÄÃÑ-Øóìåí – ñ. Ñàëàìàíî-
âî - ðàçñàäíèê êúì ÄÃÑ-Øóìåí

- ÄÃÑ-Òúðãîâèùå – áóëåâàðä 
„Öàð Îñâîáîäèòåë“ 22 , ñ. 
Áàÿ÷åâî - ðàçñàäíèê êúì ÄÃÑ-
Òúðãîâèùå

- ÄËÑ-Áàë÷èê, óëèöà „×åðíî 
ìîðå“ 9, ñ. Ñîêîëîâî ðàçñàä-
íèê êúì ÄËÑ-Áàë÷èê

- ÄÃÑ-Âúðáèöà, óëèöà „Ñåï-
òåìâðèéñêî âúñòàíèå“ 133.

Òàòÿíà ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ

ИЗБЕРЕТЕ ЖИВА ЕЛХАИЗБЕРЕТЕ ЖИВА ЕЛХА

КРАЖБА В КРАЖБА В 
СЕЛО ГУРКОВОСЕЛО ГУРКОВО

Ïèÿí è äðîãèðàí øîôüîð 
çàñÿêîõà ïîëèöàè â Êàâàðíà 
íà 6 äåêåìâðè, ñúîáùàâàò 
îò ïîëèöèÿòà. Òå ñïðåëè çà 
ïðîâåðêà îêîëî 18:30 ÷àñà 
ëåê àâòîìîáèë „Òîéîòà“, óï-
ðàâëÿâàí îò 46-ãîäèøåí ìúæ. 
Ïðè èçâúðøåíàòà ïðîâåðêà 
çà óïîòðåáà íà àëêîõîë ñ òåõ-
íè÷åñêî ñðåäñòâî, öèôðîâàòà 
èíäèêàöèÿ îò÷èòà íàëè÷èåòî 
íà 2,43 ïðîìèëà. Ïîñëåäâàëà 
ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà íàð-
êîòè÷íè è óïîéâàùè âåùåñòâà. 
Òåñòúò îò÷åë ïîëîæèòåëåí 
ðåçóëòàò. Ïèÿíèÿò è äðîãèðàí 
âîäà÷ å çàäúðæàí çà ñðîê îò 
24 ÷àñà. Ïî äâàòà ñëó÷àÿ ñà 
îáðàçóâàíè äîñúäåáíè ïðîèç-
âîäñòâà. ÍÄÒ

ЗАДЪРЖАХА ЗАДЪРЖАХА 
ШОФЬОР С ШОФЬОР С 
2,43 ПРОМИЛА 2,43 ПРОМИЛА 
И НАРКОТИЦИИ НАРКОТИЦИ

Íà 5 äåêåìâðè, îêîëî 
16:15 ÷àñà, â ñ. Êðóïåí å 
ñïðÿí çà ïðîâåðêà ëåê àâòî-
ìîáèë „Îïåë“, óïðàâëÿâàí 
îò 58-ãîäèøåí ìúæ. Ïðè 
ïîñëåäâàëàòà ïðîâåðêà 
çà óïîòðåáà íà àëêîõîë ñ 
òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî, öè-
ôðîâàòà èíäèêàöèÿ îò÷èòà 
íàëè÷èåòî íà 1,64 ïðîìèëà. 
Âîäà÷úò å çàäúðæàí çà ñðîê 
îò 24 ÷àñà. 

Íà 6 äåêåìâðè, îêîëî 
00:30 ÷àñà, â ãðàä Ãåíåðàë 
Òîøåâî å ñïðÿ çà ïðîâåðêà 
ëåê àâòîìîáèë „Îïåë“, óïðà-
âëÿâàí îò 23-ãîäèøåí ìúæ. 
Óñòàíîâåíî å, ÷å âîäà÷úò 
óïðàâëÿâà ÌÏÑ ñ íàëè÷èåòî 
íà 2,38  ïðîìèëà. Çàäúðæàí 
å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 7 äåêåìâðè, îêîëî 
00:45 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ 
å ñïðÿí çà ïðîâåðêà ëåê 
àâòîìîáèë „Ìàçäà“, óïðà-
âëÿâàí îò 55-ãîäèøåí ìúæ. 
Ïðè èçâúðøåíàòà ïðîâåðêà 
çà óïîòðåáà íà àëêîõîë ñ 
òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî, öè-
ôðîâàòà èíäèêàöèÿ îò÷èòà 
íàëè÷èåòî íà 1,40 ïðîìèëà. 
Çàäúðæàí å çà ñðîê îò 24 
÷àñà. 

Íà 7 äåêåìâðè, îêîëî 2:40 
÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí 
çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë 
„Îïåë“, óïðàâëÿâàí îò íå-
ïðàâîñïîñîáåí 48-ãîäèøåí 
ìúæ. Â õîäà íà ïðîâåðêàòà 
å óñòàíîâåíî, ÷å ïîñòàâåíè-
òå ðåãèñòðàöèîííè òàáåëè 
ñà èçäàäåíè çà äðóãî ÌÏÑ. 
Âîäà÷úò å çàäúðæàí çà ñðîê 
îò 24 ÷àñà. ÍÄÒ

112 ÍÎÂÈÍÈ

Âàðíåíñêèÿò àïåëàòèâåí 
ñúä ïîòâúðäè êàòî çàêîíîñú-
îáðàçåí àêòà íà Îêðúæåí ñúä 
– Äîáðè÷, ñ êîéòî å áèëà îï-
ðåäåëåíà íàé-òåæêàòà ìÿðêà 
çà íåîòêëîíåíèå ñïðÿìî îáâè-
íÿåì çà ïðèòåæàíèå íà íàðêî-
òèöè, ñ öåë ðàçïðîñòðàíåíèå. 
Âàëåíòèí Ä. å ïðèâëå÷åí çà 
òîâà, ÷å íà 21 íîåìâðè òàçè 
ãîäèíà â Äîáðè÷ å äúðæàë îêî-
ëî 15 ãðàìà õåðîèí. Äåÿíèåòî 
èçâúðøèë ïðè îïàñåí ðåöèäèâ. 

28-ãîäèøíèÿò ìúæ íå îòðè÷à 
àâòîðñòâîòî è òâúðäè, ÷å ùå 
ñúäåéñòâà íà ðàçñëåäâàùèòå. 
Îò âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ ïî-
èñêà äîìàøåí àðåñò, çàðàäè 
âëîøåíîòî ñè çäðàâå.  

Ïðåäñòàâèòåëÿò íà Àïåëà-
òèâíàòà ïðîêóðàòóðà èçòúêíà, 
÷å ïðåç 2020 ã. Âàëåíòèí Ä. å 
èçòúðïÿë íàêàçàíèå çà ñõîäíî 
ïðåñòúïëåíèå è âåäíàãà ñëåä 
òîâà, ïî ñâèäåòåëñêè ïîêàçà-
íèÿ, å ïðîäúëæèë äà ðàçïðîñ-
òðàíÿâà íàðêîòèöè. 

Êàòî ñå çàïîçíà ñ ìàòåðè-
àëèòå ïî äåëîòî è èçñëóøà 
äîâîäèòå íà ñòðàíèòå, Âàðíåí-

ПОТВЪРДИХА АРЕСТА НА ПОТВЪРДИХА АРЕСТА НА 
ОБВИНЯЕМ ЗА ПРИТЕЖАНИЕ ОБВИНЯЕМ ЗА ПРИТЕЖАНИЕ 
НА ХЕРОИН В ДОБРИЧНА ХЕРОИН В ДОБРИЧ

ñêèÿò àïåëàòèâåí ñúä ñïîäåëè 
âñè÷êè ñúîáðàæåíèÿ, ñ êîèòî 
ïúðâàòà èíñòàíöèÿ å çàäúð-
æàëà ïîä ñòðàæà Âàëåíòèí Ä. 
Íàëèöå ñà âñè÷êè çàêîíîâè 
ïðåäïîñòàâêè çà íàé-òåæêàòà 
ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå. Ïúðâî, 
èìà îñíîâàòåëíî ïîäîçðåíèå 
çà èçâúðøåíî îò íåãî ïðå-
ñòúïëåíèå. Âòîðî, ðåàëíè ñà 
è ðèñêîâåòå èçâúí àðåñòà òîé 
äà èçâúðøè ïðåñòúïëåíèå èëè 
äà ñå óêðèå, ïðåäâèä ñúäåáíî-
òî ìó ìèíàëî. Îáâèíÿåìèÿò å 
ìíîãîêðàòíî îñúæäàí, âêëþ-
÷èòåëíî çà ïðåñòúïëåíèå ñ 
ïðåäìåò íàðêîòè÷íè âåùåñòâà. 
Òîçè ôàêò îáîñíîâàâà è äâå-
òå îïàñíîñòè, êîèòî çàêîíúò 
ïðåäïîëàãà. Íå ñúùåñòâóâàò 
íà òîçè åòàï îñíîâàíèÿ çà 
èçìåíåíèå íà ìÿðêàòà çà ïðî-
öåñóàëíà ïðèíóäà. Òâúðäåíè-
ÿòà çà âëîøåíî çäðàâîñëîâíî 
ñúñòîÿíèå íå ñà ïîäêðåïåíè 
ñ ìåäèöèíñêè äîêàçàòåëñòâà. 

Ñ òåçè àðãóìåíòè Àïåëàòèâ-
íèÿò ñúä ïîòâúðäè àðåñòà íà 
Âàëåíòèí Ä. Îïðåäåëåíèåòî 
íå ïîäëåæè íà îáæàëâàíå. ÍÄÒ

çàäúðæàíåòî ïîä ñòðàæà 
íà îáâèíÿåìèÿ, ñëåä êàòî 
íàìåðè çà ïðàâèëíà ïðåöåí-
êàòà íà Ðàéîííèÿ ñúä, ÷å îò 
ñúáðàíèòå íà äîñúäåáíîòî 
ïðîèçâîäñòâî äîêàçàòåëñòâà 
ìîæå äà ñå íàïðàâè îáîñíî-
âàíî ïðåäïîëîæåíèå, ÷å Æ.À. 
å èçâúðøèë ïðåñòúïëåíèåòî, 
çà êîåòî å ïðèâëå÷åí, êàòî 
îáâèíåíèåòî å ñ äîñòàòú÷íà 
ñòåïåí íà âåðîÿòíîñò, ïîä-
êðåïÿùà ñå êàêòî îò ïîêàçà-
íèÿòà íà ñâèäåòåëèòå, òàêà è 
îò èçâúðøåíî ïðåòúðñâàíå è 
èççåìâàíå â äîìà, îáèòàâàí 

îò îáâèíÿåìèÿ.
Ìúæúò å îñúæäàí çà óï-

ðàâëåíèå íà ÌÏÑ ñëåä óïî-
òðåáà íà íàðêîòè÷íè âåùå-
ñòâà è äåÿíèåòî, ïðåäìåò íà 
ðàçñëåäâàíå ïî íàñòîÿùîòî 
äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî, å 
åâåíòóàëíî èçâúðøåíî îò 
íåãî â èçïèòàòåëíèÿ ñðîê ïî 
òàçè ïðèñúäà. Ïîñî÷åíîòî 
îáîñíîâàâà èçâîäà çà íà-
ëè÷íà ðåàëíà îïàñíîñò îò 
óêðèâàíå èëè èçâúðøâàíå 

íà ïðåñòúïëåíèå îò îáâèíÿ-
åìèÿ ïðè ïî-ëåêà ìÿðêà çà 
íåîòêëîíåíèå, ïèøå â îïðå-
äåëåíèåòî ñè Îêðúæíèÿò ñúä. 
Òîçè èçâîä ñå ïîäêðåïÿ è îò 
äàííèòå çà íàëè÷íî äðóãî 
âèñÿùî íàêàçàòåëíî ïðîèç-
âîäñòâî ñðåùó îáâèíÿåìèÿ.

Ñúäåáíèÿò àêò, ñ êîéòî 
Îêðúæíèÿò ñúä ïîòâúðäè 
âçåòàòà ñïðÿìî îáâèíÿåìèÿ 
íàé-òåæêà ìÿðêà çà íåîòêëî-
íåíèå, å îêîí÷àòåëåí.

 ОБЯВА
Управителният съвет на

„Сдружение за напояване” БЕЛГУН”,

с. Белгун, общ. Каварна, обл. Добрич, 

свиква

   ОБЩО СЪБРАНИЕ 
на членовете на сдружението, което ще се проведе 
на 30 декември 2022 год., от 11,00 часа, в сградата на 

Помпена станция - с. Белгун, общ. Каварна, 

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на КС за 2022 г.
2. Отчет за дейността на УС за 2022 г.
3. Закриване на поливен сезон 2022 г.
6. Други

Áåçïðåöåäåíòíàòà âúëíà îò 
àðåñòè è ïðåòúðñâàíèÿ, êîÿòî 
òàçè íîù çàëÿ Ãåðìàíèÿ, ìîæå 
äà ïîêàçâà ñåðèîçíè ïëàíîâå 
íà ïîñëåäîâàòåëèòå íà Ùàó-
ôåíáåðã. Èëè çà ïðîâîêàöèÿòà 
íà ÑÀÙ äà îáâèíÿò Ðóñèÿ â 
îïèò çà äúðæàâåí ïðåâðàò â 
Ãåðìàíèÿ.

Ïîâå÷å îò 3000 ïîëèöàè 
ñà ó÷àñòâàëè â ïðåòúðñâà-
íåòî íà 130 èìîòà â öÿëà-
òà ñòðàíà, ñïîðåä ãåðìàí-
ñêàòà ïðîêóðàòóðà. Âå÷å ñà 
àðåñòóâàíè 25 äóøè. Äðóãè 
52 ñà çàïîäîçðåíè. Àíòèòå-
ðîðèñòè÷íàòà ÷àñò GSG9, â 
òúðñåíå íà òàéíè ÷ëåíîâå 
íà êîíñïèðàòèâíàòà ãðóïà îò 
Áóíäåñâåðà, äîðè ïðåòúðñè 
æèëèùàòà íà êîìàíäèðèòå íà 
KommandoSpezialkräfte, ñïåöè-
àëíà âîåííà ÷àñò.

Ñðåä çàäúðæàíèòå ïî ïî-
äîçðåíèå çà ïîäãîòîâêà íà 
äúðæàâåí ïðåâðàò â Ãåðìàíèÿ 

АРЕСТИ В ГЕРМАНИЯ ЗАРАДИ АРЕСТИ В ГЕРМАНИЯ ЗАРАДИ 
ПОДГОТВЯН ВОЕНЕН ПРЕВРАТПОДГОТВЯН ВОЕНЕН ПРЕВРАТ

èìà ãðàæäàíèí íà Ðóñêàòà 
ôåäåðàöèÿ, óòî÷íèõà äíåñ îò 
ãåðìàíñêàòà ãåíåðàëíà ïðî-
êóðàòóðà. Âÿðíî, òîãàâà íàä-
çîðíàòà àãåíöèÿ äîáàâè, ÷å 
„çàïîäîçðåíèòå â ïîäãîòîâêàòà 
íà äúðæàâíèÿ ïðåâðàò ñà ñå 
ñâúðçàëè ñ ïðåäñòàâèòåëè íà 
Ðóñèÿ, íî íå ñà ïîëó÷èëè ïîä-
êðåïà“.

Ñïîðåä DieZeit ñðåä çàãîâîð-
íèöèòå ñà èçâåñòåí ïðèíö îò 
äúëãîãîäèøåí íåìñêè áëàãî-
ðîäíè÷åñêè ðîä, íîñåù èìåòî 
Õåíðè XIII , áèâø äåïóòàò â 
Áóíäåñòàãà îò ïàðòèÿòà "Àë-
òåðíàòèâà çà Ãåðìàíèÿ" Áèð-
ãèòÌàëçàê-Âèíêåìàí , êàêòî è 
áèâø êîìàíäèð íà ñïåöèàëíè-
òå ÷àñòè íà Áóíäåñâåðà. Èçäà-
íèåòî öèòèðà ïðåäïîëàãàåìèÿ 
åäèí îò çàãîâîðíèöèòå, êîéòî 
„íÿêîëêî ìèíóòè ïðåäè íà÷àëî-
òî íà îáèñêà“ å íàïèñàë â ÷àò â 
òåëåãðàìà:

„Âñè÷êî ùå ñå ïðîìåíè: áè-
âøèòå ïðîêóðîðè è ñúäèè, êàê-
òî è îòãîâîðíèòå ðúêîâîäèòåëè 
íà çäðàâíèòå âëàñòè è òåõíèòå 
êóðàòîðè, ñêîðî ùå ñå îçîâàò 
â Íþðíáåðã 2.0.

Ñïîðåä çàêëþ÷åíèÿòà íà 
ðàçñëåäâàùèòå êîíñïèðàòèâ-
íàòà ñòðóêòóðà å áèëà ðàçäå-
ëåíà íà ïîëèòè÷åñêî êðèëî, 
íàðå÷åíî "Ñúâåò", è âîåííî 
êðèëî, ÷èÿòî çàäà÷à å áèëî 
âúîðúæåíî ñâàëÿíå. Ñïîðåä 
ñëåäîâàòåëèòå íÿêîè çàãîâîð-
íèöè ñà îáìèñëÿëè, íàðåä ñ 
äðóãè íåùà, íàïàäåíèå ñðåùó 
Áóíäåñòàãà è çàëàâÿíå íà äåïó-
òàòè êàòî çàëîæíèöè.

Íà 6 äåêåìâðè Åâðîïåéñêèÿò 
ñúä ïî ïðàâàòà íà ÷îâåêà ñå 
å ïðîèçíåñúë ïî êàçóñà íà 
êàïèòàí Õðèñòî Ñïàñîâ ñðåùó 
Ðóìúíèÿ. Òîâà ñúîáùèõà îò 
ðèáàðñêîòî ñäðóæåíèå „×åð-
íîìîðñêè èçãðåâ“. Ñúäúò â 
Ñòðàñáóðã îñúæäà Ðóìúíñêàòà 
äúðæàâà çàðàäè ðåøåíèÿòà 
íà ñúäèëèùàòà é ñðåùó êà-
ïèòàíà îò Áàë÷èê è ïðèçíàâà 
ðàâíèÿ äîñòúï íà áúëãàðñêèòå 
ðèáîëîâíè êîðàáè äî âîäèòå 
íà Ðóìúíèÿ â ×åðíî ìîðå. 
Ðåøåíèåòî íà ìàãèñòðàòèòå â 
Ñòðàñáóðã èäâà ñëåä ñúäåáíè 
ïðîöåäóðè, ïðîäúëæèëè ïîâå÷å 
îò 10 ãîäèíè, 

Áàë÷èøêèÿò êàïèòàí áå íà-
áåäåí îò ãðàíè÷íèòå âëàñòè íà 

БАЛЧИШКИЯТ РИБАР ХРИСТО СПАСОВ БАЛЧИШКИЯТ РИБАР ХРИСТО СПАСОВ 
ОСЪДИ РУМЪНИЯ В СТРАСБУРГОСЪДИ РУМЪНИЯ В СТРАСБУРГ

ñåâåðíàòà íè ñúñåäêà çà íåçà-
êîíåí óëîâ â ðóìúíñêè âîäè, 
ïðè ïîëîæåíèå ÷å êîðàáúò å 

áèë â îáùíîñòíè âîäè ñïîðåä 
åâðîïåéñêèÿ ðåãëàìåíò çà 
ðèáîëîâà. Ïëàâàòåëíèÿò ñúä å 
áèë âêëþ÷åí è â ðåãèñòúðà íà 
ðèáîëîâíèòå êîðàáè íà ÅÑ è å 
èìàë íåîáõîäèìèòå ðàçðåøå-
íèÿ îò áúëãàðñêèòå âëàñòè. 

Ïðåç 2011 ãîäèíà Õðèñòî 
Ñïàñîâ, çà êðàòêî, áå àðåñòó-
âàí, à êîðàáà ìó áå çàäúðæàí 
íà ïðèñòàíèùåòî â Ìàíãàëèÿ. 
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Èñòîðè÷åñêèÿò ìóçåé â Áàë-
÷èê ùå çàïîçíàâà äåöà îò 
ñòðàíàòà è ðàçëè÷íè êðàèùà 
íà ñâåòà ñ áúëãàðñêèòå òðàäè-
öèè, áèò è êóëòóðà â ðàìêèòå íà 
ñâîÿ íîâ ïðîåêò „Ñ Áúëãàðèÿ 
â ñúðöåòî“, ñå ñúîáùàâà íà 
Ôåéñáóê ñòðàíèöàòà íà êóë-
òóðíèÿ èíñòèòóò. Èíèöèàòèâàòà 
ïðåäâèæäà âåäíúæ ìåñå÷íî 
åêèïúò íà ìóçåÿ äà îðãàíèçèðà 
âúçñòàíîâêè íà æèâî è îíëàéí 
– çà âúçïèòàíèöèòå íà áúë-
ãàðñêè íåäåëíè ó÷èëèùà çàä 
ãðàíèöà, ñúñ ñúäåéñòâèåòî íà 
ñúñòàâè îò ðåãèîíà è ñòðàíàòà.

„Âúâ âñåêè åäèí îò íàñ æèâåå 
Áúëãàðèÿ. Íîñèì ÿ â äóøàòà, â 
ñúðöåòî, â ñïîìåíèòå ñè; íî-
ñèì ÿ â íàäåæäàòà çà óòðåøíèÿ 
äåí. Íÿìà çíà÷åíèå â êîÿ òî÷êà 
íà ñâåòà ñå íàìèðàìå, êîëêî 
êèëîìåòðà èëè îêåàíà íè ðàç-
äåëÿò îò ðîäíàòà çåìÿ – äîêàòî 
ñúðöåòî íè ïóëñèðà, ëþáîâòà 
êúì íåÿ ùå ñå âúçðàæäà îòíî-
âî è îòíîâî. Çà ìàãèÿòà íà áúë-
ãàðñêèÿ ôîëêëîð íÿìà âúçðàñò, 

íÿìà ãðàíèöè“, êàçâàò îò ìóçåÿ 
â Áåëèÿ ãðàä.

Ïðîåêòúò çàïî÷âà íà 16 äå-
êåìâðè, ïåòúê, îò 16:30 ÷àñà â 
çàëàòà çà âðåìåííè èçëîæáè 
íà êóëòóðíèÿ èíñòèòóò ñ êîëåä-
íà ðàáîòèëíèöà çà àâòåíòè÷íè 
áúëãàðñêè ñóðâàêíèöè. Çàíÿ-
òèåòî ùå äàäå âúçìîæíîñò íà 
äåöà ìåæäó øåñò è äâàíàäåñåò 

ИСТОРИЧЕСКИЯТ МУЗЕЙ В ИСТОРИЧЕСКИЯТ МУЗЕЙ В 
БАЛЧИК ЩЕ ЗАПОЗНАВА ДЕЦА БАЛЧИК ЩЕ ЗАПОЗНАВА ДЕЦА 
ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С 
РОДНИТЕ ТРАДИЦИИ, БИТ И 
КУЛТУРАКУЛТУРА

Çàïî÷íà ìîíòèðàíåòî íà 
ïîäçåìíè êîíòåéíåðè çà áè-
òîâè îòïàäúöè. Äî êðàÿ íà ãî-
äèíàòà ùå ñå èçãðàäÿò 15 êîí-
òåéíåðà â êðàéáðåæíàòà çîíà 
íà Áàë÷èê. Äåéíîñòèòå ñå ôè-
íàíñèðàò îò ìåñòíèÿ áþäæåò. 
Íÿêîè îò ïðåäèìñòâàòà íà òîçè 
ñïîñîá íà ñìåòîñúáèðàíå ñà 
íåêîëêîêðàòíîòî íàìàëÿâàíå 
íà ðàçõîäèòå è ïðåìàõâàíåòî 
íà ëîøè ìèðèçìè.

ЗАПОЧНА МОНТИРАНЕТО НА ПОДЗЕМНИ ЗАПОЧНА МОНТИРАНЕТО НА ПОДЗЕМНИ 
КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В 
БАЛЧИКБАЛЧИК

Íà 5 äåêåìâðè â ãðàä Ãå-
íåðàë Òîøåâî áÿõà çàïàëåíè 
êîëåäíèòå ñâåòëèíè. Ïðàçíè÷-
íîòî ñúáèòèå, êîåòî ïî òðàäè-
öèÿ ñå ïðîâåæäà âñÿêà ãîäèíà, 
ñå ñúñòîÿ ïðåä ñãðàäàòà íà 
Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ è 
òî÷íî äî âåëè÷åñòâåíàòà åëõà, 
êîÿòî âñåêè äåêåìâðè ñå ïðå-
âðúùà â öâåòíî êîëåäíî äúðâî, 
ðàäâàùî ìàëêè è ãîëåìè.

Åìîöèîíàëíîòî ñúáèòèå 
áåøå óâàæåíî îò êìåòà íà 
Îáùèíà Ãåíåðàë Òîøåâî Âà-
ëåíòèí Äèìèòðîâ, íåãîâèÿ åêèï 
è ïðåäñåäàòåëÿ íà Îáùèíñêèÿ 
ñúâåò ä-ð ßíà Áîíåâà, à ðà-
äîñòòà è ùàñòëèâèòå ìèãîâå, 
áÿõà èçöÿëî çà äåöàòà. Òîâà 
ñè ëè÷åøå ïî ñâåòåùèòå èì 
êàòî çâåçäè÷êè ëèöà, îãðîìíè-
òå è äúëáîêè óñìèâêè è ìèãúò 
íà âúðõîâíî óäîâîëñòâèå ïðè 
ïîÿâàòà íà Äÿäî Êîëåäà è 
çàïàëâàíåòî íà ñâåòëèíèòå íà 
êîëåäíàòà óêðàñà.

Ïðàçíè÷íàòà ïðîãðàìà ïðî-
äúëæè ìàëêî ïîâå÷å îò ïîëî-
âèí ÷àñ, à èçïúëíèòåëèòå îò 
ÖÏËÐ – Öåíòúð çà ðàáîòà ñ 
äåöà â ãðàäà è Í× „Ñâåòëè-
íà – 1941“, ñå ïîñòàðàõà äà 
ïðåâúðíàò ñúáèòèåòî â åäíî 
íåçàáðàâèìî èçæèâÿâàíå çà 
äåñåòêèòå ìàë÷óãàíè, êîèòî ñå 

В ГЕН. ТОШЕВО ЗАПАЛИХА КОЛЕДНИТЕ В ГЕН. ТОШЕВО ЗАПАЛИХА КОЛЕДНИТЕ 
СВЕТЛИНИСВЕТЛИНИ

ñúáðàõà ïðåä âõîäà íà Îáùèíà 
Ãåíåðàë Òîøåâî. Èçïúëíèòåëè 
è ãîñòè, ìàëêè è ãîëåìè – âñè÷-
êè ñå âêëþ÷èõà â íåâåðîÿòíàòà 
çàáàâà ñ îãðîìåí åíòóñèàçúì 
âúïðåêè ìðàçîâèòîòî âðåìå. 
Ñòðàõîòíè ïåñíè è ëóäè èãðè 
ñúïúòñòâàõà ïðàçíèêà. Îðãà-
íèçàòîðèòå áÿõà ïîäãîòâèëè 
ìíîãî èçíåíàäè, íî òå íå ìîæå-
õà äà ñå ñðàâíÿò ñ âúëíåíèåòî, 
èçïèñàíî ïî ëèöàòà íà âñè÷êè, 
êîãàòî íàñòúïè êóëìèíàöèÿòà 
íà âå÷åðòà è ãðåéíàõà ñâåòëè-
íèòå íà êîëåäíàòà åëõà.

Çàåäíî ñ åëõàòà áÿõà çàïà-
ëåíè è ñâåòëèíèòå íà êîëåä-
íàòà óêðàñà â ãðàäà. È òàçè 

ãîäèíè äà ñå çàïîçíàÿò ñ òðà-
äèöèèòå, ñâúðçàíè ñ êîëåäíî-
íîâîãîäèøíèòå ïðàçíèöè, è 
ñèìâîëèêàòà íà ìàòåðèàëèòå, 
îò êîèòî ñå ïðàâÿò ñóðâà÷êèòå.

Ïðåäâàðèòåëíè çàïèñâàíèÿ 
ñå ïðèåìàò íà òåëåôîí 0896 63 
29 63 äî 13 äåêåìâðè. Âñè÷êè 
ìàòåðèàëè ñà îñèãóðåíè îò 
Èñòîðè÷åñêèÿ ìóçåé. /ÁÒÀ

Ñ òúðæåñòâåí âîäîñâåò çà 
çäðàâå íà èìåíèöèòå è âñè÷-
êè ïðàçíóâàùè ïî òðàäèöèÿ 
â ñåëî Òþëåíîâî, æèòåëèòå 
íà Îáùèíà Øàáëà ïî÷åòî-
õà 6 äåêåìâðè, Íèêóëäåí. Íà 
ñúáèòèåòî ïðèñúñòâàõà ã-í 
Çäðàâêî Çäðàâêîâ – Îáëàñòåí 
óïðàâèòåë íà Äîáðè÷, ã-í Àòà-
íàñ Àòàíàñîâ – Çàìåñòíèê-îá-
ëàñòåí óïðàâèòåë, ã-í Ìàðèÿí 
Æå÷åâ – Êìåò íà Îáùèíà 
Øàáëà, ä-ð Éîðäàíêà Ñòîåâà 
– ïðåäñåäàòåë íà Îáùèíñêè 
ñúâåò Øàáëà è ãîñòè îò Ðó-
ìúíèÿ. Öåðåìîíèÿòà çàïî÷íà 
â 11:00 ÷àñà ñ ïðèâåòñòâèå 
îò êìåòñêèÿ íàìåñòíèê íà 
Òþëåíîâî Íåâåíà Ãåîðãèåâà. 
Ñâîèòå êðàòêè òúðæåñòâåíè 
ïîæåëàíèÿ êúì ïðèñúñòâàùè-
òå ïîäíåñîõà è îôèöèàëíèòå 
ãîñòè. Çà äîáðîòî íàñòðîåíèå 
ñå ïîãðèæèõà ïåâ÷åñêà ãðóïà 
îò ñåëî Ãðàíè÷àð è äåòñêè 

С ТЪРЖЕСТВЕН ВОДОСВЕТ И РИБЕНА С ТЪРЖЕСТВЕН ВОДОСВЕТ И РИБЕНА 
ЧОРБА В ТЮЛЕНОВО И ДУРАНКУЛАК ЧОРБА В ТЮЛЕНОВО И ДУРАНКУЛАК 
ОТПРАЗНУВАХА НИКУЛДЕНОТПРАЗНУВАХА НИКУЛДЕН

òàíöîâ ñúñòàâ „Áúðáîðèíî“. 
Îòåö Ïàâåë Ìàêñèìîâ îòñëó-
æè âîäîñâåò, à ïðåäè êðàÿ íà 
îôèöèàëíàòà ÷àñò ïðèâåòñòâèå 
îòïðàâè è ïðåäñåäàòåëÿò íà 
Ñúþçà íà îôèöåðèòå è ñåðæàí-

òèòå îò çàïàñà è ðåçåðâà Åìèë 
Òîäîðîâ. Òîé ðàçêàçà çà òðà-
äèöèèòå íà Íèêóëäåí è õâúðëè 
âúâ âîäàòà âåíåö, â ïàìåò íà 
âñè÷êè ðèáàðè è ìîðÿöè, êîèòî 
ñà íàìåðèëè ñâîÿòà ãèáåë â ìî-
ðåòî. Ïî òðàäèöèÿ, ïðàçíèêúò 
çàâúðøè ñ òþëåíîâñêà ðèáåíà 
÷îðáà è ïðÿñíà ðèáà, äàðåíà 
îò îðãàíèçàòîðèòå: Îáùèíà 
Øàáëà, ÷èòàëèùå è êìåòñòâî 
ñåëî Òþëåíîâî, Ðàäîñëàâ Ðó-
ñåâ – ñîáñòâåíèê íà ðåñòîðàíò 
„Òþëåíîâî“.

Òúðæåñòâåíî ÷åñòâàíå èìà-
øå è â Äóðàíêóëàê ñ ðèáåí 
êóðáàí. Ðèáàòà áå îñèãóðåíà 
îò Äèìèòúð Íèêîâ, à çà ïðè-
ãîòâÿíåòî ñå ïîãðèæèõà ìàé-
ñòîð-ãîòâà÷ Ìàðãàðèòà Èâàíî-
âà, ïîìîùíèê-ãîòâà÷ Ìàðèàíà 
Àòàíàñîâà è êìåòúò íà ñåëîòî 
Âåñåëèí Éîðäàíîâ. Ðèáíèÿò 
êóðáàí áå îñâåòåí îò Îòåö Àòà-
íàñèé íà ïðàçíè÷íà ñâåòà ëè-
òóðãèÿ è ðàçäàäåí ñ ïîìîùòà 
íà åêèïà íà ÷èòàëèùåòî íà 
æèòåëèòå íà ñåëî Äóðàíêóëàê.

Âèêòîð Ìàðèíîâ ñå êëàñèðà 
íà ïúðâî ìÿñòî íà ïðîâåëàòà 
ñå íà 3-òè äåêåìâðè 2022 ã.  
Íàöèîíàëíàòà óíèâåðñèòåòñêà 
îëèìïèàäà â Èêîíîìè÷åñêè 
óíèâåðñèòåò – Âàðíà.

Òàçè ãîäèíà óíèâåðñèòåòúò 
îòíîâî ïðåäëîæè ðàçíîîáðà-
çèå îò òåìàòè÷íè îáëàñòè, â 
êîèòî ìîæåõà äà ñå èçÿâÿò 
ó÷åíèöèòå îò 11 è 12 êëàñîâå. 
Âèêòîð ñå ïðåáîðè çà ïúðâîòî 
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ìÿñòî â êàòåãîðèÿòà Microsoft 
Excel  ñ ìàêñèìàëåí áðîé 
òî÷êè – 100!  Ó÷àñòèå â òàçè 
êàòåãîðèÿ âçåõà 71 ó÷åíèöè 
îò öÿëà Áúëãàðèÿ.

Òîâà êëàñèðàíå ìó äàâà 
ïðàâî ïðè çàïèñâàíå â ÈÓ 
– Âàðíà (ðåäîâíà ôîðìà íà 
îáó÷åíèå) äà ñå îñâîáîäè îò 
çàïëàùàíåòî íà äâå ñåìå-
ñòðèàëíè òàêñè.

Âèêòîð å ó÷åíèê îò 11.à êëàñ 

ãîäèíà â öåíòúðà íà ãðàäà 
ñà ìîíòèðàíè ìíîãî ãðååùè 
îðíàìåíòè ñ êîëåäíè ìîòèâè. 
Ïî ïëîùàäà è ãëàâíàòà óëèöà 
áëåñòÿò ñâåòëèííè è ôèãóðàëíè 
åëåìåíòè. Â àòìîñôåðàòà íà 
êîëåäíèÿ äóõ è âúëøåáñòâîòî 
íà ïðåäñòîÿùèòå êîëåäíè è 
íîâîãîäèøíè ïðàçíèöè îçàðå-
íà å è ôàñàäàòà íà ñãðàäàòà íà 
Îáùèíàòà. Íîâîòî ïðåç òàçè 
ãîäèíà å ñïåöèàëíèÿò êîëåäåí 
êúò çà ñíèìêè, êîéòî å îáîñî-
áåí íà ïëîùàä „Áÿëàòà ëÿñòî-
âèöà. Òîé âêëþ÷âà òðèèçìåðíè 
ôèãóðè íà åëõè, øåéíè è åëåíè, 
êúäåòî âñåêè ìîæå äà ñè íà-
ïðàâè íåçàáðàâèìè ñíèìêè.

â ïåöèàëíîñò „Èêîíîìè÷åñêà 
èíôîðìàòèêà“ è îòíîâî ïîêàçà 
íà êàêâî å ïîñîáåí.  Âÿðâàìå, 
÷å ìó ïðåäñòîÿò îùå ìíîãî íà-
ãðàäè! Ïîæåëàâàìå ìó çäðàâå 
è íåêà ïðîäúëæàâà äà áúäå âñå 
òàêà òðóäîëþáèâ, óïîðèò è ïî-
ñëåäîâàòåëåí! Ïîçäðàâÿâàìå 
è ó÷èòåëèòå ïî ïðîôåñèîíàëíà 
ïîäãîòîâêà, êîèòî ïîäïîìàãàò 
çà ðàçâèòèåòî ìó è ãî ïîäêðå-
ïÿò íàïúëíî!

Ïðåç èçìèíàëèÿ óèêåíä â 
ãð. Ñîôèÿ ñå ïðîâåäå íàöèî-
íàëåí åñåíåí òóðíèð ïî ÈÒ 
„Äæîí Àòàíàñîâ“, îðãàíèçèðàí 
îò ÌÎÍ, ÐÓÎ – Ñîôèÿ ãðàä 
è ÍÏÌÃ „Àêàä. Ë. ×àêàëîâ“. 
Òîâà å ïúðâîòî ïðèñúñòâåíî 
ñúñòåçàíèå îò íÿêîëêî ãîäèíè 
íàñàì. Çà ó÷èòåëè è ó÷åíèöè 
áåøå èçêëþ÷èòåëíî âúëíóâà-
ùà ñðåùàòà íà æèâî, íîâèòå 
çàïîçíàíñòâà è ñïîäåëÿíåòî 
íà èäåè è îïèò. Â òóðíèðà 
ó÷àñòâàõà Ñèìîíà Ñòåôàíîâà 
è Ñîôèÿ Ìèòåâà îò 10ã êëàñ 
â ÅÃ „Ãåî Ìèëåâ“ â êàòåãîðèÿ 
„Ñîôòóåðíè ïðèëîæåíèÿ“, êàòî 
ïðåäñòàâèõà äîñòîéíî ïðîåêòà 
ñè „Åïîõà îò ìèíàëîòî“. Ïðîåê-
òúò èì áå êëàñèðàí â òîï 10 íà 
êàòåãîðèÿòà.

Ðúêîâîäèòåë íà ó÷åíèöèòå: 
Ìàðèÿ Êèðèëîâà
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Д-Р БЛАГОМИР ЗДРАВКОВ: ЕДНИ ОТ НАЙ-
ТЕЖКИТЕ НИ СЛУЧАИ НА ДЕЦА С COVID-19 
БЯХА НА НЕВАКСИНИРАНИ РОДИТЕЛИ

Материалът е част от серия публикации в рамките на инициативата „Ти решаваш“, обединяваща лекари, 
вирусолози, имунолози, общопрактикуващи специалисти, учени, преподаватели и други специалисти в общо 
усилие да се предоставя вярна и правдива информация относно развитието на COVID пандемията, методите 
за предпазване, последствията от прекараната болест и други теми, които биха помогнали за вземане на 
информирано решение за поставяне на ваксина.

„Ти решаваш“ е инициатива на БЧК, по програма „Дейности в отговор на COVID-19 в България”, 
финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Глобалния апел на 
Международната Федерация на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец.

Бустерните дози са средство за поддържане на напрегнат имунитет 
срещу вируса. 

Д-р Благомир Здравков 
е изпълнителен директор 
на СБАЛ по детски боле-
сти „Проф. Иван Митев“. 
Той завършва медицина 
през 2009 г. и започва 
работа като анестезио-
лог-реаниматор в клини-
ката по Кардиохирургия 
на УМБАЛ „Св. Анна”. От 
2011 до 2015 г. е част от 
преподавателския състав 
на Катедрата по анесте-
зиология и интензивно 
лечение при МУ-София в 
база 1 УМБАЛ „Алексан-
дровска” и база 2 УБАЛ 
„Царица Йоанна - ИСУЛ”. 
От 2015 г. е с придобита 
специалност по Анесте-
зиология и интензивно 
лечение, а от 2016 г. е 
магистър по обществено 
здраве и здравен менидж-
мънт. Д-р Здравков е отли-
чен за професионалната 
си дейност с награди от 
МЗ, БЛС и УМБАЛ „Цари-

справили отлично. Считам, 
че към момента и колегите, и 
системата, сме готови да се 
справим със ситуацията ако 
тя се усложни.

Вирусът се променя и 
развива постоянно и това 
го прави изключително не-
предвидим. Според Вас, 
можем ли да очакваме нови 
вълни? Студеното време и 
все по-честото събиране 
на големи групи хора, ще 
се отрази ли на развитието 
на вируса?

Да, можем да очакваме 
нови вълни, но натрупаният 
опит ни дава увереност, че 
дори при изменчивост на ви-
руса и симптоматиката, при-
чинена от него, ще се спра-
вим. За съжаление COVID-19 
погуби много хора, включи-
телно и деца, но истината е, 
че и медиците и пациентите, 
извървяхме дълъг път и сега 
сме по-подготвени, знаем 
как да се пазим, подобрихме 
терапевтичните алгоритми.

Неизменно студеното вре-
ме ще се отрази на всички 
респираторни инфекции за-
това е важна личната хигиена 
и използването на предпазни 
средства.

Вие препоръчвате ли 
поставянето на бустерни 
дози от ваксините срещу 
COVID-19? 

Бустерните дози са сред-
ство за поддържане на на-
прегнат имунитет срещу ви-
руса. Чрез тях, в най-голяма 
степен, се предпазваме  от 
тежко протичане на инфек-

цията с летален изход. 
Именно по тази причина 
бустерите се препоръчват 
за медицинските специа-
листи, хора със сериозни 
хронични заболявания, 
както и за пациенти с 
компрометирана имунна 
защита.

Можете ли да сподели-
те какви са най-сериоз-
ните постковид услож-
нения, с които Вие сте 
се сблъсквал в работата 
си? Срещат ли се при 
деца?

Едно от най-сериозните 
усложнения след контакт с 
вируса е мултисистемният 
възпалителен синдром. 
Той възниква в следствие 
на патологична имунна ре-
акция на организма срещу 
вируса. Може да засегне 
всички органи и системи, 
включително и сърдечния 
мускул. Децата са с висо-
ка температура, с обриви, 
с изразена отпадналост. 
Тогава консултацията с 
лекар е задължителна.

Какво бихте казали на 
тези, които все още се 
колебаят да се вакси-
нират? 

Едни от най-тежките ни 
случаи на деца с COVID-19 
бяха на неваксинирани ро-
дители. Естественият иму-
нитет е по-малко устойчив 
и това вече се доказа, 
така че ваксините си ос-
тават най-добрата пред-
пазна мярка за справяне 
с COVID-19.

ца Йоанна - ИСУЛ”. С участия 
в български и международни 
форуми по АИЛ и спешна 
медицина.

Д-р Здравков, в послед-
ните седмици наблюдаваме 
леко нарастване на случа-
ите на COVID-19 у нас. Как 
очаквате да се развие раз-
пространението на вируса 
през следващите месеци?

Увеличение се наблюдава, 
но се увеличават и останали-
те респираторни инфекции. 
Изолацията от пандемията 
доведе до това много деца 
към момента да не са имали 
контакт с грипни, парагрипни 
и други вируси. Това от една 
страна е добре, но от друга 
води до по-тежко, а понякога 
и атипично протичане на тези 
заболявания. Що се отнася до 
ковид инфекцията при деца – 
в нашата болница лекувахме 
едни от най-тежките случаи 
от цялата страна и за щастие 
резултатите сочат, че сме се 

Денят е известен още и като 
Анино/Янино зачатие, защото 
това е денят, в който е зачената 
Дева Мария.

Според Библията Анна и Йо-
аким вече били на възраст, но 
все още нямали деца. Йоаким 
отишъл в планината, молил се и 
постил 40 дни да се случи чудо. 

А Анна през това време била в 
Назарет и оплаквала съдбата си.

По едно и също време се явил 
ангел и на двамата и ги възве-
стил, че ще станал родители 
на благословено дете. Мария 
трябвало да го нарекат и да я 
обрекат в служба на Бога, за-
щото съдбата й е знаменита. Те 
с радост се съгласили и скоро се 
появила Дева Мария. Тя живяла 
с тях 3 години, след което била 
въведена в храма в Йеруалим, 
когато отбелязваме Въведение 
Богородично, Денят на християн-
ското семейство и младеж.

Анна е канонизирана късно, 
през 19-ти век, но в народното 

съзнание нейният образ има 
дълбоки корени. Смята се за 
закрилница на семейството, 
майчинството, родилките и без-
детните жени.

Затова на този ден се сла-
гали да мътят кокошките – ще 
се излюпят всички яйца. Не се 
предяло вълна, за да се родят 
всички агънца живи. Раздавало 
се жито за берекет, а младите 
жени и бременните не трябвало 
да вършат къщна работа, за да 
родят лесно.

Но св. Анна е натоварена с 
много повече символика. По стар 
стил св. Анна се пада на 22 де-
кември, денят на зимното слън-
цестоене. Нощта срещу празника 
е най-дългата нощ от годината. 
Подобно на Еньовден, когато 
трае най-дългият ден заради лят-
ното слънцестоене, и този ден е 
изпълнен с много мистика.

Момите се събирали още по 
светло по домовете и пазели 
дома от магии. След залез слън-
це никой не излизал, особено мъ-
жете, да не ги омаят самодивите. 
Плътно се затваряли помещени-
ята на добитъка, да не „пощрък-
лее”. Направените през нощта 
зли магии хващали и трябвало 
да се пазим от тях. Бродели ве-
щици, врачки и демони. На някои 
места мъжете палели говежди 
тор пред вратата, да предпазят 
дома от магията и уроките.

Освен Игнажден, и св. Анна 
е ден, в който се гадае с „по-
лазник” – първият човек, който 
прекрачи прага. Ако е мъж, ще 
се раждат повече мъжки живот-
ни. Ако е добър и здрав човек 
– такава ще е и годината.

Имен ден празнуват Анна, Яна, 
Янина, Анелия, Анчо, Анита, Ани-
ка, Анабел, Янко, Янка.

На 12 декември Църквата по-
чита паметта на св. Спиридон 
Тримитунтски Чудотворец. Св. 
Спиридон е един от най-таче-
ните светци в православието. 
Въпреки голямата почит и обич, 
на която се радва светецът 

включително и у нас, остава 
неизвестен фактът, че пътищата 
на този дивен светия са минали 
и през територията на днешна 
България.

През 4 в. столицата ни София 
приютява привържениците на 
единосъщието на Сердикий-
ския събор 342 г. (343-344), 
свикан като вселенски. В този 
събор вземат участие около 
300 епископи от всички части 
на Римската империя. Може 
би, защото едно от главните 
действащи лица на събора е св. 
Атанасий Велики, името на св. 
Спиридон Тримитунтски остава 
в неговата сянка. Но именно св. 
Атанасий Велики е този, който 
ни съобщава, че св. Спиридоне 
присъствал на събора в София. 
В своята така наречена „Втора 
апология”(Athanasius, Apologia 
Secunda 50) св. Атанасий из-
режда имената на участници-
те на събора в Сердика, като 
ясно указвана присъствалите 
от Кипър 12 епископи, сред 
които добре познатите ни и от 
други извори св. Спиридон и 
правоправещият епископ на 

съседната епархия св. Трифилий 
(Левкозийски) който всъщност е 
ученик на св. Спиридон и автор 
на първото негово житие. При 
това участието на св. Спиридон 
на събора в Сердика е абсо-
лютно сигурно за разлика от 
считаното за безспорно негово 
участие на Първия вселенски 
събор в Никея през 325 г. При-
чината е в това, че както вече 
отбелязахме, сам св. Атанасий 
Александрийски указва на не-
говото участие и подписване 
решенията на Сердикийския 
събор, докато за участието му в 
Първия вселенски събор съдим 
по включването му в един доста 
по-късно съставен списък на 
„318-те отци” от събора.  

У нас Свети Спиридон, епис-
коп Тримитунтски се почита 
най-вече в Южна и Югоизточна 
България и е особено е популя-
рен сред християнското насе-
ление на Родопите. Светецът се 
тачи у нас и като като закрил-
ник на занаятчиите – обущари, 
тухлари, грънчари, бакърджии и 
др. Народът вярва, че св. Спири-
дон бил кундурджия (обущар), 

затова и до днес работещите 
в обувната промишленост и 
обущарите почитат деня му. 
Празнуват също и други занаяти 
– шивачи, абаджии, бакърджии, 
дюлгери. Разбира се, като спо-
мен от разказите за него, осо-
бена почит му оказват и кере-
мидарите и тухларите. Св. Спи-
ридон се приема и като покро-
вител на конете и едрия доби-
тък. Празнуват също козарите. 
Народът вярва, че св. Спиридон 
е лечител на рани, порязване, 
обриви, пъпки и екземи и в 
негова чест се месят колачи, 
които се раздават на съседи и 
роднини с пожеланието свете-
цът да прогони болестта далеч 
от дома.

Вярва се, че каквото е времето 
през 12-те дни след деня на св. 
Спиридон, то ще е такова и през 
съответните месеци на следва-
щата година, като на първия ден 
съответства януари, на втория 
– февруари и т.н.

Имен ден празнуват Спиридон, 
Спиридонка, Спиро, Дарина, Да-
ринка, Дария, Дариела, Дариена, 
Дарко, Дарчо, Дари, Дарин.

32 златни статуетки бяха връ-
чени от осмото издание на го-
дишните награди на туристиче-
ската индустрия на Балканите 
миналата вечер в хотел Премиер 
в София. Събитието отново ак-
центира върху приятелството 
и добросъседските отношения 
на Балканите, а в различните 

категории бяха отличени общи-
ни, туристически дестинации 
и агенции, хотели, атракции и 
успешни практики в туризма 
от България, Гърция, Северна 
Македония, Турция и Косово. 
Специалните гости на събитието 
бяха Н.П. Делфин Плана – посла-
ник на република Косово, Лиляна 
Арсова – главен юрисконсулт на 
Министерство на туризма, Катя 
Биска – член на Гръцко-евро-
азийската търговска камара, 
Йордан Йорданов – зам.-предсе-
дател на сдружение Туризъм, Ни-
колай Кръстев – кореспондент на 
Македонската информационна 
агенция в София, телевизионна-
та звезда Георги Низамов и ме-
дийни партньори, които връчваха 
златните статуетки.

.“Наградените общини тази ве-
чер успяха да достигнат резулта-
тите от посещенията на туристи 
от годината преди COVID-2019. 
А за община Каварна разли-
ката е с едва 20 % от броя 

на туристите преди епидеми-
ята», обобщи Лиляна Арсова. 
„Тези резултати са достойни 
за високите оценки на журито, 
още повече, че в съседство със 
страната ни се водят военни 
действия, които допълнително 
усложняват работата на турис-
тическия сектор», допълни во-

дещата церемонията  Патриция 
Кирилова.

При получаването на награда-
та за Община Каварна - „Местна 
власт, лидер в морския туризъм“ 
- кметът Елена Балтаджиева 
сподели: „ Наградата не е на 
общината, а е на целия наш биз-
нес, който е допринесъл за това 
най-високо отличие. Благодаря 
за признанието!  И ще повторя, 
заслугата е на целия местен 
бизнес, че общината ни  е ре-
ализирала най-много нощувки 
при тези изключително трудни 
условия!“

Призьорите се насладиха на 
вечните фолклорни ритми със 
звездата на българската фол-
клорна сцена Венцислав Пенев 
- солист на БНР и на ансамбъл 
«Нестия“, певец, педагог, ради-
оводещ, носител на множество 
индивидуални награди и ръково-
дител на ДФ „Канарчета“. С него 
танцуваха и младите таланти на 
детския ансамбъл „Бисерче“.

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 
9 ДЕКЕМВРИ - СВЕТА АННА

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: НА 12 
ДЕКЕМВРИ ПОЧИТАМЕ СВЕТИ СПИРИДОН

ЗЛАТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ 
ОСКАР ЗА ОБЩИНА КАВАРНА

Връчиха 32 златни статуетки за 
лидерите в туризма на Балканите
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Âîëåéáîëèñòèòå îò íàöèîíàëíèÿ îòáîð íà Áúëãàðèÿ çà 
ìúæå ñòàðòèðàò ó÷àñòèåòî ñè íà Åâðîïåéñêîòî ïúðâåíñòâî 
ïðåç 2023 ãîäèíà (28 àâãóñò - 16 ñåïòåìâðè) ñðåùó Èñïàíèÿ 
íà 29 àâãóñò. Äâóáîÿò ùå ñå èãðàå â çàëà “Êîíãðåñíà” íà 
Äâîðåöà íà êóëòóðàòà è ñïîðòà âúâ Âàðíà. Áúëãàðèÿ å åäèí 
îò äîìàêèíèòå íà Åâðîâîëåé 2023 çàåäíî ñ Èòàëèÿ, Ñåâåðíà 
Ìàêåäîíèÿ è Èçðàåë.

Âúçïèòàíèöèòå íà Ïëàìåí Êîíñòàíòèíîâ ïîïàäíàõà â ïðåä-
âàðèòåëíà Ãðóïà „Â” çàåäíî ñ îòáîðèòå íà Èñïàíèÿ, Ôèíëàí-
äèÿ, Óêðàéíà, Õúðâàòèÿ è Ñëîâåíèÿ.

Ïðîãðàìà íà Áúëãàðèÿ â Ãðóïà „Â” âúâ Âàðíà:
29 àâãóñò: ÁÚËÃÀÐÈß - Èñïàíèÿ
31 àâãóñò: ÁÚËÃÀÐÈß - Ôèíëàíäèÿ
2 ñåïòåìâðè: ÁÚËÃÀÐÈß - Óêðàéíà
3 ñåïòåìâðè: ÁÚËÃÀÐÈß - Õúðâàòèÿ
5 ñåïòåìâðè: ÁÚËÃÀÐÈß - Ñëîâåíèÿ.

СЕПТЕМВРИ (ТЕРВЕЛ) СЕПТЕМВРИ (ТЕРВЕЛ) 
ИЗИГРА НАЙ-СИЛНИЯ ИЗИГРА НАЙ-СИЛНИЯ 
СИ ПОЛУСЕЗОНСИ ПОЛУСЕЗОН

Ñåïòåìâðè (Òåðâåë) çàâúð-
øè íà âòîðî ìÿñòî â ïúðâàòà 
ïîëîâèíà íà íàñòîÿùîòî ïúð-
âåíñòâî íà Ñåâåðîèçòî÷íàòà 
òðåòà ôóòáîëíà ëèãà. Òîâà 
êëàñèðàíå å íàé-äîáðîòî â 
èñòîðèÿòà íà êëóáà. Ïðåä 
Sportal.bg òðåíüîðúò Àíòîí 
Ñòîÿíîâ êîìåíòèðà ïðåäñòà-
âÿíåòî íà îòáîðà: „Ñúçäàäî-
õìå íåîáõîäèìèòå ïðåäïîñòàâ-
êè è ëîãè÷íî ïîñòèãíàõìå óñ-
ïåõè. Èçâúðøèõìå êà÷åñòâåíà 
ñåëåêöèÿ, ïðèâëè÷àéêè òî÷íèòå 
ñúñòåçàòåëè. Ñôîðìèðàõìå 
îòëè÷åí êîëåêòèâ. Íà ëèöå å 
åäèíîìèñëèå è ñúãëàñóâàíîñò 
ìåæäó îáùèíñêîòî ðúêîâîä-
ñòâî, õîðàòà, êîèòî ðúêîâîäÿò 
êëóáà, òðåíüîðñêèÿ ùàá è ôóò-
áîëèñòèòå. Íàïðàâèõìå äîáðà 
ëÿòíà ïîäãîòîâêà. Âëÿçîõìå â 
ïúðâåíñòâîòî ñ öåëè. Ñèëíîòî 
ïðåäñòàâÿíå íè ïîäòèêíà äà 
çàâèøèì öåëèòå. Ïðîäúëæè-
òåëíî âðåìå áÿõìå ëèäåð â 
øàìïèîíàòà. Ïîñëåäíèòå 90 
ìèíóòè â Òúðãîâèùå íè ñâà-
ëèõà îò âúðõà. Íå äîïóñíàõìå 
çàãóáà ïðåç öåëèÿ ïîëóñå-

ЛУИЗА БЕРТАНИ ЛУИЗА БЕРТАНИ 
С ИСТОРИЧЕСКИ С ИСТОРИЧЕСКИ 
РЕЗУЛТАТ ЗА БЪЛГАРИЯ РЕЗУЛТАТ ЗА БЪЛГАРИЯ 
В ЕВРОПЕЙСКАТА КУПАВ ЕВРОПЕЙСКАТА КУПА

Èòàëèàíêàòà ñ áúëãàðñêè 
ïàñïîðò Ëóèçà Áåðòàíè çàå 
äåâåòî ìÿñòî â ãèãàíòñêèÿ 
ñëàëîì çà Åâðîïåéñêàòà êóïà 
â Öèíàë (Øâåéöàðèÿ). Áåð-
òàíè, êîÿòî ñå ñúñòåçàâà çà 
íàöèîíàëíèÿ òèì íà ñòðàíàòà 
íè îò òîçè ñåçîí, ôèíèøèðà çà 
2:23.05 ìèíóòè è ðåãèñòðèðà 
ïúðâî êëàñèðàíå â òîï 10 çà 
Áúëãàðèÿ ïðè æåíèòå â ñòàðò 
îò Åâðîïåéñêàòà êóïà.

Ïîáåäèòåëêà óáåäèòåëíî 
ñòàíà Äæåñèêà Õèëöèíãåð 
(Ãåðìàíèÿ) ñ 2.21.09 ìèíó-
òè, ñëåäâàíà íà 1.44 ñåêóíäà 

îò âòîðàòà Ìàãäàëåíà Ëó÷àê 
(Ïîëøà) è íà 1.49 ñåêóíäà îò 
òðåòàòà Åëèçàáåò Êàïàóðåð 
(Àâñòðèÿ). Â ãåíåðàëíîòî êëà-
ñèðàíå çà Åâðîïåéñêàòà êóïà 
â äèñöèïëèíàòà ãèãàíòñêè ñëà-
ëîì âîäè çàâúðøèëàòà ïåòà â 
òîâà ñúñòåçàíèå Äîðèàí Åñêàí 
(Ôðàíöèÿ) ñ 205 òî÷êè, à Áåð-
òàíè å 18-à ñ 42 òî÷êè.

Èäíàòà ñúáîòà Ëóèçà Áåðòà-
íè ùå äåáþòèðà çà Áúëãàðèÿ 
è â Ñâåòîâíàòà êóïà. 26-ãî-
äèøíàòà àëïèéêà ùå êàðà íà 
ãèãàíòñêèÿ ñëàëîì â Ñåñòðè-
åðå (Èò).

БЪЛГАРИЯ СТАРТИРА БЪЛГАРИЯ СТАРТИРА 
СРЕЩУ ИСПАНИЯ НА СРЕЩУ ИСПАНИЯ НА 
ЕВРОВОЛЕЙ 2023ЕВРОВОЛЕЙ 2023

çîí. Ñàìî äâà ìà÷à çàâúðøè-
õìå íàðàâíî – ñðåùó ïúðâèÿ 
â êëàñèðàíåòî ×åðíîìîðåö 
(Áàë÷èê) è òðåòèÿ Ñâåòêàâèöà 
(Òúðãîâèùå). Íå ñìå ñå îòêà-
çàëè îò ïúðâîòî ìÿñòî. Âñå 
ïàê ïîëîâèíàòà øàìïèîíàò 
ïðåäñòîè. Ùå ñå îïèòàìå äà 
çàïàçèì ñúñòàâà, äà ãî ïîäñè-
ëèì, ùå ïðîäúëæèì äà äàâàìå 
øàíñ íà ìëàäèòå ìîì÷åòà îò 
íàøàòà øêîëà. Âàæíîòî å äà 
íàïðàâèì êà÷åñòâåíà çèìíà 
ïîäãîòîâêà è âñè÷êè ôóòáîëè-
ñòè äà ñà çäðàâè“.

Ìåæäóâðåìåííî ñòàíà èç-
âåñòíî, ÷å Ñåïòåìâðè (Òåð-
âåë) ùå èãðàå êîíòðîëè ñúñ 
Ñâåòêàâèöà (Òúðãîâèùå) è 
âòîðèÿ îòáîð íà âàðíåíñêèÿ 
Ñïàðòàê. Ñðåùèòå ùå ñà ÷àñò 
îò çèìíàòà ïîäãîòîâêà íà òåð-
âåëöè. Òðåíüîðñêèÿò ùàá ïëà-
íèðà ìèíèìóì ïåò ïðèÿòåëñêè 
ñðåùè äî íà÷àëîòî íà ïðîëåò-
íèÿ äÿë íà Ñåâåðîèçòî÷íàòà 
òðåòà ëèãà. Òðåíèðîâú÷íèÿò 
ïðîöåñ íà Ñåïòåìâðè çàïî÷âà 
íà 9 ÿíóàðè è ùå ñå ïðîâåäå 
â Äîáðè÷.

ПОРТУГАЛИЯ РАЗБИ ШВЕЙЦАРИЯПОРТУГАЛИЯ РАЗБИ ШВЕЙЦАРИЯ
Ïîðòóãàëèÿ èçíåñå èñòèí-

ñêà ëåêöèÿ è ðàçáè Øâåéöà-
ðèÿ ñ 6:1 â ïîñëåäíèÿ 1/8-ôè-
íàëåí ñáëúñúê íà Ñâåòîâíîòî 
ïúðâåíñòâî â Êàòàð. Ãîëÿìàòà 
íîâèíà äîéäå îùå ÷àñ ïðå-
äè ñðåùàòà, êîãàòî ñòàíà 
ÿñíî, ÷å ãîëÿìàòà çâåçäà íà 
“ìîðåïëàâàòåëèòå” Êðèñòè-
àíî Ðîíàëäî îñòàâà íà ñêà-
ìåéêàòà. À èìåííî íåãîâèÿò 
çàìåñòíèê Ãîíñàëî Ðàìîø 
îòáåëÿçà õåòòðèê è áå ãåðîÿò 
íà âå÷åðòà. Äðóãèòå ïîïàäå-
íèÿ áÿõà äåëî íà Ïåïå, Ðàôà-
åë Ãåðåéðî è Ðàôàåë Ëåàî. 
Çà ìîì÷åòàòà íà Ìóðàò ßêèí 
ïî÷åòíîòî ïîïàäåíèå áå äåëî 
íà Ìàíóåë Àêàíæè.

Â 18-àòà ìèíóòà èãðà÷èòå íà 
Ôåðíàíäî Ñàíòîø èçïúëíèõà 
òú÷, Æîàî Ôåëèêñ íàìåðè 
Ãîíñàëî Ðàìîø è òîé ñ ìè-
íèìàëíè äâèæåíèÿ óñïÿ äà ñå 
îáúðíå è äà ïðàòè òîïêàòà òî÷-
íî ïîä ãðåäàòà íà îñòàíàëèÿ 
íàïúëíî èçíåíàäàí ßí Çîìåð. 
Â 33-àòà ìèíóòà îò ïåðôåêòíî 
èçïúëíåí êîðíåð ñå âúçïîëçâà 
âåòåðàíúò Ïåïå è çàáè òîïêà-
òà íåñïàñÿåìî â ìðåæàòà íà 
Çîìåð çà âòîðè ïúò. Ñ òîçè 
ñè ãîë öåíòðàëíèÿò áðàíèòåë 
ñå ïðåâúðíà â íàé-âúçðàñòíèÿ 
ôóòáîëèñò, êîéòî ñå å ðàçïèñ-
âàë â äèðåêòíèòå åëèìèíàöèè 
íà ñâåòîâíî ïúðâåíñòâî.

Âòîðîòî ïîëóâðåìå îòíîâî 
çàïî÷íà ñ íàòèñê íà “ìîðå-
ïëàâàòåëèòå”, à â 50-àòà ìè-
íóòà Äèîãî Äàëîò ïî îòëè÷åí 
íà÷èí ïðåìèíà ïðåç áðàíèòåë 

îòäÿñíî, ñëåä êîåòî öåíòðè-
ðà óñïîðåäíî íà ìåòúð ïðåä 
ãîëëèíèÿòà, êúäåòî îòíîâî 
Ðàìîø ñå îêàçà íàé-ñúîá-
ðàçèòåëåí è ïðàòè òîïêàòà â 
ìðåæàòà çà 3:0. Ïî-ìàëêî îò 
ïåò ìèíóòè ñëåä òîâà îòíîâî 
Ãîíçàëî Ðàìîø áå â îñíîâàòà 
íà îòëè÷íà àòàêà, ñëåä êàòî 
ïîëó÷è â ñðåäàòà îò Îòàâèî, 
à âïîñëåäñòâèå íàìåðè îò-
êúñâàùèÿ ñå Ðàôàåë Ãåðåé-
ðî, êîéòî ñ ïëúòåí èçñòðåë 
ñ ëåâèÿ êðàê ïîêà÷è íà 4:0. 
Ïðåäíèíàòà íà “ìîðåïëàâà-
òåëèòå” îáà÷å áå íàìàëåíà 
ïî÷òè âåäíàãà ñëåä òîâà, ñëåä 
êàòî òå äîñòèãíàõà äî êîðíåð, 
à äîáðîòî ìó èçïúëíåíèå ïðå-
ìèíà ïðåç öÿëàòà îòáðàíà íà 
ïîðòóãàëöèòå, çà äà äîñòèãíå 
äî Ìàíóåë Àêàíäæè íà äàëå÷-
íàòà ãðåäà è òîé íàìàëè íà 
4:1. Ãîíñàëî Ðàìîø óñïÿ äà 
îôîðìè ñâîÿ õåòòðèê â 67-àòà 
ìèíóòà, êîãàòî õëàäíîêðúâíî 
ïðåîäîëÿ ßí Çîìåð çà 5:1. 
Íÿêîëêî ìèíóòè ñëåä òîâà íà 
òåðåíà ñå ïîÿâè è ãîëÿìàòà 
çâåçäà íà òèìà Êðèñòèàíî Ðî-
íàëäî. Òî÷êà íà ñïîðà â äîáà-
âåíîòî âðåìå ñëîæè Ðàôàåë 
Ëåàî, êîéòî ñå âúçïîëçâà îò 
ïðåêðàñíî âçàèìîäåéñòâèå íà 
ëåâèÿ ôëàíã ñ Ðàôàåë Ãåðåé-
ðî, ñëåä êîåòî ñ áðèëÿíòíî 
èçïúëíåíèå ñ äåñíèÿ êðàê 
ïîêà÷è íà 6:1.

Ïîðòóãàëèÿ ùå ñðåùíå â 
ñáëúñúê çà ìåñòàòà íà ïîëó-
ôèíàëèòå íà Ñâåòîâíîòî ïúð-
âåíñòâî ñúñòàâà íà Ìàðîêî.

МАРОКО ИЗХВЪРЛИ ИСПАНИЯ МАРОКО ИЗХВЪРЛИ ИСПАНИЯ 
ОТ МОНДИАЛА, ИБЕРИЙЦИТЕ ОТ МОНДИАЛА, ИБЕРИЙЦИТЕ 
СЕ ПРОВАЛИХА НА ДУЗПИСЕ ПРОВАЛИХА НА ДУЗПИ

Ìàðîêî õâúðëè åäèí-
ñòâåíàòà áîìáà íà îñìè-
íàôèíàëèòå íà Ìîíäèàëà, 
ñëåä êàòî åëèìèíèðà Èñ-
ïàíèÿ ñëåä äóçïè. Òèìúò 
íà Ëóèñ Åíðèêå íå âêà-
ðà íèòî âåäíúæ îò òðè 
óäàðà îò áÿëàòà òî÷êà, 
çàðàäè êîåòî îòñòúïè ñ 
0:3. Ïàáëî Ñàðàáèÿ óöåëè 
ãðåäàòà, à øóòîâåòå íà 
Êàðëîñ Ñîëåð è Ñåðõèî 
Áóñêåòñ áÿõà ñïàñåíè îò 
âðàòàðÿ íà Ñåâèëÿ ßíóñ 
Áóíó. Â ñúùîòî âðåìå 
ìàðîêàíöèòå ðåàëèçèðà-
õà òðè îò ÷åòèðè äóçïè, 
êàòî ïðîïóñíàõà ñàìî 
âåäíúæ. Òî÷êà íà ñïîðà â 
ñòèë “Ïàíåíêà” ñëîæè Àø-
ðàô Õàêèìè. Ðåäîâíîòî 
âðåìå è ïðîäúëæåíèÿòà 
çàâúðøèõà ïðè 0:0, êàòî 
â ïîñëåäíèòå ñåêóíäè Ñà-
ðàáèÿ óäàðè ãðåäà. 

Èñïàíöèòå îòíîâî ñå 
äúíÿò íà äóçïè, ñëåä êàòî 
ïî ñõîäåí íà÷èí îòïàäíà-
õà è îò Ìîíäèàë 2018, è îò 
Åâðî 2020. Ïðåäè ÷åòèðè 
ãîäèíè, îòíîâî íà îñìèíà-
ôèíàëèòå, “ëà ðîõà” èçè-
ãðà ñõîäåí äâóáîé ñðåùó 
äîìàêèíà Ðóñèÿ, â êîéòî 
íàòèñêàøå ïðåç öÿëîòî 
âðåìå, íî ïîñëå ïðè óäà-
ðèòå îò áÿëàòà òî÷êà îòñ-
òúïè. Ïðåäè ãîäèíà ïúê 
“ôóðèèòå” áÿõà åëèìè-
íèðàíè íà ïîëóôèíàëèòå 
îò áúäåùèÿ øàìïèîí íà 

Ñòàðèÿ êîíòèíåíò Èòàëèÿ.
Ñåãà îòáîðúò íà Èñïà-

íèÿ èìàøå òîòàëíî ïðå-
âúçõîäñòâî âúâ âëàäåíèå-
òî íà òîïêàòà, íî ñúçäàäå 
ìíîãî ìàëêî ïîëîæåíèÿ, 
êàòî çà 120 ìèíóòè ñàìî 
íà äâà ïúòè óöåëè âðà-
òàòà. Íà íÿêîëêî ïúòè 
ñå ñòèãàøå äî îïàñíè 
öåíòðèðàíèÿ â ïîëåòî íà 
Áóíó, íî òàêà è íèêîé íå 
óñïÿ äà çàâúðøè ñ øóò â 
ìðåæàòà. Àôðèêàíöèòå 
ïúê ïðåäèìíî ñå çàùèòà-
âàõà ñ 11 äóøè â ñâîÿòà 
ïîëîâèíà, íî ñúùî èìà-
õà åäèí çëàòåí øàíñ - â 
104-àòà ìèíóòà, êîãàòî 
Õåäèðà ïðîïóñíà. Èñïàí-
öèòå áÿõà íà êðà÷êà îò 
ïîïàäåíèå â 118-àòà, êî-
ãàòî Óèëÿìñ öåíòðèðà çàä 
ãúðáà íà âðàòàðÿ, íî òàì 
Õàêèìè èçïðåâàðè Àíñó 
Ôàòè. Ïîñëåäíèÿ ïðîïóñê 
íàïðàâè Ïàáëî Ñàðàáèÿ 
â äîáàâåíîòî âðåìå íà 
âòîðîòî ïðîäúëæåíèå, êî-
ãàòî îò ìàëúê úãúë óäàðè 
ãðåäà. 

Òàêà ñå ñòèãíà äî äóç-
ïèòå. Ïðè òÿõ Ñàáèðè, 
Çèåø è Õàêèìè áÿõà òî÷-
íè çà Ìàðîêî, à åäèí-
ñòâåí Áåíóí ïðîïóñíà. 
Â ñúùîòî âðåìå âñè÷êè-
òå òðèìà èçïúëíèòåëíè 
íà "ëà ðîõà" ñå ïðîâà-
ëèõà - Ñàðàáèÿ, Ñîëåð è 
Áóñêåòñ. 

СИДНИ МАКЛАФЛИН-ЛЕВРОУН СИДНИ МАКЛАФЛИН-ЛЕВРОУН 
И АРМАНД ДУПЛАНТИС БЯХА И АРМАНД ДУПЛАНТИС БЯХА 
НАГРАДЕНИ КАТО АТЛЕТИ НА НАГРАДЕНИ КАТО АТЛЕТИ НА 
ГОДИНАТА В МОНАКОГОДИНАТА В МОНАКО

Àìåðèêàíñêàòà ñïåöèà-
ëèñòêà â áÿãàíåòî íà 400 
ìåòðà ñ ïðåïÿòñòâèÿ Ñèäíè 
Ìàêëàôëèí-Ëåâðîóí è øâåä-
ñêèÿò ðåêîðäüîð â îâ÷àðñêèÿ 
ñêîê Àðìàíä Äóïëàíòèñ áÿõà 
èçáðàíè çà àòëåòè íà ãîäèíà-
òà íà öåðåìîíèÿ â Ìîíàêî, 
îðãàíèçèðàíà îò Ìåæäóíà-
ðîäíàòà ôåäåðàöèÿ ïî ëåêà 
àòëåòèêà.

23-ãîäèøíàòà Ìàêëàôëèí-
Ëåâðîóí ïîäîáðè äâà ïúòè 
ñâåòîâíèÿ ðåêîðä íà 400 ìå-
òðà ñ ïðåïÿòñòâèÿ ïðè æåíè-
òå, äîêàòî Äóïëàíòèñ, êîéòî 
ñúùî äúðæè ñâåòîâíèÿ ðå-
êîðä â îâ÷àðñêèÿ ñêîê, ñïå-
÷åëè çà âòîðè ïúò òèòëàòà â 
Äèàìàíòåíàòà ëèãà. Òîâà å 
âòîðî ïðèçíàíèå çà ëåòÿùèÿ 
øâåä â ïîñëåäíèòå òðè ãîäè-
íè, êîéòî ïîäîáðè ñâåòîâíèÿ 
ðåêîðä ïðåç 2022 è ñïå÷åëè 
ñâåòîâíàòà òèòëà â çàëà ïðåç 
ìàðò â Áåëãðàä ñ ïîñòèæåíèå 

îò 6,20 ìåòðà, à ñïå÷åëè ñâå-
òîâíàòà òèòëà è íà îòêðèòî ñ 
6,21 ìåòðà â Þäæèéí, ÑÀÙ, 
ïðåç þëè. "Â íà÷àëîòî íà ãî-
äèíàòà èìàõ ìíîãî âèñîêè î÷-
àêâàíèÿ è ìíîãî àìáèöèîçíè 
öåëè", êîìåíòèðà Äóïëàíòèñ. 
"Èñêàõ äà ñïå÷åëÿ Ñâåòîâíèòå 
ïúðâåíñòâà â çàëà è íà îòêðè-
òî, åâðîïåéñêèòå ïúðâåíñòâà, 
ôèíàëà íà Äèàìàíòåíàòà ëèãà 
è äà ïîäîáðÿ ñâåòîâíè ðåêîðä 
íÿêîëêî ïúòè", äîáàâè òîé.

Ìàêëàôëèí, êîÿòî áå ãîëÿ-
ìîòî îòêðèòèå íà èçìèíàëèÿ 
ñåçîí, çà ïúðâè ïúò ïîëó÷è 
ïðåñòèæíàòà íàãðàäà. Ïðåç 
þëè òÿ çàïèñà èçêëþ÷èòåë-
íîòî âðåìå îò 50,68 ñåêóíäè, 
êàòî ïîäîáðè ñîáñòâåíèÿ ñè 
ðåêîðä ñ ïîâå÷å îò ïîëîâèí 
ñåêóíäà. "Ïîñòèãíàõ âñè÷êèòå 
ñè öåëè ïðåç ãîäèíàòà. Íÿ-
ìàøå êàê äà áúäå ïî-äîáðå", 
ïîçäðàâè ñå àìåðèêàíêàòà. 
sportal.bg
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До 30 декември, Община град Добрич, фоайе. Коледен базар на 
социалните услуги на Община град Добрич. Организатор: Община 
град Добрич.

До 23 декември, Художествена галерия – Добрич. Коледна рабо-
тилница за въображение – работа с деца. Организатор: Художест-
вена галерия – Добрич.

До 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 три-
лър /1927 – 2020/. Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“.

8 декември, 19.00 ч., Младежки център – Добрич. Спектакъл 
„Търновската царица“. По едноименния роман на Емилиян Станев. 
Драматизация и режисура Бойко Илиев. Костюми Жанета Иванова. 
Сценография Теодор Даскалов. Участват:  Елена Петрова, Веселин 
Плачков, Мариела Топалова, Таня Карбова, Николай Сяров, Весе-
лин Борисов, Марияна Бранкованова, Цветана Благоева, Даниел 
Найденов.

Вход с билети, за информация: 0899 877 715. Организатор: ЧИА.
9 декември, 18.00 ч., Младежки център – Добрич. Юбилеен кон-

церт „60 години житейски път и 40 години на сцена“, посветен  на 
Живко Желев – музикален ръководител в Професионален фолклорен 
ансамбъл „Добруджа”. Организатори: Община град Добрич, Профе-
сионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“.

11 декември, 11.00 ч., Държавен куклен театър „Дора Габе“. 
Куклен спектакъл „Вълкът и седемте козлета“ на Държавен куклен 
театър „Дора Габе“. Автор Теодора Попова – Лазарова. Режисьор 
Даниела Христова. Сценограф Наталия Гочева. Музика Владимир 
Джамбазов. Участват: Теодора Желева, Росен Радев и Валентин 
Иванов. 

Вход с билети: Каса на Държавен куклен театър „Дора Габе (0882 
06 03 63). Организатор: Държавен куклен театър „Дора Габе“.

Продължават:
Изложба живопис по случай 110 години от рождението на добри-

чкия художник Ангел Томов от фонда на Художествена галерия – До-
брич. Художествена галерия – Добрич. Организатор: Художествена 
галерия – Добрич.

Фотодокументалната изложба „Йордан Йовков в снимки и доку-
менти от държавните архиви“ по повод 142-годишнината от рожде-
нието на писателя, Дом-паметник „Йордан Йовков“. Организатор: 
Регионален исторически музей – Добрич.

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

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ

5-СТЕПЕННО МЕНЮ ПОСРЕЩА ГОСТИТЕ 
НА 5-ЗВЕЗДНИЯ ХОТЕЛ MARITIM 
PARADISE BLUE В НОВОГОДИШНАТА НОЩ

УЧЕНИЦИ ОТ ДОБРИЧ СЕ КЛАСИРАХА ВЪВ ФОРУМ 
НА БАН С ДОКЛАД ЗА БЪЛГАРИТЕ В МОЛДОВА 

С доклад „Духовни хоризонти 
на българите в Молдова“ учени-
ците от езиковата гимназия „Гео 
Милев“ в град Добрич се класи-
раха на второ място в Деветата 
научна сесия на Ученическия ин-
ститут на Българската академия 
на науките (УчИ-БАН).

Научният труд бе представен 
в Секция „Хуманитаристика“ от 
дванадесетокласниците Мария 
Боева, Ивета Стоянова и Гилга-
меш Алджабари.

„Беше трудна защита – първо, 
защото българската диаспора не 
присъства в учебните програми; 
второ – това е тема, за която 
дълго се е мълчало; към днешна 
дата по очевидни причини сме 
актуални с проблема за беса-

рабските българи“, съобщи за 
БТА ръководителят на групата, 
преподавател по български език 
и литература Дияна Боева.

Форумът се проведе на 2 и 3 

декември в зала „Проф. Марин 
Дринов“ на БАН. В него бяха 
представени 50 проекта на уче-
ници от 15 български града. 

БТА

По-малко от месец остава до 
коледните и новогодишни праз-
ници. Агенция «Фокус» припомня 
кои са официалните почивни дни 
в края на декември тази година и 
началото на следващата 2023-та 
година. 

По Коледа - 24, 25, 26, 27 и 28 
декември (събота, неделя, поне-
делник, вторник и сряда).

По Нова година - почивните 
дни са 31 декември (събота), 1 
и 2 януари (съответно неделя и 
понеделник).

В офиса на ХобиСклуб грейна 
коледната украса. Сръчните 
ръце на клубяните: Радка Ве-
ликова, Радка Иванова, Галя 

Христова, Златка Василева, 
Коста Димитров, Димитричка 
Дамаскинова, Христо Христов, 
Михаил Панчев и др. донесоха 
в Хобисклуб коледното настро-
ение . Радостни усмивки грей-
наха по лицата ни, особено, 
когато включихме мъничките 
лампички. Неописуемата ра-
дост дойде не само от набли-
жаващите светли празници, но 

и от съпровождащата коледна 
музика. Накрая председателят 
на ХобиСклуб обяви деня на 
коледното тържество, което 

ще се състои на 29 декември 
от 11:00 ч. с подбрана музика 
от ди джей. 

Пожелаваме на всички здраве 
и ведро настроение, за да изпра-
тим старата и посрещнем новата 
година. Очакваме и скъпи гости 
с много и различни подаръци. 
Очакваме и вас! 

Иван ТОДОРОВ - председа-
тел на ХобиСклуб 

Авторско 5-степенно нового-
дишно меню посреща гостите на 
5-звездния Maritim Paradise Blue 
Hotel & SPA в Албена. Блюдата, 
подготвени от майстор готвачите 

Христо Узунов и Живко Стоя-
нов, впечатляват с класическа 
изисканост, съчетана с модерни 
вкусове и текстури от различни 
точки на света. 

Новогодишния сет шефовете 
започват със салата, вдъхновена 
от Средиземноморието и есен-
ните дарове, включваща топяща 
се в устата южноиталианска 
бурата, крем от червено цвекло 
с кориандър, прясно изпечени 
лешникови ядки за хрупкава 
текстура, микс от радичио и ци-
кория, със завършек от гризина, 
обвита в маслено прошуто. С 
дъхавия аромат на пастис, пре-
дястието ще пренесе гостите 
сред пасторалните пейзажи на 
Прованс, включващо домашно 
маринована сьомга, съчетана 
със сотирани бейби октоподи, 
фенел, цитруси и зехтин, мус 
от авокадо с Перно и дехидра-

тирани маслини. Веднага след 
пречистващото сетивата пло-
дово сорбе, на фокус ще бъде 
поставено основното ястие, ин-
спирирано от усещането за дива 

българска гора – бавно готвено 
свинско коремче, гарнирано с 
рагу от зеленчуци със сминдух, 
пюре от кореноплодни с инфу-
зия от кардамон, зелева ролка с 
плънка от панчета, конфитирани 
горски гъби с билки, и грейви 
сос. Вечерта ще завърши с по-
лъх от далечните земи на Азия, 
с шоколадов мойст кейк, обвит 
в облак от ванилов крем с лайм 
и джинджифил, придружен от 
японски сладкиш Мочи с вкус на 
вишна. По традиция, в полунощ 
ще бъде сервирана и новогодиш-
на баница с късмети. 

В менюто на ресторанта са 
включени още ракия, произведена 
с плодове от градините на Албена, 
бяло вино Geranea от лозята на 
курорта, и чаша шампанско в 
полунощ. Внимание е обърнато и 
на вегетарианците, с предястие от 
оризови аранчини с портокалова 

кора, плънка от сирене рикота с 
броколи, сос Помодоро и дехидра-
тирани маслини, и основно ястие 
от прясно изпечени патладжани, 
пълнени с пюре от нахут, при-
дружени от глазирани аспержи, 
сотирани чери домати, бейби 
царевица, слънчогледови семки 
и сос Салса верде. Тематично 
меню шеф Узунов и шеф Стоянов 
са подготвили и за най-малките 
гости на хотела, включващо свежа 
салата с бейби моцарела, основно 
ястие с царевично пиле върху пух-
каво картофено пюре, глазирани в 
масло броколи, бейби царевица и 
сметанов сос.

От хотела припомнят, че за 
доброто настроение на гостите 
в новогодишната нощ ще се 
погрижат царете на комедията 
Камен Воденичаров и Георги 
Мамалев, а музикалната програ-
ма е поверена в ръцете на Вeра 
Шандел и Ангел Заберски трио с 
тематично новогодишно кабаре. 
Компания на сцената ще им пра-
вят танцьорите от балет „Нова“ , 
а на 1 януари специален концерт 
на живо ще изнесе звездата на 
българската поп музика Васил 
Найденов.

Станислав СТИЛЯНОВ

На 18 декември /неделя/, от 
11.00 часа, Огледална зала 
„Нели Божкова“ очаква лю-
бителите на детските песни и 
всички, които искат да стоплят 
душите си в зимното утро. 
Хористите с вокален педагог 
Миглена Пенева са подгот-
вили празнична програма с 

български и чужди автори на 
познати и нови песни.  Нека 
видим какво са научили през 
годината и да ги зарадваме с 
аплодисменти ! Какво хубаво 
начало на зимните празници.

Клавирен съпровод Радости-
на Гроздева – Кръстева

Заповядайте ! Вход свободен

И тази година 6 декември бе 
споделен празник и от малките, 
и от големите жители на град 
Тервел. По традиция, утвърдена 
от вече 12 години, церемонията 

по запалване на коледните свет-
лини, се проведе пред сградата 
на Общината, където се намира 
украсената коледна елха. Тя е 
живо дърво, посадено преди по-
вече от 15 години и е с височина 
над 6 метра. Коледното дърво 
радва малки и големи и през 
деня, и вечер с красивата си 
пищна украса и хилядите пъстри 
лампички. Светещите фигури 
на елени, снежковци и елхички 
допълват композицията.  

Празничната церемония по 
запалването бе съпроводена с 
програма, подготвена от учени-
ците от вторите класове на СУ 
„Йордан Йовков“ с класни ръко-
водители Марияна Върбанова, 
Виолета Димова, Пенка Ганчева 
и Димитричка Колева. Разбира 
се, най-вълнуваща бе срещата 
на децата с Дядо Колева и Сне-
жанка, в ролята на които влязоха 
младежите Марина Стоянова и 
Борис Пламенов. Любимият на 
всички деца старец пристигна 
на площада със съвременно 
транспортно средство – АТВ, за-
щото без сняг летящата шейна 
и елените не могат да пътуват. 
След запалването на светлините, 
небето се оцвети от пищните 
цветни фигури на илюминациите. 
За всички малчугани, присъст-
вали на събитието, бе осигурена 
почерпка от кмета на Община 
Тервел инж. Симеон Симеонов.

Заедно с коледната елха, грей-
наха всички празнични светлини 
в града. Главната улица от край 
до край е осветена от красиви ко-
ледни пана. Освен това, в града са 
обособени няколко зони с праз-
нична украса. Традиционно, както 
през последните 5 години, 90% от 
нея е изработена от служители в 
звената на общинска издръжка и 
местни майстори. И отново вло-
жихме въображение, сърце, много 
желание и труд градът ни да има 
собствена празнична атмосфера, 
а не да повтаряме еднаквите еле-
менти в другите градове, израбо-
тени и закупени от фирми.

Концепцията за украсата, 
подборът на материалите, ор-
ганизацията на работа са дело 
на кметския екип в лицето на 
заместник- кмета Велчо Велчев. 
Цялостната работа по изработ-
ването и монтажа на украсата 
бе ръководена от Севдалина Ко-
лева. Около 2 месеца бяха нужни 
на Явор Нейков, Пенчо Пен-
чев, Боряна Николова, Ангелина 
Станкова, Нина Николаева, Гос-
подин Господинов, Иван Коста-
динов, Али Айдън, Ахмед Ахмед, 
Мизан Хамид, Венко Стратиев, 

Боян Бонев, Мариян Дочев, Иван 
Антонов и работниците в звено 
„Чистота“, Веселин Господинов, 
Георги Желев, Хинчо Хинев,  да 
изработят елементите и да ги 

монтират на определените за 
целта места. Използвахме и 
познатата ни от предходните 
години коледна украса, но я 
обогатихме с някои нови акценти 
и елементи. Цялата фасада на 
сградата на общинска админи-
страция е окичена с тематични 
светещи елементи. Дядо Коледа 
и Снежанка очакват малчуганите 
на голямата открита сцена, на 
фона на цветни елхички и шейна 
с еленчета, светещи завеса и 
гръб. Светещата топка, в която 
можеш да влезеш, за да се сни-
маш и тази година е поставена 
на границата между старата и 
новата част на площада до банка 

ДСК, където се срещат пешеход-
ните обходи откъм СУ „Йордан 
Йовков“ и читалището. Екипът на 
читалището отново подреди кра-
сива дневна украса и хората там 
я изработиха сами. „Читалище и 
приятели“ отново радват с поло-
жителна енергия. Венците, които 
бяха поставени на площада пред 
сградата на Общината посрещат 
посетителите в градския парк. С 
нова украса са също любовната 
пейка в гората, както и цветния 
тунел към детския кът. Светеща-
та елхичка и подаръци, които в 
предходните години украсяваха 
големите фонтани, са оформени 
в композиция в малкия фонтан. 
До дни ще светне светещият 
тунел, който осветява пътя на 
преминаващите по центъра от 
читалището в посока Стария 
дъб, както и новото оформление 
на големия фонтан. Най- нови-
ят акцент е на площада пред 
сградата на Общината, където е 
оформена малка коледна алея от 
красиви коледни елхички, улични 
фенери и светещи арки и венци. 
Преминавайки през нея, човек 
като че попада в романтичната 
атмосфера на коледните град-
чета от филмите и книгите. Нека 
това бъде нашето пожелание за 
всички тервелчани – Новата 2023 
г. да бъде такава, каквато си я 
представя всеки в мечтите си. 
Такава, каквато сме заслужили 
- всички, които се трудим и живе-
ем с желанието да правим добро. 

В шестото издание на Област-
ния конкурс за есе, организато-
рите от Община град Добрич, 
Младежки център – Добрич и 
Местна комисия за борба с 
противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни, по-
ставиха темата: „Каква е цената 
да бъдеш харесван?“. Целта на 
конкурса е да провокира децата 
и младите хора да разсъждават 
и споделят мнението си по об-
ществено значими теми, които 
допринасят за изграждането на 
личността им.

В реалната и електронната 
пощенски кутии на Младежки 
център – Добрич пристигнаха 
общо 116 есета, чиито автори на 
възраст от 11 до 19 години. Те 
разказват, размишляват и дават 
различни отговори. Получени са 
есета от Добрич, Каварна, Бал-
чик, Ген.Тошево, Тервел, Шабла, 
с. Оброчище и с. Карапелит.

Всички есета са предоставени 
на вниманието на компетент-
ното жури, което за поредна 
година ще определи най-добри-
те сред тях. ЖУРИ в състав: 
Председател: Сашо Серафимов 
- председател на Дружеството на 
писателите в Добрич; Членове: 
Петранка Божкова – филолог, 
поет,член на Съюза на българ-
ските писатели и на Съюза на 
българските журналисти; Мария 
Методиева – филолог, председа-
тел на Фондация „Св. Николай 
Чудотворец“. 

Силвия ВЕНЕЛИНОВА 

ГРЕЙНАХА КОЛЕДНИТЕ СВЕТЛИНИ В ТЕРВЕЛ

ОФИЦИАЛНИ ПОЧИВНИ 
ДНИ ПО КОЛЕДА И 
НОВА ГОДИНА

VI ОБЛАСТЕН КОНКУРС 
ЗА ЕСЕ НА ТЕМА 
"КАКВА Е ЦЕНАТА ДА 
БЪДЕШ ХАРЕСВАН?"

КОЛЕДНА УКРАСА

МАЛКИТЕ ПЕВЦИ ОТ ДЕТСКИ ХОР "МАЕСТРО 
ЗАХАРИ МЕДНИКАРОВ“ С ДИРИГЕНТ РОСИЦА 
ДУРМУШЛИЙСКА ЩЕ ПОЖЕЛАЯТ НА ВСИЧКИ 
ВЕСЕЛА КОЛЕДА С КОНЦЕРТ



ndt@dobrich.net

Брой 88 (6621) 8 декември 2022 г. ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИКwww.ndt1.com  7

ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ИЗПЛАТИ НАД 660 
МЛН. ЛЕВА ПО СЕПП ЗА КАМПАНИЯ 2022

ЧЕТВЪРТФИНАЛИТЕ НА 
СВЕТОВНОТО - ВРЕМЕ 
Е ЗА СУПЕРДЕРБИТА

Станаха ясни всички 8 чет-
въртфиналисти на Световното 
първенство в Катар! Това 
са: Нидерландия, Аржентина, 
Англия, Франция, Бразилия, 

Хърватия, Мароко и Порту-
галия. В 8-те мача от 1/8-фи-
налите паднаха цели 28 гола, 
което е по 3,5 попадения на 
двубой.

Вниманието привличат дву-
боите Нидерландия – Аржен-
тина и Англия – Франция, 

но задачите на Бразилия и 
Португалия съответно срещу 
Хърватия и Мароко също 
няма да бъдат никак лесни.

Ето всички двубои по дни и 

часове:
9 декември (петък):
17:00 Хърватия – Бразилия
21:00 Нидерландия – Ар-

жентина
10 декември (събота):
17:00 Мароко – Португалия
21:00 Англия – Франция

Държавен фонд „Земеде-
лие“ - Разплащателна аген-
ция (ДФЗ - РА) преведе на 

земеделските стопани субси-
диите по Схемата за единно 
плащане на площ (СЕПП) за 
Кампания 2022. Изплатени 
са общо  660 972 103 лв. на 54 
067 стопани.

Това е най-голямото и очак-
вано плащане от земеделски-
те стопани. ДФЗ - РА успя да 
осъществи най-ранното пла-
щане по СЕПП в сравнение с 
предходни години, седмица по 
рано от обявените срокове в 
индикативния график.

Изчисленията по СЕПП са 
извършени след финализи-
ране на процедурата по из-
ясняване принадлежността 
на констатираните двойно 
заявени площи и съобразно 
данните предоставени от Ми-
нистерство на земеделието 
по проекта на специализиран 
слой „Площи допустими за 
подпомагане“ за Кампания 
2022.

ДФ „Земеделие“ информи-
ра земеделските стопани, 
кандидати по Схемата за 
единно плащане на площ за 

Кампания 2022, че индика-
тивната ставка по схемата 
за оторизациите през месец 

декември е определена в раз-
мер на 194,29 лв./ха.

Определянето на ставката 
по СЕПП за оторизациите 
през месец декември от Кам-
пания 2015 насам се извърш-
ва въз основа на общата 
заявена площ по схемата 
(през конкретната кампания) 
и предвидения бюджет по 
схемата. При изчисленията 
на полагащото се подпома-
гане през месец декември 
се използва проекта на спе-
циализирания слой „Площи, 
допустими за подпомагане” 
(ПДП), като част от Система-
та за идентификация на зе-
меделските парцели (СИЗП), 
обновяван чрез дешифрация 
(разчитане) на нова цифро-
ва ортофотокарта (ЦОФК) 
на страната по самолетно и 
сателитно заснемане и чрез 
отразяване на резултатите 
от теренни проверки прове-
дени през годината от страна 
на областните и общински 
структури на Министерство 
на земеделието.

Ежегодно, след одобряване 
на окончателни данни за слой 
ПДП се извършват и финални-
те оторизации и плащания по 
СЕПП. Извършването на пър-
воначални изчисления и ото-
ризации по схемата с индика-
тивна ставка на база разпола-
гаем бюджет и заявена площ 
по схемата за съответната 
година и данните от проекта 
на слой ПДП при плащанията 
през месец декември на го-
дината на кандидатстване е 
механизъм, който предоставя 
възможност на стопаните да 

Кредитите, които фермери-
те са взели за изхранване на 
животните от Държавен фонд 
„Земеделие“ (ДФЗ) през пе-
риода 2008-2012 г., се отсроч-
ват с една година. Това реши 
на своето редовно заседание 
Управителният съвет (УС) на 
Фонда по искане на браншо-
вите организации.

Животновъдите могат да 
подават заявления за от-
срочване на задълженията 
си в областните дирекции на 
ДФ „Земеделие“ до 31 януари 
2023 г. От тази възможност 
могат да се възползват кре-
дитополучатели с отсрочени 
кредити до 25 ноември 2022 
г. както следва:

•  Птицевъди с кредити за 
фураж от 2008 и 2010 г.

•  Свиневъди с кредити за 
фураж от 2008 и 2010 г.

•  Животновъди с кредити 
за фураж от 2008, 2009, 2010 
и 2012 г.

Заемите, които стопаните 
дължат на ДФЗ, трябва да 

бъдат обезпечени в размер 
на 110 % върху дълга (главни-
ца и лихва). Обезпеченията 
следва да бъдат учредени в 
полза на Фонда най-късно до 
28 април 2023 г. Средствата 
трябва да бъдат погасени 
до 27.11.2023 г. Размерът на 
лихвата е 2%.

Мотивът за удължаване 
периода за погасяване на 
задълженията на стопаните 
е геополитическата криза, 
предизвикана от агресията 
на Русия срещу Украйна. 
В създалата се ситуация, 
голяма част от фермерите 
изпитват остра нужда от фи-
нансов ресурс за оборотни 
средства, жизненоважен за 
стопанствата.

 Припомняме, че не се до-
пуска отсрочване на заеми на 
кредитополучател, за който 
е открито производство по 
несъстоятелност по реда на 
Търговския закон към датата 
на сключване на анекса.

ДФ „Земеделие“ - РА

 

През третото тримесечие 
на 2022 г. местните админи-
страции на територията на 
област Добрич са издали раз-
решителни за строеж на 41 
жилищни сгради с 47 жилища 
в тях и със 7 211 кв. м разгъ-
ната застроена площ (РЗП) и 
на 39 други сгради със 17 008 
кв. м РЗП. 

Спрямо предходното триме-
сечие издадените разреши-
телни за строеж на жилищни 
сгради, застроената им площ 
и броят на жилищата в тях на-
маляват съответно с 2.4, 46.7 
и 31.9%. Броят на издадените 
разрешителни за строеж на 
други сгради бележи ръст от 
30.0%, докато разгънатата им 
застроена площ е по-малка 
с 1.1%. 

В сравнение с третото три-
месечие на 2021 г. издадените 
разрешителни за строеж на 
нови жилищни сгради се уве-
личават с 2.5%, но жилищата 
в тях и разгънатата им за-
строена площ намаляват съ-
ответно с 37.3 и 13.3%. Броят 
на издадените разрешителни 
за строеж на други сгради 
се увеличава с 8.3%, докато 

общата им застроена площ 
намалява с 33.9%.

През третото тримесечие 
на 2022 г. в област Добрич 
е започнал строежът на 30 
жилищни сгради с 36 жилища 
в тях и с 6 237 кв. м РЗП и на 
26 други сгради с 9 158 кв. м 
РЗП. 

Спрямо предходното триме-
сечие започнатите жилищни 
сгради намаляват с 21.1%, а 
броят на жилищата в тях и 
общата им застроена площ 
е по-малко съответно с 43.8 
и 46.6%. При броя на започ-
натите други видове сгради е 
регистриран спад от 18.8%, а 
тяхната РЗП - с 5.2%. 

В сравнение с третото три-
месечие на 2021 г. започна-
тите нови жилищни сгради 
и разгънатата им застроена 
площ се увеличават съответно 
с 20.0 и 22.5%, но жилищата в 
тях намаляват с 26.5%. Броят 
на започнатите други видове 
сгради и общата им застро-
ена площ са повече с 44.4 и 
56.4%.

Илга ИВАНОВА,
главен експерт

Управителният съвет на ДФ 
„Земеделие” взе решение за 
отпускане на до 1 440 000 лв. 
помощ de minimis на живот-
новъди за покриване на раз-
ходите за клане, транспорт и 
административни документи 
в сектор „Говеждо месо“. По-
мощта има за цел да подпо-
могне родните производители 
да реализират отгледаните от 
тях говеда предвид геополи-
тическата криза, предизви-
кана от агресията на Русия 
срещу Украйна, както и от 
продължаващите негативни 
последици от пандемията от 
коронавирус.

Срокът за кандидатстване 
по помощта е от 19 декември 
2022 г. до 20 януари 2023 г.

Говедата, предназначени за 
клане, следва да са отглежда-
ни най-малко през последните 
4 месеца до датата на клане 
в стопанството на земедел-
ския стопанин, кандидат по 

помощта. Те трябва да бъдат 
продадени от стопанството 
директно на кланица за кла-
не, заклани на ишлеме или 
заклани в собствен кланичен 
пункт/кланица на земедел-
ския стопанин. Необходимо 
е закланите животни да бъ-
дат на възраст от 10 месеца  
включително, до навършване 
на 24 месеца

Помощта се предоставя за 
животните, заклани в периода 
1 октомври 2021 - 30 септем-
ври 2022 г.

Размерът на подпомага-
нето е до 180 лв. на заклано 
говедо.

Средствата ще бъдат из-
платени в рамките на бюджет 
2023 г. след утвърждаването 
на бюджета за държавни по-
мощи за 2023 г.

Предстои да бъдат изготве-
ни указания за предоставяне 
на помощта.

   ДФ „Земеделие“ - РА

получат първоначално подпо-
магане по СЕПП още в рамки-
те на календарната година на 
кандидатстване.

Окончателният размер на 
подпомагането на хектар по 
схемата за Кампания 2022 
ще бъде определена със за-
повед на министъра на земе-
делието след одобрение на 
окончателния обхват на слой 
ПДП. На тази база ДФ „Земе-
делие” ще извърши финални 
оторизации по СЕПП през 
месец юни 2023 г.

ДФ „Земеделие“ - РА

Управителният съвет на 
Държавен фонд „Земеделие“ 
(УС на ДФЗ) взе решение 
за увеличаване на бюджета 
за 2022 г. по схемата на 
държавна помощ „Помощ за 
компенсиране разходите на 
земеделски стопани, свърза-
ни с изпълнение на мерките 
по Държавната профилактич-
на програма и Програмите за 
надзор и ликвидиране на бо-
лести по животните“ с 2 125 
027 лв.  Така общият ресурс 
по помощта се увеличава от 
17 000 000 лв. на 19 125 027 

лв. 
УС на  ДФЗ 

взе решение да 
разпредели и 9 
207 764 лв. за 
извършените от 
ветеринарните 
лекари имуноп-
р о ф и л а к т и ч н и 
дейности  при 
животните за пе-
риода 01.06.2022 
- 15.11.2022 г. 

Средствата се разпреде-
лят по направления, както 
следва:

Имунопрофилактични ме-
роприятия - 1 692 446,89 лв.;

Клинични изследвания - 2 
689 449,03 лв.;

Вземане и изпращане на 
проби за лабораторни из-
следвания - 4 542 506,74 лв.;

Идентификация на едноко-
питни животни - 282,72 лв.;

Отразяване на данни по 
идентификация във ВетИС - 
283 077,96 лв.

ДФ „Земеделие“ - РА

Националната агенция за 
приходите е регистрирала 16 
сайта за онлайн залози, като 
за последната година те са 
10, а до 2021 г. са били едва 6. 
Спрените хазартни платформи 
заради липсата на лиценз са 
над 130, като пълният спи-
сък, както и този с регламен-
тираните сайтове за онлайн 
залагания, са публикувани в 
официалната страница на НАП 
и се актуализират своевре-
менно. От приходната агенция 
препоръчват на потребителите, 
преди да започнат за залагат, 
да проверят дали платформата 
има лиценз или не. 

Важно за потребителите на 
онлайн залагания е да са от-
говорни и внимателни както за 
своята игра, така и за своето 
поведение. От 12 декември НАП 
подновява поддържането на 

регистъра на уязвимите лица. 
Той не е публичен, като достъп 
до него имат само ограничен 
брой служители, определени от 
изпълнителния директор на при-
ходната агенция и хазартните 
оператори. Искане за вписване 
в регистъра може да подаде 
всеки, който смята, че не може 
да контролира както времето, 
прекарано в хазартни игри, така 
и средствата, които изразходва 
за участие в тях. 

Повече информация за въз-
можностите за подаване на 
искането за вписване или за-
личаване от регистъра, може 
да видите в YouTube канала на 
НАП. В рубриката „Отговорен 
хазарт“ в сайта на приходната 
агенция са публикувани и съ-
вети за отговорна игра, както и 
тест за самооценка на хазарт-
ните навици на играчите.

Плащането е извършено седмица по-рано от предвиденото в индикативния график

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕшИТЕЛНИ ЗА СТРОЕж 
И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА 
НОВИ СгРАДИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 
ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 гОДИНА ВЕТЕРИНАРИТЕ ПОЛУЧАВАТ НАД 9,2 

МЛН. ЛЕВА ЗА ИМУНОПРОФИЛАКТИКА 
НА жИВОТНИТЕ

РЪСТ НА РЕгИСТРИРАНИТЕ 
САЙТОВЕ ЗА ОНЛАЙН ЗАЛОЗИ

ДО 31 ЯНУАРИ 2023 г.
жИВОТНОВЪДИТЕ 
КАНДИДАТСТВАТ ЗА 
РАЗСРОЧВАНЕ НА КРЕДИТИ

ОТПУСКАТ СЕ 1,4 МЛН. 
ЛЕВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
БЪЛгАРСКО гОВЕжДО МЕСО

От 12 декември НАП подновява поддър-
жането на регистъра на уязвимите лица
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ОВЕН - Много от вас ще продължат да рабо-
тят по задачи от бизнес-характер. В търсене 
на начини за подобряване на организацията 
ще се срещнете с подходящите хора и ще 
вземете нужните решения.

ТЕЛЕЦ -  Нека намерят място сред приори-
тетите ви някакви по-приятни за вас самите 
занимания. Издигането ви в йерархията е 
факт, с който мнозина вече ще трябва да се 
съобразяват.

БЛИЗНАЦИ - Проблемите на много хора ще 
станат и ваши, което ще ви направи по-заети 
и отговорни. Вземайте решенията си, като 
добре се вслушвате в мненията на околните.

РАК - Без да позволявате намеса в делата 
си ще работите в полза на намеренията си. 
Независимият ви дух ще свърши своето, а 
добра новина ще ви мотивира да станете по-
активни.

ЛЪВ - Въздържайте се от семейни спорове, 
дори и да мислите, че сте прави. Тонизиращи 
процедури ще ви накарат да се почувствате 
по-добре. Чуждите неволи ви причиняват 
страдания.

ДЕВА - Помогнете, но не изпадайте в край-
ности. Животът ви ще стане по-спокоен, а вие 
по-сговорчиви, ако изправите собствените си 
грешки. Среща с приятел ще ви помогне да 
се отпуснете.

ВЕЗНИ - Не отстъпвайте пред нищо в днеш-
ния ден. Работете така, че да канализирате 
промените изцяло в своя полза. Отсейте не-
щата, които са близки до вас и на тях отдайте 
енергията си.

СКОРПИОН - Повече от всеки друг знаете 
кое ви прави щастливи. Работете за собст-
вения си просперитет, независимо от обсто-
ятелствата наоколо. Ще преоткривате отново 
човека до вас.

СТРЕЛЕЦ - Бързо ще забравите за умора-
та си, предизвикателствата ще ви направят 
активни и ще повишат духа ви. Материални 
и обществени придобивки ще ви направят 
доволни.

КОЗИРОГ - Няма от какво да се тревожите, 
живота е пред вас. Подгответе се за предсто-
ящо тържество. Близки хора ще ви изненадат 
приятно с покана за гостуване в края на сед-
мицата.

ВОДОЛЕЙ - Бизнесмените и онези, на които 
финансовите операции не са непознато начи-
нание, ще имат силни изяви днес. Положител-
ната оценка, ще отвори много възможности 
пред вас.

РИБИ - Като цяло всички от знака ще се 
справяте с лекота с работата си и ще привли-
чате вниманието на заобикалящите ви. Нови-
ните ще ви направят активни и значително ще 
ви развеселят.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Студентите имат само три празника - 8 де-
кември, Нова година и всеки ден. - Мира от ВСУ, 
но не тази, за която си мислите!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН с 
утрешна дата казваме на 
Юлия Върбанова -

с пожелания за здраве, 
успехи и много поводи за 
усмивка!

РОЖДЕН ДЕН празнува 
утре Божидар Димитров, а 
ние от днес му наричаме да е 
здрав и да се радва на обич, 
уважение, успехи и добри 
приятели!

РОЖДЕНИК утре е  Живко 
Спасов – общински съветник 
и общински ръководител на 
ГЕРБ в Шабла. Нека е здрав 
и нека работи с ентусиазъм 
за хората от красивата мор-
ска община!   

В АВАНС честитим рожде-
ния ден на  Денис Тахиров 
– член на общинското ръко-
водство на ГЕРБ  в Балчик, 
който празнува утре, с поже-
лания за здраве и да успехи 
в добрите начинания!

ИМЕН ДЕН празнуват утре 
всички с имената: Ана, Анна, 
Анка, Ани, Янко, Янка. Нека 
са здрави и нека тяхната 
небесна покровителка света 
Ана закриля добрите им ми-
сли и дела и донесе светлина 
в домовете им!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
казваме в аванс на Краси-
мир Ялнъзов  -  общински 
съветник от ГЕРБ Шабла, 
който празнува на 10 декем-
ври, с пожелания за здраве 
и много осъществени добри 
начинания!

РОЖДЕН ДЕН празнува 
на 11 декември Гласът на 
Община град Добрич  Паша 
Градешлиева. А ние още от 
днес й наричаме от здраве, 
светлина и хармония в жи-
вота да не се отърве! Да се 
радва на обич, уважение и 
сбъднати мечти! И да има 
безброй добри новини за До-
брич, които тя всекидневно 
да споделя чрез перото си с 
всички жители на града!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН в 
аванс казваме на бившия 
кмет и настоящ общински 
съветник от МК ГЕРБ (СДС) 
в Добрич  Детелина  Нико-
лова, която празнува на 12 
декември, с пожелания за 
здраве, успехи, много поводи 
за радост и активна работа 
за хората  на Добрич!

РОЖДЕН ДЕН празнува 
на 12 декември известният 
добрички инфекционист д-р 
Венета Йовева. А ние още от 
днес й наричаме самата тя 
да е здрава, да продължи да 
дарява здраве, да има много 
поводи за усмивка и да се 
радва на безброй сбъднати 
мечти!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
в аванс казваме на кмета 
на село Плачи дол Атанас 
Пенев, който празнува на 
12 декември. Нека е здрав 
и нека работи с несекващ 
ентусиазъм за по-добрия ден 
на хората от повереното му 
населено място!

ИМЕН ДЕН ПРАЗНУВАТ 
на 12 декември всички с 
имената: Спиро, Спиридон, 
Дарина, Дариела, Дария. 
Нека свети Спиридон Чудо-
творец им даде здраве и бди 
над добрите им помисли и 
начинания! 

А СПЕЦИАЛНИ поздрави 
отправяме към един специа-
лен именник – мъничкият 
внук на нашата колежка Ди-
яна Стефанова – Дарко. Нека 
расте здрав, умен, палав и 
много щастлив – за радост 
на всички, които много го 
обичат!

ПуТиН, ДРАКОНи, лъжи: КАКвО 
ТъРСиХме в GooGle ПРез 2022 г.

И 2022 година измина под зна-
ка на коронавируса, а неговите 
превъплъщения продължаваха 
да ни тормозят. Вероятно зато-
ва сред най-честите търсения в 
Google попадат „колко струва 

антигенен тест“, „как да проверя 
дали съм под карантина“ и „оми-
крон симптоми“.

Въпреки това тема номер едно 
за отминаващата година, според 
търсените в Google термини, без-
спорно е войната в Украйна. Тер-
мини като „Украйна“, „Русия“, и 
„Путин“ са в списъка с търсения 
от България, а самият Владимир 
Путин е и най-търсената личност 
за последните 12 месеца. Едва 

след него се нареждат местни 
фигури от новините като Лена 
Бориславова, Симона Радева, 
Кирил Петков, Вежди Рашидов, 
Слави Панайотов, а големият 
тенисист Джокович е едва на 

девето място.
Най-горещите теми: Какво 

търсихме в Google през 2022 г.
Дали заради инфлацията, или 

ръста в електронната търговия 
- българите все по-често търсят 
цените на различни продукти 
онлайн, а запитванията са пове-
че от интересни. От стандартни 
въпроси като „колко струва 
грам злато“ или „колко струва 
антигенен тест“ до изненадващи 

нови търсения като цената на 
щраусово яйце, на една крава 
или ремонт на банята. 

Както обикновено, основни 
спортни събития също намират 
място в списъка. Тази годи-
на славата не подмина Катар, 
който е домакин на Световното 
първенство по футбол. Малката 
държава може би не е толкова 
позната за българите и затова 
Катар влиза на 7-о място в най-
търсените термини.

Традиционно силен е интере-
сът на нашенеца към четенето 
и готвенето. От литературата 
най-любопитни за читателите са 
книги за самоусъвършенстване 
и психологическа помощ, редом 
до нашумелите заглавия, но на 
трапезата се придържаме към 
класиката – шкембето, лютени-
цата и мусаката отново отбеляз-
ват силно присъствие. 

Тази година впечатление пра-
вят и филмовите заглавия, сред 
които са и два нашумели бъл-
гарски филма от 2022 г. - „Петя 
на моята Петя“ и „В сърцето на 
машината“, както и тези на сери-
али от стрийминг платформите, 
като класацията там се оглавя-
ва от „Странни неща“ (Stranger 
Things), но място намира и но-
вият хитов сериал „Домът на 
дракона“ (House of the Dragon).

П о д р о б е н  с п и с ъ к  н а 

най=горещите търсения в 
Google по категории:

Общи търсения
Украйна, Ергенът, Световно 

първенство по футбол, Избори 
2022, Владимир Путин, Крали-
ца Елизабет, Катар, Омикрон 
симптоми, Лена Бориславова, 
Маймунска шарка

Личности
Владимир Путин, Лена Бо-

риславова, Симона Радева, Ален 
Делон, Кирил Петков, Вежди Ра-
шидов, Слави Панайотов, Диана 
Габровска, Новак Джокович, 
Александра Тюркмен

Филми
 "Пурпурни сърца", "365 дни: 

Този ден", "Петя на моята Петя", 
"Бай Иван: Филмът", "Uncharted: 
Извън картата", "Черният Адам", 
"Тор: Любов и гръмотевици", "Не 
поглеждай нагоре", "Миньоните 
2", "В сърцето на машината"

Книги
Глина, Готов за победа, Златно 

сърце, Корона от тръни, Където 
пеят раците, Време разделно, 
Лятото, в което станах красива, 
Стани богат книга, Иван Костов 
книга, Актив ситинг книга

Как...
как се гласува с машина, как 

да разбера колко ми е пенси-
ята, как се пише реферат, как 
протича омикрон, как да свалим 
температура, как да проверя 

дали ми е преведен болничния, 
как се сваля кръвно, как се пече 
козунак, как да се отървем от 
мравки, как да проверя дали съм 
под карантина

Колко струва...
колко струва 1 грам злато, кол-

ко струва щраусово яйце, колко 
струва антигенен тест, колко 
струва регистрация на кола, кол-
ко струва долара, колко струва 
смяна на лична карта, колко 
струва една крава, колко струва 
турската лира, колко струва един 
биткойн, колко струва ремонт 
на баня

Рецепти
гурменица рецепта, рецепта 

за лютеница, шкембе чорба ре-
цепта, рецепта за мусака, пиле 
с ориз рецепта, содена питка 
рецепта, гьоза рецепта, гирос 
рецепта, кьопоолу рецепта на 
баба, пастицио рецепта

Сериали от стрийминг плат-
форми

"Странни неща", "Еуфория", 
"Домът на дракона", "Игра на 
калмари", "Лятото, в което ста-
нах красива"

Български телевизионни се-
риали

"Татковци", "С река на сърце-
то", "Лъжите в нас", "Аз и моите 
жени", "Полицаите от края на 
града"

СвеТСКА КлЮКА
ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН каз-

ваме днес на хората с името 
Стамат, с пожелания за здра-
ве и успехи във всичко добро, 
с което се заемат!

С УВАЖЕНИЕ И РЕСПЕКТ  
честитим утрешния рожден 
ден на приятеля на По-добрия 
вестник проф. Евгений Сачев. 
Здраве, още десетки написа-
ни книги, които съхраняват за 
поколенията българщината 
и приноса на нашата нация 
към световната цивилизация, 
още много студенти, имащи 
невероятната възможност да 
се докоснат до неговия инте-
лект, още много приятели и 
въобще - по много от всичко 
хубаво, за което си помечтае, 
желаем на проф. Сачев ние 
от НДТ!


