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Всеки ден с по-
добрия вестник!

В Източна България и в Цен-
тралния Предбалкан ще духа 
умерен до силен юг-югоизточен 
вятър. Преобладаващите мини-
мални температури ще бъдат 
между 0° и 5°

От запад-северозапад вале-
жите ще спрат, а след обяд и 
облачността ще започне да се 
разкъсва и намалява. Вятърът ще 
се ориентира от запад и ще бъде 
слаб, в Североизточна България 
умерен. Максималните температу-
ри ще са от 3-4 в северозападните 
райони до 13-14 на места в Южна 
България, в София около 8.

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
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ВРЕМЕТО

ВАЖНО
СЪОБЩЕНИЕ! 

 Уважаеми родители, 
На 15 декември 2022 г. Детска ясла № 4 на 

ул. „Вардар“ № 54 няма да работи, тъй като в 
района ще бъде преустановено електрозахран-

ването за времето от 8.00 до 17.00 ч. поради извършване 
на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за 
доставка на електроенергия. 

Децата, чиито родители имат крайна необходимост, 
ще бъдат приети в Детска ясла № 4 на ул. „Л. Караве-

лов“ № 55. Молим, родителите да заявят посещение при 
директора на детското заведение в срок до 20.00 ч. на 
14.12.2022 г. 

Благодарим за разбирането!
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ЧЕТИРИМА СА ОСЪДЕНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, 
СВЪРЗАНИ С ПОСЕГАТЕЛСТВА ВЪРХУ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

ЕТНОКУЛТУРНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА НАСЕЛЕНИЕТО 
В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ПАРЛАМЕНТЪТ ОТХВЪРЛИ 
КАБИНЕТА "ГАБРОВСКИ" 
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Народните представители не одобриха Николай Габровски 
за премиер на страната, предаде БГНЕС.

За гласуваха 113 депутати, против бяха 125. Подкрепа за 
кандидатурата на проф. Габровски за премиер с първия ман-
дат на ГЕРБ-СДС дойде от ПГ на ГЕРБ, ПГ на ДПС, както и 
ПГ на Български възход, но гласовете на депутатите от тези 
партии не достигнаха.

По правилник, когато кандидатът за премиер не е одобрен 
от Народното събрание, следващите две решения за струк-
тура и състав на кабинета не се гласуват.

Преди гласуването депутатите дискутираха проектокаби-
нета три часа.

Габровски заяви, че е обезпокоен от това, което вижда. 
“Имам чувството, че сме в предизборна кампания. Тези 7 
точки са в интерес на всички граждани. Какво неконкретно 
има в това, че трябва да се гласува бюджет за следващата 
година, какво неконкретно има в това, че получихме шамар 
за Шенген. Не мога да приема, че няма конкретика в тези 
седем точки. Стори ми се, че всички се съгласиха, че няма 
как да се върви по този правилен път ако нямаме работещ 
парламент. Всички са съгласни, че това е добро и да го 
подкрепят, но няма да подкрепят правителство, а след това 
следва предизборна реторика. Ясно се вижда свободната 
ми воля да се обърна към всички политически сили и опита 
ми да се обърна към всички и да обединя хората с профе-
сионализъм", каза той.
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68-ãîäèøåí ìúæ å çàäúðæàí â ìîìåíò íà èçâúðøâàíå íà 
êðàæáà, ñúîáùàâàò îò ïîëèöèÿòà. Òîé å çàëîâåí íà 12 äå-
êåìâðè, îêîëî 13:20 ÷àñà, â ãðàä Êàâàðíà, êîãàòî ñå îïèòâàë 
äà îòêðàäíå ÷åðíè ìåòàëè îò ÷àñòåí èìîò íà òåðèòîðèÿòà íà 
êðàéìîðñêèÿ ãðàä.

Ñúùèÿ äåí, îêîëî 11:10 ÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå çà 
èçâúðøåíà êðàæáà îò äàìñêà ÷àíòà íà ïîðòôåéë ñ ëè÷íè 
äîêóìåíòè è ñóìàòà îò 120 ëåâà. ×àíòàòà áèëà îñòàâåíà áåç 
íàäçîð íà ïåéêà â öåíòðàëíà ãðàäñêà ÷àñò íà ãðàä Äîáðè÷, 
óòî÷íÿâàò îò ÎÄ íà ÌÂÐ. ÍÄÒ

ÊÐÀÆÁÈÒÅ

Ôèçè÷åñêèòå ëèöà, ðåãè-
ñòðèðàíè êàòî çåìåäåëñêè 
ñòîïàíè, èìàò ïðàâî äà èç-
áèðàò ðåäà çà îáëàãàíåòî 
íà äîõîäèòå îò äåéíîñòòà ñè 
ïðåç 2023 ãîäèíà, íàïîìíÿò 
îò Íàöèîíàëíàòà àãåíöèÿ çà 
ïðèõîäèòå /ÍÀÏ/. 

Ïðàâîòî íà èçáîð ñå óï-
ðàæíÿâà ñ ïîäàâàíå íà äå-
êëàðàöèÿ ïî ÷ë. 29à, àë. 4 îò 
ÇÄÄÔË â ñðîê äî 31 äåêåìâðè 
íà ïðåäõîäíàòà ãîäèíà. Èç-
áîðúò å âàëèäåí çà 5 ïîñëå-
äîâàòåëíè äàíú÷íè ãîäèíè è 
íå å íåîáõîäèìî òîé äà ñå 
ïîòâúðæäàâà åæåãîäíî ñ ïî-
äàâàíå íà íîâà äåêëàðàöèÿ. 
Ïðè îáëàãàíå ïî ðåäà, ïðåäâè-
äåí çà åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè, 
ðåãèñòðèðàíèòå êàòî çåìåäåë-
ñêè ñòîïàíè ôèçè÷åñêè ëèöà  
íå ìîãàò äà ïîëçâàò ïðàâîòî 
çà ïðåîòñòúïâàíå íà äàíúêà 
âúðõó ãîäèøíàòà äàíú÷íà îñ-
íîâà, êîéòî å ïðåäâèäåí â ÷ë. 
48, àë. 6 îò ÇÄÄÔË.

Íîâîðåãèñòðèðàíèòåïðåç 
2022 ã. çåìåäåëñêè ïðîèçâî-
äèòåëè ìîãàò äà èçáåðàò çà 
ñúùàòà ãîäèíà äà ñå îáëà-
ãàò ñ äàíúê âúðõó ãîäèøíà-
òà äàíú÷íà îñíîâàïî ðåäà, 
ïðåäâèäåí çà åäíîëè÷íèòå 
òúðãîâöè /÷ë. 28 îò ÇÄÄÔË/, 
êàòî èçáîðúò ñå äåêëàðèðà 

ДО КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ 
ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ИЗБИРАТ 
КАК ДА ОБЛАГАТ ДОХОДИТЕ 
СИЗА 5 ГОДИНИ НАПРЕД

Íà 12 äåêåìâðè, îêîëî 13:00 
÷àñà, â ðàéîíà íà ñ. Ëîìíèöà å 
ñïðÿí çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìî-
áèë „Ôîëêñâàãåí“, óïðàâëÿâàí 
îò íåïðàâîñïîñîáåí 47-ãîäè-
øåí ìúæ. Â õîäà íà ïðîâåð-
êàòà å óñòàíîâåíî, ÷å âîäà÷úò 
óïðàâëÿâà ÌÏÑ â åäíîãîäèøåí 
ñðîê îò íàëîæåíî ìó íàêàçà-
íèå ïî àäìèíèñòðàòèâåí ðåä. 
Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíî áúðçî 
ïîëèöåéñêî ïðîèçâîäñòâî.ÍÄÒ

Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà – 
Äîáðè÷ îò÷åòå 264 îñúäåíè 
çà äúðæàíå íà íàðêîòè÷íè 
âåùåñòâà èëè óïðàâëåíèå íà 
àâòîìîáèë ñëåä óïîòðåáà íà 
íàðêîòèöè. Ðåçóëòàòèòå îò 
ðàáîòàòà çà 2022 ãîäèíà ïî 
ëèíèÿ íà ïðåñòúïëåíèÿòà, 
ñâúðçàíè ñ íàðêîòè÷íèòå 
âåùåñòâà, áÿõà ïðåäñòàâåíè 
ïðåä æóðíàëèñòè îò ðàéîí-
íèÿ ïðîêóðîð íà Äîáðè÷ 
Ïåòêî Òóõ÷èåâ, çàåäíî ñ 
ãîâîðèòåëÿ íà ñòðóêòóðàòà 
- ïðîêóðîð Äàíèåë Èëèåâ 
è äèðåêòîðà íà ÎÄ íà ÌÂÐ 
â ãðàäà – ñòàðøè êîìèñàð 
Öâåòàí Ïèðîâñêè.

Ïðåç èçìèíàëèòå ìåñåöè 
îáùî 264 äóøè ñà îñúäåíè 
çà äúðæàíå íà íàðêîòè÷íè 
âåùåñòâà áåç ðàçðåøåíèå 
èëè çà óïðàâëåíèå íà ìî-
òîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî 
ñëåä óïîòðåáà íà çàáðàíåíè 
ñóáñòàíöèè. 45 îò òÿõ ñà íà-
êàçàíè ñ „ëèøàâàíå îò ñâîáî-
äà“ è èçòúðïÿâàò åôåêòèâíè 
ïðèñúäè, êîèòî ñà ïðèâåäåíè 
â èçïúëíåíèå. Çà 219 äóøè 
ïðèñúäèòå ñà áèëè çàìåíåíè 
ñ èçïèòàòåëåí ñðîê. Îáùî 
164 ñà íàëîæåíèòå îò ñúäà 
ãëîáè, à 223 îò îáùî íàêà-
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ХВАНАХА В ХВАНАХА В 
НАРУШЕНИЕ НАРУШЕНИЕ 
47-ГОДИШЕН 47-ГОДИШЕН 
ВОДАЧВОДАЧ

Çà êàòàñòðîôà ñ ìàòåðèàëíè 
ùåòè ñúîáùàâàò îò ïîëèöèÿòà. 
Íà 12 äåêåìâðè, îêîëî 09:50 
÷àñà, å âúçíèêíàëî ÏÒÏ ïî 
áóë. „Äîáðóäæà“ â ãðàä Äî-
áðè÷. Íà ìÿñòî å óñòàíîâåíî, 
÷å âîäà÷úò íà ëåê àâòîìîáèë 
„Òîéîòà“ îòíåìà ïðåäèìñòâî-
òî íà ëåê àâòîìîáèë „Îïåë“ 
è äîïóñêà ÏÒÏ ñ ìàòåðèàëíè 
ùåòè. ÏÒÏ å îáñëóæåíî ïî àä-
ìèíèñòðàòèâåí ðåä. ÍÄÒ

ТОЙОТА И ОПЕЛ ТОЙОТА И ОПЕЛ 
СЕ БЛЪСНАХА В СЕ БЛЪСНАХА В 
ДОБРИЧДОБРИЧ

Íà 13 äåêåìâðè, îêîëî 23:25 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí çà 
ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Ïåæî“, óïðàâëÿâàí îò 38-ãîäèøåí 
ìúæ. Ïðè èçâúðøåíàòà ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà àëêîõîë ñ 
òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî, öèôðîâàòà èíäèêàöèÿ îò÷èòà íàëè÷èåòî 
íà 1,35 ïðîìèëà. Âîäà÷úò å çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 14 äåêåìâðè, îêîëî 01:40 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí 
çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Ñóçóêè“, óïðàâëÿâàí îò 35-ãîäè-
øåí ìúæ. Ñ òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî å óñòàíîâåíî, ÷å âîäà÷úò 
óïðàâëÿâà ÌÏÑ ñ 1,60 ïðîìèëà àëêîõîë. Çàäúðæàí å çà ñðîê 
îò 24 ÷àñà. 

Íà 14 äåêåìâðè, îêîëî 03:50 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å èçâúð-
øåíà ïðîâåðêà íà 29-ãîäèøíà æåíà. Ïî âðåìå íà ïðîâåðêàòà 
ó íåÿ å îòêðèòî áÿëî âåùåñòâî ñ òåãëî 0,23 ãðàìà, ðåàãèðàùî 
íà àìôåòàìèí. Æåíàòà å çàäúðæàíà çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 14 äåêåìâðè, îêîëî 04:20 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å èçâúð-
øåíà ïðîâåðêà íà 29-ãîäèøåí ìúæ. Â õîäà íà ïðîâåðêàòà å 
óñòàíîâåíà ñóõà òðåâíà ìàñà ñ òåãëî 0,44 ãðàìà, ðåàãèðàùà 
íà êàíàáèñ. Çàäúðæàí å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 12 äåêåìâðè, îêîëî 14:40 ÷àñà, â ãðàä Ãåíåðàë Òîøåâî 
å ñïðÿí çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Àóäè“, óïðàâëÿâàí îò 
37-ãîäèøåí ìúæ. Ïðè ïîñëåäâàëàòà ïðîâåðêà çà óïîòðåáà 
íà íàðêîòè÷íè è óïîéâàùè âåùåñòâà, òåñòúò îò÷èòà ïîëî-
æèòåëåí ðåçóëòàò çà îïèàòè. Âîäà÷úò å çàäúðæàí çà ñðîê 
îò 24 ÷àñà. ÍÄÒ

112 ÍÎÂÈÍÈ

çàíèòå ñà áèëè è ëèøåíè îò 
ïðàâî äà óïðàâëÿâàò ÌÏÑ çà 
îïðåäåëåíî âðåìå. 

Ïðåç ãîäèíàòà íÿìà âëÿçëà 
â ñèëà îïðàâäàòåëíà ïðèñúäà 
çà ïîäîáíî ïðåñòúïëåíèå, 
íèòî âúðíàòî íà ïðîêóðàòó-
ðàòà äåëî ïîðàäè äîïóñíàòè 
ñúùåñòâåíè ïðîöåñóàëíè 
íàðóøåíèÿ. 

Òåìàòà å îò ñúùåñòâåíî 
çíà÷åíèå è öåëòà íà ñðåùàòà 
ñ ïðåäñòàâèòåëèòå íà ìåäè-
èòå â Äîáðè÷ å äà ïîñòàâè 

àêöåíò âúðõó îáùèòå óñèëèÿ 
íà ïðîêóðàòóðàòà è ïîëèöèÿ-
òà â ïîñîêà ïðåäîòâðàòÿâàíå 
íà òîçè ðîä ïðåñòúïëåíèÿ è 
äîáðèòå ðåçóëòàòè, äî êîèòî 
âçàèìîäåéñòâèåòî è äîáðàòà 
êîìóíèêàöèÿ âîäÿò. Ó÷àñ-
òíèöèòå â áðèôèíãà áÿõà 
êàòåãîðè÷íè, ÷å ìàñèðàíîòî 
ïðîòèâîäåéñòâèå ïî òîâà 
íàïðàâëåíèå ùå ïðîäúëæè, 
äîêàòî íå áúäàò îáúðíàòè 
íåãàòèâíèòå òåíäåíöèè, çàò-
âúðäèëè ñå íàïîñëåäúê.ÍÄÒ

Â îáùèíñêàòà àäìèíèñòðà-
öèÿ íà Áàë÷èê çàïî÷íà ïðèåìúò 
íà çàÿâëåíèÿ çà ïîëçâàíå íà 
óñëóãàòà "Òîïúë îáÿä" çà íàé-
íóæäàåùèòå ñå îò îáùèíàòà. 
Ïîìîùòà ñå ïðåäîñòàâÿ ïî 
Ïðîãðàìà çà õðàíè è  îñíîâíî 
ìàòåðèàëíî ïîäïîìàãàíå è îò 
íåÿ ìîæå äà ñå âúçïîëçâàò óÿç-
âèìè ãðóïè - ëèöà è ñåìåéñòâà 
áåç äîõîäè èëè ñ íèñêè òàêèâà. 
Ñðîêúò å äî 16.00 ÷àñà íà 19 
äåêåìâðè. Òîïëèÿò îáÿä ùå 

ТОПЪЛ ОБЯД НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ДО ТОПЪЛ ОБЯД НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ДО 
КРАЯ НА АПРИЛ КРАЯ НА АПРИЛ 

áúäå ïðåäîñòàâåí îò Äîìàøåí 

Çà òðåòà ïîðåäíà ãîäèíà â 
Áàë÷èê òå÷å áëàãîòâîðèòåëíà-
òà êàìïàíèÿ „Äîêîñíè ñúðöå 
ïî Êîëåäà“. Òÿ äàðÿâà óñìèâêè, 
òâîðè äîáðèíè è ïðàâè ïî-ëåê 
æèâîòà íà ïîòðåáèòåëèòå íà 
Äîìàøåí ñîöèàëåí ïàòðîíàæ 
îò Áàë÷èê è ñåëàòà Ãóðêî-
âî, ñ. Ñîêîëîâî, ñ. Öàðè÷èíî, 
ñ. Ñòðàæèöà è òåõíèòå ñå-
ìåéñòâà, ñúîáùè óïðàâèòåëÿò 
Íåëè Èâàíîâà. 

Äàðåíèåòî å íà ñòîéíîñò íàä 
7000 ëåâà è å îò ãîëÿìà ìåñòíà 
êîîïåðàöèÿ ñúñ ñúäåéñòâèåòî  
íà ñóïåðìàðêåò. 130-òå ïîòðå-
áèòåëè ñà îò ñåëèùàòà, â êîèòî 
ñòîïàíñòâîòî îáðàáîòâà çåìè. 
Ñòîéíîñòòà íà åäèí ïàêåò å 
54,28 ëâ. è ñúäúðæà îñíîâíè 
õðàíè êàòî ñèðåíå, êàøêà-
âàë, îëèî, ñàëàì, çàõàð, îðèç, 

ДАРИХА ХРАНИТЕЛНИ ДАРИХА ХРАНИТЕЛНИ 
ПАКЕТИ В БАЛЧИШКИ СЕЛА ПАКЕТИ В БАЛЧИШКИ СЕЛА 

ëåùà, áîá, ìàêàðîíè, áðàøíî, 
ìåä è ðàçëè÷íè ñëàäêèøè. Ïî-
äàðúöèòå ùå áúäàò ðàçäàäåíè 
äî êðàÿ íà òàçè ñåäìèöà.

À âñè÷êè ïîòðåáèòåëè – îêî-
ëî 200, íà ñîöèàëíèÿ ïàòðîíàæ 
ùå ïîëó÷àò êîëåäíè êàðòè÷êè 
îò àêöèÿòà ñ ÷èòàëèùå „Âàñèë 
Ëåâñêè“ - "Íàïðàâè êàðòè÷êà, 
çàðàäâàé âúçðàñòåí ÷îâåê çà 
Êîëåäà!".

Óïðàâèòåëÿò Íåëè Èâàíîâà 
óòî÷íè, ÷å ïðàçíè÷íîòî ìåíþ 
çà Êîëåäà ùå áúäå ïðåäîñòà-
âåíè íà 22 è 23 äåêåìâðè çà 
äíèòå äî 28-ìè ñúùèÿ ìåñåö. 
À íà 29 è 30 äåêåìâðè ùå áúäå 
äîñòàâåíî ìåíþòî çà íîâîãî-
äèøíèòå ïðàçíèöè. Îò ñëóæ-
áàòà îáåùàâàò òî äà áúäå áî-
ãàòî, ñúîáùè Àëáåíà Èâàíîâà, 
êîðåñïîíäåíò íà Ðàäèî Âàðíà.

×åòèðèìà äóøè - Ê.Ã., È.Ã., 
Ñ.Ã. è Ð.È., ñà îñúäåíè çà ïðåñ-
òúïëåíèÿ, ñâúðçàíè ñ ïîñåãà-
òåëñòâà âúðõó äâèæèìè àðõåî-
ëîãè÷åñêè êóëòóðíè öåííîñòè, 
ñëåä êàòî Îêðúæíèÿò ñúä â 
Äîáðè÷ îäîáðè ñïîðàçóìå-
íèÿòà, ïîñòèãíàòè ìåæäó òÿõ, 
çàùèòíèöèòå èì è ïðîêóðàòó-
ðàòà. Òðèìà îò îáâèíÿåìèòå 
- Ê.Ã., È.Ã. è Ñ.Ã., ñå ïðèçíàâàò 
çà âèíîâíè è â òîâà, ÷å îò 
íîåìâðè 2019 ã. äî 17 àâãóñò 
2021 ã., íà òåðèòîðèÿòà íà Äî-
áðè÷êà îáëàñò, ñà ó÷àñòâàëè â 
îðãàíèçèðàíà ïðåñòúïíà ãðóïà, 
ñúçäàäåíà ñ öåë èçâúðøâàíå 
íà òàêèâà ïðåñòúïëåíèÿ. 

Ñúãëàñíî ñïîðàçóìåíèÿòà 
ñòðàíèòå ïðèåìàò çà áåçñïîð-
íî óñòàíîâåíî, ÷å íà 17 àâ-
ãóñò 2021ã., ïðè óñëîâèÿòà íà 
ïðîäúëæàâàíî ïðåñòúïëåíèå, 
÷åòèðèìàòà ìúæå ñà äúðæàëè 
àðõåîëîãè÷åñêè îáåêòè, êîèòî 
íå ñà èäåíòèôèöèðàíè è ðåãè-
ñòðèðàíè ïî ñúîòâåòíèÿ ðåä, 
ïðåäâèäåí â Çàêîíà çà êóëòóð-
íîòî íàñëåäñòâî. Â æèëèùà íà 
îáâèíÿåìèòå, â çàëîæíà êúùà, 
â îáìåííî áþðî è â ëåê àâòî-
ìîáèë áèëè îòêðèòè è èççåòè 
íÿêîëêîñòîòèí äâèæèìè àðõå-
îëîãè÷åñêè êóëòóðíè öåííîñòè 
- ìîíåòè, âúðõîâå íà ñòðåëè, 
ôèáóëè, ïðúñòåíè, îáåöè è äð. 

Îáâèíÿåìèòå È.Ã. è Ñ.Ã. 
ïðèçíàâàò îùå, ÷å íà 1 þëè 
2021ã. ïðîäàëè íà Ð.È. îáùî 
335 ñðåáúðíè ìîíåòè, ïðåä-
ñòàâëÿâàùè åäíà êîëåêòèâíà 
ìîíåòíà íàõîäêà, óêðèòà â 
çåìÿòà îêîëî ñðåäàòà íà XVII 
âåê, è ìó ïðåäëîæèëè ñèëíî 
ôðàãìåíòèðàí êåðàìè÷åí ñúä. 
Ñúãëàñíî èçãîòâåíà íóìèç-
ìàòè÷íà è àðõåîëîãè÷åñêà 
åêñïåðòèçà ìîíåòíàòà íàõîäêà 
å ñ ãîëÿìà íàó÷íà è ìóçåéíî 
- åêñïîçèöèîííà ñòîéíîñò. 
Îáâèíÿåìèÿò Ê.Ã. ïúê ïðåäëî-
æèë íà Ð.È. ðèìñêè ñðåáúðåí 
ïðúñòåí ñ åëèïñîâèäíà ãåìà. 
Ó÷àñòíèöèòå â ïðåñòúïíàòà 
ãðóïà ñà îñúäåíè è çà òîâà, ÷å 
ïðîòèâîçàêîííî ñà äúðæàëè 
óñòðîéñòâà, ïðåäíàçíà÷åíè çà 
ìåòàë äåòåêòèíã, çà êîèòî ñà 

ЧЕТИРИМА СА ОСЪДЕНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЧЕТИРИМА СА ОСЪДЕНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, 
СВЪРЗАНИ С ПОСЕГАТЕЛСТВА ВЪРХУ СВЪРЗАНИ С ПОСЕГАТЕЛСТВА ВЪРХУ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИАРХЕОЛОГИЧЕСКИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

çíàåëè, ÷å ñà ïðåäíàçíà÷åíè 
è ñà èì ïîñëóæèëè çà òúðñåíå 
íà àðõåîëîãè÷åñêè îáåêòè. 
Çà èçâúðøåíèòå äåÿíèÿ âñåêè 
îò òÿõ ïîëó÷àâà íàêàçàíèå 
ëèøàâàíå îò ñâîáîäà çà ñðîê 
îò 2 ãîäèíè, èçïúëíåíèåòî íà 
êîåòî ñå îòëàãà ñ èçïèòàòåëåí 
ñðîê îò 4 ãîäèíè. ×åòâúðòèÿò 
îáâèíÿåì å îñúäåí çà äúðæàíå 
è ïðèäîáèâàíå íà íåðåãèñòðè-
ðàíè êóëòóðíè öåííîñòè, êàòî 
ìó å îïðåäåëåíî íàêàçàíèå 

ëèøàâàíå îò ñâîáîäà çà ñðîê 
îò 8 ìåñåöà, ÷èåòî èçòúðïÿ-
âàíå å îòëîæåíî ñ 3-ãîäèøåí 
èçïèòàòåëåí ñðîê.

Îäîáðåíèòå îò Îêðúæíèÿ 
ñúä ñïîðàçóìåíèÿ ñà îêîí÷à-
òåëíè è èìàò ïîñëåäèöèòå íà 
âëåçëè â ñèëà ïðèñúäè.

Ñ îòäåëíè ñúäåáíè àêòîâå 
ñúäúò îòíå â ïîëçà íà äúðæà-
âàòà âñè÷êè àðõåîëîãè÷åñêè 
êóëòóðíè öåííîñòè, ïðåäìåò 
íà ïðåñòúïëåíèÿòà, êàêòî è 
óñòðîéñòâàòà, ïðåäíàçíà÷åíè 
çà ìåòàë äåòåêòèíã, ÿâÿâàùè 
ñå ñðåäñòâà çà èçâúðøâàíå íà 
ïðåñòúïëåíèå.

â ãîäèøíàòà äàíú÷íà äåêëà-
ðàöèÿ ïî ÷ë. 50 îò ÇÄÄÔË çà 
2022 ã. Â ñëó÷àé ÷å æåëàÿò 
äà ïðîäúëæàò ñ òîçè ðåä 
íà îáëàãàíå ïðåç 2023 ã. è 
ñëåäâàùèòå ÷åòèðè ãîäèíè, 
å íåîáõîäèìî äà ïîäàäàò äå-
êëàðàöèÿ ïî ÷ë. 29à, àë. 4 îò 
ÇÄÄÔËâ ñðîê äî 31 äåêåìâðè 
2022 ã. Îáðàçåöúò íà äåêëà-
ðàöèÿòà çà èçáîð íà ðåäà çà 
îáëàãàíåòî íà äîõîäèòå íà 
çåìåäåëñêèòå ñòîïàíè ìîæå 
äà áúäå íàìåðåí íà ñàéòà íà 
ïðèõîäíàòà àãåíöèÿ www.nra.
bg, ðóáðèêàòà„Ôîðìóëÿðè“. 
Äåêëàðàöèÿòà ñå ïîäàâà ëè÷-
íî îò çåìåäåëñêèÿ ñòîïàíèí 
èëè íåãîâ óïúëíîìîùåí ïðåä-
ñòàâèòåë â îôèñà íà ÍÀÏ ïî 
ïîñòîÿíåí àäðåñ íà ôèçè÷å-
ñêîòî ëèöå èëè ïî åëåêòðîíåí 
ïúò, ÷ðåç ïîðòàëà çà åëåê-
òðîííè óñëóãè íà ïðèõîäíàòà 
àãåíöèÿ èëèïî ïîùàòà.

Ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ çà èç-
áîð íà ðåäà çà îáëàãàíåòî íà 
äîõîäèòå, ïîïúëâàíå íà äåêëà-
ðàöèÿòà è çà ïëàùàíå íà äúë-
æèìèòå äàíúöè, çåìåäåëñêèòå 
ñòîïàíè ìîãàò äà ïîëó÷àò íà 
òåëåôîíèòå íà Èíôîðìàöèîí-
íèÿ öåíòúð íà ÍÀÏ: 0700 18 
700 èëè +359 2 9859 6801 /íà 
öåíà, ñúîáðàçíî òàðèôàòà íà 
ñúîòâåòíèÿ îïåðàòîð/.

ñîöèàëåí ïàòðîíàæ - Áàë÷èê, 
óë. "Âàðíåíñêà" �2, çà ïåðèîäà 
1 ÿíóàðè 2023 ã.- 30 àïðèë 2023 
ã. è îò  1 îêòîìâðè 2023 ã. - 31 
äåêåìâðè 2023 ã., ñúîáùè êî-
ðåñïîíäåíòúò íà Ðàäèî Âàðíà 
Àëáåíà Èâàíîâà.
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È ïðåçòàçèãîäèíàó÷èëèùåòîçàøàìïèîíèîïðåäåëèíàé-äî-
áðåïðåäñòàâèëèòåñåñïîðòèñòè è îòáîðèïðåç 2022 ãîäèíà.
ÏðèëîæåíîÂèèçïðàùàìêëàñèðàíèÿòà, êàêòî è ïîîùðèòåëíèòå-
íàãðàäè.Öåðåìîíèÿòàïîíàãðàæäàâàíåòîùåñåñúñòîè â ïåòúê, 16 
äåêåìâðè 2022 ã., îò 10:00 ÷àñà â çàëàòàïîñïîðòíàáîðáà.

ÑÏÎÐÒÈÑÒ ÍÀ ÃÎÄÈÍÀÒÀ:
1. ÑòåëèàíÑòðàõèëîâ- áîêñ
2. Áîðèñëàâ Ãåîðãèåâ - õàíäáàë
3. Åëåíà Ãðàäåíåêåð – âäèãàíå òåæåñòè
4. Éîðäàí Ãåîðãèåâ - áîðáà
5. Ìàíèåë Äèìèòðîâ - õàíäáàë
6. Éîðäàí Íèêîëîâ - õàíäáàë
7. Ðîñòèñëàâà Õðèñòîâà – áîêñ
8. Ïðåñèÿí Äèìèòðîâ - áîðáà
9. Àëåêñ Ìàðèíîâ - áîêñ
10. Àëåêñàíäðà Áåêÿðîâà – ëåêà àòëåòèêà
10. Ïåòúð Öîíåâ– áîðáà
ÎÒÁÎÐ ÍÀ ÃÎÄÈÍÀÒÀ:
1. Õàíäáàëåí êëóá „Äîáðóäæà”-   òðåíüîðèÍèêîëàé Ìèí÷åâ è 

Íèêîëàé Êîñòàäèíîâ
2. ÑÊ âäèãàíå íà òåæåñòè „Äîáðóäæà”-òðåíüîð  Þíäåð Áåéòóëà
3. ÑÊ áîðáà„Äîáðóäæàíñêè Þíàê” –òðåíüîðè Ïåòúð Ïåòðîâ 

è  Äðàãîìèð Ñòîé÷åâ
3. ÑÊ õóäîæåñòâåíà ãèìíàñòèêà „ÌÈÊ Ãåðãàíà 90”-òðåíüîð 

Éîâêà Íÿãîëîâà 
ÏÎÎÙÐÈÒÅËÍÈ ÍÀÃÐÀÄÈ: 
Òàíà Íèêîëîâà – õóäîæåñòâåíà ãèìíàñòèêà
Àëåêñàíäúð Êàòðàíäæèåâ – ôóòáîë
Íèêè Èëèåâ - áîêñ
Åìèð Ìåõìåä – âäèãàíå òåæåñòè

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ 
ОПРЕДЕЛИ КОИ СА ОПРЕДЕЛИ КОИ СА 
НАЙ-ДОБРИТЕ ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ ЗА 
2022 ГОДИНА2022 ГОДИНА

Âúâ âðúçêà ñ ïðèêëþ÷âàíå 
íà êàëåíäàðíàòà ãîäèíà, Ðåãè-
îíàëíà áèáëèîòåêà ‚Äîðà Ãàáå“ 
ùå èçâúðøè èíâåíòàðèçàöèÿ è 
ïðîôèëàêòèêà íà áèáëèîòå÷íèÿ 
ôîíä è íÿìà äà îáñëóæâà ïîëç-
âàòåëè íà 23, 29, è 30 äåêåìâðè 
2022 ã.

Ïîòðåáèòåëèòå íà áèáëèîòå-
êàòà ùå áúäàò èíôîðìèðàíè 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА 
"ДОРА ГАБЕ" НЯМА ДА "ДОРА ГАБЕ" НЯМА ДА 
ОБСЛУЖВА ПОЛЗВАТЕЛИ ОБСЛУЖВА ПОЛЗВАТЕЛИ 
НА 23, 29 И 30 ДЕКЕМВРИ

Íà 13 äåêåìâðè â ÑÓ „Àñåí 
Çëàòàðîâ“ òúðæåñòâåíî áÿõà 
îòêðèòè íîâèòå êàáèíåòè ïî 
ñåðâèðàíå è ãîòâàðñòâî. Ïî 
ñòàðà áúëãàðñêà òðàäèöèÿ 
ñúñ ñïåöèàëíî ïðèãîòâåíà çà 
ñëó÷àÿ ïèòà, ñîë è ìåä, äè-
ðåêòîðúò Ïåòðàíêà Ïåòðîâà, 
ó÷èòåëè è ó÷åíèöè ïîñðåùíàõà 
îôèöèàëíèòå ñè ãîñòè, ñðåä 
êîèòî Ìàðèÿí Æå÷åâ – êìåò íà 
îáùèíà Øàáëà. Ïðîìÿíàòà è 
ïðåóñòðîéñòâîòî íà ïîìåùåíè-
ÿòà ñå ïðàâè ñ öåë íàìàëÿâàíå 
íà ðàçõîäèòå. Ãîëÿìà ÷àñò îò 
îáîðóäâàíåòî å ïðåíåñåíî îò 
ÓÏÊ, êúäåòî ó÷åíèöèòå äúëãè 

ОТКРИХА НОВИТЕ КАБИНЕТИ ОТКРИХА НОВИТЕ КАБИНЕТИ 
ПО СЕРВИРАНЕ И ГОТВАРСТВО ПО СЕРВИРАНЕ И ГОТВАРСТВО 
В СУ "АСЕН ЗЛАТАРОВ"В СУ "АСЕН ЗЛАТАРОВ"

ãîäèíè ïðîâåæäàõà ïðàêòè÷å-
ñêèòå ñè çàíÿòèÿ. Îáíîâåíèòå 
ïîìåùåíèÿ ñå íàìèðàò äî êà-
áèíåòà ïî „Ðèñóâàíå“. Çàëàòà 
çà ñåðâèðàíå èìà ïðèÿòåí âèä 
ïîä ôîðìàòà íà ðåñòîðàíò. 
Ãîñòèòå ðàçãëåäàõà êàáèíåòè-
òå, ñëåä êîåòî îïèòàõà ïðèãîò-
âåíè îò ó÷åíèöèòå ÿñòèÿ, õàïêè 
è äåñåðòè.

Ïðåìåñòâàíåòî ñå íàëàãàøå 
ñ öåë èêîíîìèè è íàìàëÿâàíå 
ðàçõîäèòå íà ÑÓ „Àñåí Çëàòà-
ðîâ“. Ïîðàäè ìàëêèÿ áðîé íà 
ó÷åíèöèòå, íîâîèçãðàäåíèòå 
êàáèíåòè ñà ïîäõîäÿùè çà 
ó÷åáíèÿ ïðîöåñ.

Ñòðóíåí êâàðòåò „Äîáðè÷“ 
ïîäàðè ñíîùè êîëåäåí êîíöåðò 
íà æèòåëè è ãîñòè íà Êàâàðíà. 
Êðàñèâîòî ìóçèêàëíî ñúáèòèå 
áå îò 17:30 ÷àñà â Õóäîæåñò-
âåíà ãàëåðèÿ „Õðèñòî Ãðàäå÷-
ëèåâ“. 

Çâó÷àõà „Ìàëêà íîùíà ìó-
çèêà“ îò Ìîöàðò, „Àðèÿ“ îò 
Éîõàí Ñåáàñòèàí Áàõ, „Óíãàð-
ñêè òàíö“ îò Éîõàíåñ Áðàìñ, 
„Ñëàâÿíñêè òàíö“ îò Àíòîíèí 
Äâîðæàê è äðóãè. Ñúáèòèåòî å 
ñ âõîä ñâîáîäåí.

Êâàðòåòúò â ñúñòàâ Èðèíà 
Îëøàíñêà – öèãóëêà, Èâåëèíà 
Êàë÷åâà – öèãóëêà, Âåñåëèíà 

СТРУНЕН КВАРТЕТ "ДОБРИЧ" СТРУНЕН КВАРТЕТ "ДОБРИЧ" 
ИЗНЕСЕ КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ В ИЗНЕСЕ КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ В 
КАВАРНА КАВАРНА 

Ïîùåíñêèÿò îïåðàòîð â 
Îáåäèíåíîòî êðàëñòâî óâå-
äîìÿâà, ÷å ïîðàäè îáÿâåíè 
ñòà÷íè äåéñòâèÿ íà ïîùåí-
ñêèòå ñëóæèòåëè íà 14, 15, 

ЗАБАВЯНЕ В ОБРАБОТКАТА ЗАБАВЯНЕ В ОБРАБОТКАТА 
И ДОСТАВКАТА НА ПРАТКИ И ДОСТАВКАТА НА ПРАТКИ 
В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВОВ ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

23 è 24 äåêåìâðè 2022 ã. 
ñå î÷àêâàò çàáàâÿíèÿ â îá-
ðàáîòêàòà è äîñòàâêàòà íà 
ïðàòêèòå.

              Äîðà ÖÂÅÒÊÎÂÀ

çà ïðîìÿíàòà íà ðàáîòíîòî 
âðåìå íà ìÿñòî, åëåêòðîííà-
òà ñòðàíèöà íà Ðåãèîíàëíà 
áèáëèîòåêà “Äîðà Ãàáå“ http://
www.libdobrich.bg, åëåêòðîí-
íàòà ñòðàíèöà íà Îáùèíà 
ãðàä Äîáðè÷, êàêòî è íà ôåéñ-
áóê ñòðàíèöàòà íà áèáëèî-
òåêàòà.

Çàéðàíîâà – âèîëà, è Îëåíà 
Ìîøèíñêà – âèîëîí÷åëî, ïðàâè 
ñâîÿ äåáþò íà 26 þëè 2019 ã. 
â Íèìôåóìà â Äúðæàâåí êóë-
òóðåí èíñòèòóò „Äâîðåöà“ â 
Áàë÷èê, ñúîáùàâà ÁÒÀ. 

Ñðåä ãîëåìèòå óñïåõè íà 
êâàðòåòà òàçè ãîäèíà áå òÿõ-
íîòî ïðåäñòàâÿíå íà Ìåæäó-
íàðîäíèÿ ôåñòèâàë „Ñîôèéñêè 
ìóçèêàëíè ñåäìèöè“ êàòî ÷àñò 
îò ñúñòàâà íà Áúëãàðñêè êà-
ìåðåí îðêåñòúð – Äîáðè÷. Çà 
èçïúëíåíèÿòà ñè íà 9 þíè â Íà-
öèîíàëíèÿ äâîðåö íà êóëòóðàòà 
òå ïîëó÷èõà ïðèçíàíèå îò ìóçè-
êàëíàòà êðèòèêà è ïóáëèêàòà. 

Èçëåçå îò ïå÷àò êàòàëîã 
„Ïëàêàòúò“, ïîñâåòåí íà òâîð-
÷åñòâîòî íà ðîäåíèÿ â Äîáðè÷ 
õóäîæíèê-ïëàêàòèñò Ëþäìèë 
×åõëàðîâ. Êàòàëîãúò å ðåçóë-
òàò îò ðàáîòàòà íà åêèïà íà 
Õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ – Äî-
áðè÷. Â 180-òå öâåòíè ñòðàíèöè 
ïðåöèçíî ñà àðàíæèðàíè òåà-
òðàëíè è ñúáèòèéíè ïëàêàòè, 
îáõâàùàùè òâîð÷åñòâîòî íà 
õóäîæíèêà îò 60-òå ãîäèíè íà 
ÕÕ âåê äî íàøè äíè. Êíèæ-
íîòî òÿëî âêëþ÷âà è ñïåöèà-
ëèçèðàíèòå òåêñòîâå íà äîö. 
ä-ð Íåíêî Àòàíàñîâ – ó÷åíèê 
íà ïðîô. Ëþäìèë ×åõëàðîâ è 
çàäúëáî÷åí èçñëåäîâàòåë íà 
òâîð÷åñòâîòî ìó, ä-ð Ðóìåíà 
Êàë÷åâà - àðò êðèòèê ñúñ ñôåðà 
íà èçñëåäâàíå ñúâðåìåííî áúë-
ãàðñêî èçêóñòâî è åêñïîíèðàíå 
íà èçêóñòâî â àëòåðíàòèâíà 
ñðåäà è ïðîô. ä-ð íà íàóêèòå 
Êàìåëèÿ Íèêîëîâà – ñïåöèà-
ëèñò â îáëàñòòà íà èñòîðèÿòà 
íà åâðîïåéñêèÿ è áúëãàðñêèÿ 
òåàòúð, òåîðèÿòà íà ïðåäñòà-
âëåíèåòî, ðåæèñóðàòà, òåàòðàë-
íèÿ àâàíãàðä è ñúâðåìåííèòå 
òåàòðàëíè ïðàêòèêè. Òðèìàòà 
àâòîðè, ïîêàíåíè îò ãàëåðè-
ÿòà, ðàçãëåæäàò ðàáîòàòà íà 
õóäîæíèêà â ðàçëè÷íè êóëòóðíè 
àñïåêòè è âëèÿíèåòî � âúðõó 
ðàçâèòèåòî íà ïðèëîæíàòà 
ãðàôèêà, ñöåíè÷íèÿ ïëàêàò è 
òåàòðàëíîòî èçêóñòâî â Áúëãà-
ðèÿ. Èçäàâàíåòî íà êàòàëîãà 
èäâà òî÷íî åäíà ãîäèíà ñëåä 
êàòî Õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ 
– Äîáðè÷ ïîëó÷è îò ïðîô. Ëþ-
äìèë ×åõëàðîâ äàðåíèå îò 155 
îðèãèíàëíè àâòîðñêè ïðîåêòè è 
íàä 230 ïëàêàòà â òèðàæ. 

Âúâ âðúçêà ñ äàðåíèåòî åêè-
ïúò íà ãàëåðèÿòà ðàçðàáîòè 
ïðîåêò, êîéòî áå îäîáðåí è 
ïîëó÷è ôèíàíñèðàíå îò ÍÔ 

"ПЛАКАТЪТ" - КАТАЛОГ, "ПЛАКАТЪТ" - КАТАЛОГ, 
ПОСВЕТЕН НА ТВОРЧЕСТВОТО ПОСВЕТЕН НА ТВОРЧЕСТВОТО 
НА РОДЕНИЯ В ДОБРИЧ НА РОДЕНИЯ В ДОБРИЧ 
ХУДОЖНИК-ПЛАКАТИСТ ХУДОЖНИК-ПЛАКАТИСТ 
ЛЮДМИЛ ЧЕХЛАРОВЛЮДМИЛ ЧЕХЛАРОВ

„Êóëòóðà“ ïî "Ïðîãðàìà çà 
âúçñòàíîâÿâàíå è ðàçâèòèå 
íà äúðæàâíè, ðåãèîíàëíè è 
îáùèíñêè êóëòóðíè èíñòèòóòè", 
êîåòî íàïðàâè âúçìîæíî îòïå-
÷àòâàíåòî íà íàñòîÿùèÿ äâóå-
çè÷åí êàòàëîã â òèðàæ îò 1000 
åêçåìïëÿðà. Öåëòà å èçäàíèåòî 
äà äîñòèãíå äî øèðîêà ñïåöèà-
ëèçèðàíà ïóáëèêà - ó÷åíèöè îò 
õóäîæåñòâåíè ó÷èëèùà, ñòó-
äåíòè, ìëàäè òâîðöè, òåàòðàëè, 
ïðåïîäàâàòåëè è äð., ñâúðçàíè 
ñ èçîáðàçèòåëíîòî èçêóñòâî, 
áèáëèîòåêè.

Ïðåç ì. îêòîìâðè ÕÃ – Äî-
áðè÷ ïîëó÷è îäîáðåíèå íà 
âòîðè ïðîåêò, ñâúðçàí ñ äàðå-
íèåòî è êàòàëîãà, â ðàìêèòå 
íà êîéòî ïðåäñòîÿò ÷åòèðè 
ïúòóâàùè èçëîæáè (â Øóìåí, 
Ñèëèñòðà, Âàðíà è Áóðãàñ) çà 
ïðåäñòàâÿíå íà ïëàêàòèòå è 
êàòàëîãà, êàêòî è îáðàçîâà-
òåëíè èíèöèàòèâè ñ ó÷åíèöè 
è ñòóäåíòè. Òîé å ôèíàíñèðàí 
îò Ìèíèñòåðñòâî íà êóëòóðàòà 
ïî ïðîãðàìà „Äåéíîñòè ïî 
ïðåäñòàâÿíå íà äâèæèìîòî êóë-
òóðíî íàñëåäñòâî â ìóçåèòå è 
õóäîæåñòâåíèòå ãàëåðèè“.  Ðåà-
ëèçàöèÿòà íà ïðîåêòà ñúâïàäà 
ñ ïðåäñòîÿùàòà ãîäèøíèíà íà 
ïðîô. ×åõëàðîâ ïðåç 2023 ã.

Çà öåíèòåëèòå íà ïëàêàòíî-
òî èçêóñòâî ïðåç ì. ìàé 2022 
ã. áå îðãàíèçèðàíà ìàùàáíà 
èçëîæáà, ðàçïîëîæåíà â òðè 
îò çàëèòå íà Õóäîæåñòâåíà 
ãàëåðèÿ – Äîáðè÷, â êîÿòî ïî-
ñåòèòåëèòå ìîæàõà äà âèäÿò íà 
æèâî îðèãèíàëíèòå ñöåíè÷íè 
ïëàêàòè, çàïàçèëè ñëåäèòå îò 
òâîð÷åñêèÿ ïðîöåñ. ×àñò îò 
åêñïîíàòèòå áÿõà ïðåäñòàâåíè 
è â ãàëåðèÿòà â Áàë÷èê â ðàìêè-
òå íà Íîùòà íà ìóçåèòå.

 Åêèï íà Õóäîæåñòâåíà ãàëå-
ðèÿ - Äîáðè÷ 

×àñîâå ïðåäè íàñòúïâàíåòî 
íà Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî äåöàòà 
íà Äîáðè÷ ùå ìîãàò äà ãëåäàò 
áåçïëàòíî ïîñòàíîâêàòà „Äÿäî 
Êîëåäà, êúäå ñè?“ â äúðæàâíèÿ 
êóêëåí òåàòúð „Äîðà Ãàáå“. 
Ñïåêòàêúëúò ùå å íà 23 äåêåì-
âðè, îò 18.00 ÷. è å ïî ïðèêàç-
êàòà íà Ëèìàí Ôðàíê Áàóì. 
Èñòîðèÿòà ðàçêàçâà çà äâå 

íåïîñëóøíè äóõ÷åòà, êîèòî 
ñå ïðîìúêâàò â ðàáîòèëíèöàòà 
çà èãðà÷êè íà äæóäæåòàòà è 
ïðàâÿò îïèò äà ïðîâàëÿò ïðàç-
íèêà. Ðàçáèðà ñå, ïîìîùíèöè-
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òå íà Äÿäî Êîëåäà ùå èçìèñëÿò 
íà÷èí äà ñïàñÿò ïîäàðúöèòå è 
äà íàïðàâÿò ëþáèìèÿ äåí íà 
äåöàòà îùå ïî-âúëøåáåí.

Äðàìàòèçàöèÿòà å íà Åâà 
Êüîñîâñêà è Âåñåëèí Áîéäåâ, 
à â ðîëèòå ùå ñà Òåîäîðà Æå-
ëåâà, Ìèðà Äåìèðåâà è Ðîñåí 
Ðàäåâ. Áèëåòèòå çà ñïåêòàêúëà 
ñà ïîäàðúê îò æåíñêàòà îðãà-
íèçàöèÿ íà ÃÅÐÁ â îáëàñòíèÿ 
ãðàä. Âñè÷êè ìàëêè è ãîëåìè 
äåöà îò Äîáðè÷ è ðåãèîíà ñà 
äîáðå äîøëè!

                  ÃÅÐÁ - Äîáðè÷

Ëèòåðàòóðíèÿò êëóá êúì Í× 
„Äèìèòúð Äîí÷åâ- Äîêòîðà- 
1893” ãð.Òåðâåë, ñ ðúêîâîäèòåë 
Ìàðèÿíà Ðàäåâà, âçå ó÷àñòèå 
â IV íàöèîíàëåí ëèòåðàòóðåí 
êîíêóðñ è VIII íàöèîíàëåí êîí-
êóðñ-ðåöèòàë „Ñ âÿðàòà íà 
Âàïöàðîâ”, êîéòî ñå îðãàíè-
çèðà âñÿêà ãîäèíà îò Îáùèíà 
Âàðíà, ÂÂÌÓ „Í. É. Âàïöàðîâ” 
è èíèöèàòèâíà ãðóïà ñ ðúêî-
âîäèòåë Ãåîðãè Ëîëîâ- ãëàâåí 
ñòàðøèíà â ñúùîòî ó÷èëèùå.

Â êîíêóðñà- ðåöèòàë ïî òâîð-
áè íà Âàïöàðîâ âçåõà ó÷àñòèå 
ìëàäèòå ðåöèòàòîðè: Ïðåñëà-
âà Èâàíîâà, Êëàðà Ïàí÷åâà, 
Âèêòîðèÿ Ïàðåâà, Àëåêñàí-
äðà ×àíåâà, Âèêòîð Ìèíêîâ, 
Ðàäîñòèíà Ñòîÿíîâà, Ãëîðèÿ 
Ñèìåîíîâà.

НАГРАДИ ЗА МЛАДИ НАГРАДИ ЗА МЛАДИ 
РЕЦИТАТОРИ ОТ ТЕРВЕЛРЕЦИТАТОРИ ОТ ТЕРВЕЛ

Íàãðàäè ïîëó÷èõà: 
Àëåêñàíäðà ×àíåâà – 3-òî 

ìÿñòî âúâ âòîðà âúçðàñòîâà 
ãðóïà,

Âèêòîðèÿ Ïàðåâà- ïîîùðè-
òåëíà íàãðàäà â ïúðâà âúçðàñ-
òîâà ãðóïà,

Ãëîðèÿ Ñèìåîíîâà- ïîîùðè-
òåëíà íàãðàäà â òðåòà âúçðàñ-
òîâà ãðóïà.

Â êîíêóðñà âçåõà ó÷àñòèå 
ó÷åíèöè îò öÿëà Áúëãàðèÿ, à 
÷ëåí íà æóðèòî áå ïëåìåííè-
öàòà íà Íèêîëà Âàïöàðîâ- Ìàÿ 
Âàïöàðîâà.

Ðúêîâîäñòâîòî íà Í× "Äè-
ìèòúð Äîí÷åâ-Äîêòîðà-1893" 
èçêàçâà áëàãîäàðíîñò íà Îá-
ùèíà Òåðâåë çà îêàçàíîòî 
ñúäåéñòâèå çà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñà.



ndt@dobrich.net

Брой 90 (6623) 15 декември 2022 г. ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИКwww.ndt1.com  4

Екипът на Исторически му-
зей - Балчик обяви своя нов 
музеен проект «С България в 
сърцето», който ще представи 
българските традиции, бит 
и култура не само на децата 
в България, но и на децата в 
неделните ни училища в чуж-
бина. Веднъж в месеца музей-
ните специалисти ще пред-
ставят традиции и занаяти от 
българския бит и култура за 
децата от Балчик на живо, а 
за тези от чужбина - чрез он-
лайн платформа. Възстанов-
ките ще се осъществят със 
съдействието на състави от 
Балчишкия регион и страната, 
съобщи кореспондентът на 
Радио Варна Албена Иванова.

Музейният проект стартира 
с Коледна работилничка за 
изработване на автентични 
български сурвакници. Тя ще 
се проведе на 16 декември 
от 16.30 ч. за деца от 6 до 12 

години в залата за временни 
изложби на музея (бивша 
ритуална зала). Децата ще 
имат възможност да се запоз-
наят с традициите, свързани 
с коледните и новогодишни 
празници и със символиката 
на материалите, които се 
използват за направата на 
сурвачките. Нека заедно пре-
открием изкуството да укра-
сяваме дрянова клонка, като 
и вдъхнем магически сили, 
канят уредниците от балчиш-
кия музей. Те са убедени, че 
във всеки един от нас живее 
България и няма значение в 
коя точка на света се нами-
раме, любовта към нея ще се 
възражда отново.

Всички материали за рабо-
тилничката в петък са осигу-
рени от Исторически музей 
- Балчик, като преди това е 
нужно предварително запис-
ване на тел. 089 663 2963.

На 16 декември в Змеево 
от 16:00 часа заповядайте на 
празничния детски концерт 

да се веселим, да пеем и 
танцуваме, заедно с малките 
ученици певци, танцьори и 
музиканти от ОУ «Св. Кли-
мент Охридски» гр. Добрич. 

Читалището в балчишкото 
село Змеево ще се погрижи 
за вашето добро настроение 

с почерпка и греяно вино - ка-
нят домакините от НЧ «Йор-
дан Йовков -1941г.» с.Змеево, 
съобщи кореспондентът на 
Радио Варна Албена Иванова.

На 16 декември в Соколово 
откриват изложба на коледни 
произведения, изработени от 
възпитаниците на детската 
градина и училището в се-
лото.

На 17 декември в читали-
щето в Гурково ще изработ-
ват коледни декорации, а на 
22 декември от 17,30 часа 
се открива благотворителен 
коледен базар. Той ще бъде 
последван от традиционен 
концерт с участието на мест-
ните самодейци и гостуващи 
от Балчик и Каварна.

Празничната изява в село 
Оброчище е на 22 декември 
от 17,00 часа в киносалона, 
с участието на самодейци 
от НЧ «Просвета 1901», «СУ 
«Христо Смирненски» и дет-
ската градина «Първи юни» в 
село Оброчище.

Добричка област е дом на 
много етноси, но това, което 
обединява всички тях, е хлябът, 
разказва за БТА Даниела Гера-
симова, фондохранител в отдел 
„Етнография“ на Регионалния 
исторически музей в Добрич.

Хлябът е символът на Добру-

джа, на живота, плодородието 
и благоденствието. Няма друга 
световна култура, която да му 
отдава такова значение, както 
българската. У нас се счита, че 
обредните хлябове имат маги-
ческа функция – те са израз на 
безкръвното жертвоприношение. 
Това ги прави неизменна част от 
трапезата на добруджанеца.

По този край за Бъдни вечер 
се приготвя обредна пита, наре-
чена буговица. Тя представлява 
праснéц – краваé от тесто без 
квас, което се надупчва с вилица 

и изпича в тава. Понякога се ук-
расява с малки тестени топчета, 
които символизират агънца, или 
с просфорния печат, като в еди-
ния край се прави кръстен знак 
с ръжена.

За Коледа пък се пече кравай, 
наричан кулашки, кулешки или 

колбк. Най-често той се пригот-
вя от квасно тесто, по-рядко е 
праснйц. Брашното се пресява 
през три сита и се меси с мълчана 
вода. Добавя се квас, приготвен 
от царевично тесто с отвара от 
царевица, ечемик и овес. След 
като бъде омесено, тестото се 
оставя да „вташе“. Краваят се 
оформя от усукани парчета тесто, 
познати като „рога“ или „мамули“ 
– тогава се нарича „вит“, „превит“ 
или „навит“ кравай. Може и да бъде 
украсен с тестен кръст отгоре – то-
гава обредният хляб e „кръстосан“.

Мото клуб „Кан Аспарух 
681“ Добрич провежда отново 
кампания за събиране на дет-
ски играчки за деца в нерав-
ностойно положение в Добрич.  
Мотористите искат да зарад-

ват всички деца с увреждания 
или лишени от родителски гри-
жи и са настанени в социални 
домове в града. „Нека всеки 
от нас открехне поне малка 
част от сърцето си за тези 
деца и помогне да ги направим 
по-социални и по-щастливи“, 
призовават от клуба.

Всеки, който желае да се 
включи в кампанията, може да 
донесе играчките в клубната 

къща на мото клуба на ул. 
„Бойчо Огнянов“ 43, на гърба 
на бар „Густо“, от 11.12 до 
16.12.22 г. включително. Всяка 
вечер от 18:30 до 20:30 ч. ще 
има дежурен член на мото клу-

ба, който да приема дарените 
играчки и игри. Те ще бъдат 
подарени на децата в събота. 

Преди 3 години мото клуб 
«Кан Аспарух 681» проведе 
кампания за събиране на 
детски играчки за децата в 
неравностойно положение в 
домовете в гр. Добрич. Тогава 
за една седмица се събраха 
около 5000 играчки и игри. 

НДТ  

Коледна елха с играчки и гир-
лянди вече краси входа на Дома 
за стари хора в Добрич. Цветни 
лампички светят по прозорците 
на холовете, украсени са столо-

вата и фоайето.
Подготовката за предстоящи-

те празници върви без никакво 
бавене, хвалят се възрастните 
обитатели. Всички приготовле-
ния те наричат трудотерапии и 
се впускат в тях с голям енту-
сиазъм. Орехите за баклава, 
щрудели и каквото още ще 
има с орехи за хапване през 
празниците, вече са почистени. 
После „удариха едно рамо“ на 
готвачките и сами си нарязаха 
плодовата салата за вечеря. 

По време на тези трудотерапии 
много върви приказката, казват 
възрастните. Докато се белят 
ябълки, портокали и киви за са-
латата, разговорите тръгват от 

спомени кой какво и как е при-
готвял за празника като млад, 
после приказката се завърта 
около какви манифестации е 
имало едно време, оттам и какви 
заводи, споменават се „Маяк“, 
„Зена“, „Жакард“.

За другата седмица програма-
та в Дома за стари хора е пълна. 
Доста хора изразиха желание 
да им „отворят вратата“, да се 
видят и да се поздравят с тях 
след дългата пандемия. 

НДТ

Днес /15 декември/, от 17:30 
ч., в Художествена галерия 
– Добрич се открива тради-
ционната Коледна изложба 
на Дружеството на художни-
ците в Добрич. Тази година 

към колегите си от 
нашия град се присъ-
единяват и творци от 
Дружество на худож-
ниците – Силистра, 
с които периодично 
се организират съв-
местни събития от 
80-те години на ХХ 
век. През пролетта 
Дружеството на ху-
дожниците в Добрич 
участва в юбилейна 
изложба по повод 
двойния празник на 
Художествена гале-
рия Силистра – 50 
години от създава-
нето и 130 години от 
построяване сграда-
та на галерията. 

Настоящата из-
ложба ще бъде в 
две от залите на га-
лерията, като все-
ки участник ще се 
представи с до две 
свои произведения. 
Ще бъдат експони-

рани живописни, графични, 
скулптурни и декоративно-
пластични творби.

Екип на Художествена 
галерия - Добрич 

Днес /15 декември/, от 17.00 ч., в музей в град-
ски парк „Св.Георги“ ще бъде открита изложба 
„Добруджа в архива на Любен Бешков“. В нея ще 
бъде показана част от богатия архив на известния 
добрички юрист и краевед. Проследява се неговия 
жизнен и творчески път до смъртта му през 2011 
г. Благодарение на дарителския жест на неговата 
внучка Мария и  снаха му Йорданка целият архив 
на краеведа както и  личната му библиотека са 
предоставени на Регионален исторически музей  
– Добрич. След като бъдат обработени дарените 
снимки и документи ще могат  да бъдат  ползвани 
от граждани и специалисти, които се интересуват 
от историята Добруджа. Посетилите откриването 
на изложбата ще си тръгнат с подарък за спомен – 
книга от Любен Бешков.

КОИ СА НАЙ-
ЕМБЛЕМАТИЧНИТЕ ЯСТИЯ ЗА 
СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

МОТОРИСТИТЕ ОТ КЛУБ 
"КАН АСПАРУХ 681" ОТНОВО 
СЪБИРАТ ИГРАЧКИ ЗА ДЕЦА

В ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА УСИЛЕНО 
СЕ ГОТВЯТ ЗА ПРАЗНИЦИТЕ

БАЛЧИШКИТЕ СЕЛА С 
ПРАЗНИЧННИ ПРОГРАМИ 

КОЛЕДНА ИЗЛОЖБА

ИСТОРИЧЕСКИЯТ МУЗЕЙ 
ЗАПОЧВА НОВ ПРОЕКТ - 
«С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО»

"ДОБРУДЖА В АРХИВА 
НА ЛЮБЕН БЕШКОВ"
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Áëåñòÿùî ïðåäñòàâÿíå íà 
Ëèîíåë Ìåñè áå â îñíîâàòà 
íà êëàñèðàíåòî íà Àðæåíòèíà 
çà ôèíàëà íà Ñâåòîâíîòî ïúð-
âåíñòâî â Êàòàð. "Ãàó÷îñèòå" 
ïîáåäèõà Õúðâàòèÿ ñ 3:0 è ùå 
èãðàÿò â áèòêàòà çà òèòëàòà 
çà âòîðè ïúò â ðàìêèòå íà 
îñåì ãîäèíè. Òå ÷àêàò ïîáå-
äèòåëÿ îò äðóãèÿ ïîëóôèíàë 
ìåæäó Ôðàíöèÿ è Ìàðîêî. 
Ìåñè îòêðè ðåçóëòàòà â 34-
àòà ìèíóòà îò äóçïà, îòñúäåíà 
çà íàðóøåíèå ñðåùó Õóëèàí 
Àëâàðåñ. Ïåò ìèíóòè ïî-êúñíî 
íàïàäàòåëÿò íà Ìàí÷åñòúð 
Ñèòè óäâîè àâàíñà íà þæíî-
àìåðèêàíöèòå ñëåä èíäèâè-
äóàëåí ïðîáèâ. Áëåñòÿùî èç-
ïúëíåíèå íà Ìåñè äîâåäå äî 
òðåòîòî ïîïàäåíèå, ïðè êîåòî 
òîé àñèñòèðà íà Àëâàðåñ.

Äâàòà îòáîðà çàïî÷íàõà 
ïðåäïàçëèâî äâóáîÿ è òîâà 
äîâåäå äî ëèïñà íà ãîëîâè 
ñèòóàöèè â ïúðâàòà ÷àñò íà 

äâóáîÿ. Õúðâàòèòå âëàäååõà 
òîïêàòà â ïî-ãîëåìè ïåðèîäè 
è ïîääúðæàõà íèñêî òåìïî. 
Âñÿêî äîêîñâàíå íà Ìåñè äî 
òîïêàòà êàðàøå òðèáóíèòå, íà 
êîèòî ïðåîáëàäàâàõà àðæåí-
òèíñêè ôåíîâå, äà èçáóõâàò. 
Ïúðâèÿò óäàð íà "ãàó÷îñèòå" 
êúì Ëèâàêîâè÷ äîéäå â 25-àòà 
ìèíóòà. Äàëå÷íèÿò èçñòðåë 
íà Åíöî Ôåðíàíäåñ áå îòðà-
çåí îò âðàòàðÿ, êîéòî èìàøå 
âðåìå äà ñòèãíå äî òîïêàòà. 
Áúðçà àòàêà íà Àðæåíòèíà 
â 32-àòà ìèíóòà èçíåíàäà 

ВОЛЕЙБОЛИСТИТЕ ВОЛЕЙБОЛИСТИТЕ 
НА ДОБРУДЖА НА ДОБРУДЖА 
ИЗЛИЗАТ ЗА ПОБЕДА ИЗЛИЗАТ ЗА ПОБЕДА 
В ПОСЛЕДНИЯ СИ В ПОСЛЕДНИЯ СИ 
МАЧ ЗА ГОДИНАТАМАЧ ЗА ГОДИНАТА

Ïðåäñòîÿò ñðåùèòå îò ïî-
ñëåäíèÿ êðúã íà ïúðâèÿ äÿë 
îò ðåäîâíèÿ ñåçîí íà efbet 
Ñóïåð Âîëåé. Îòáîðúò íà 
Äîáðóäæà 07 ùå ãîíè ïúðâà-
òà ñè ïîáåäà îò íà÷àëîòî íà 
ïúðâåíñòâîòî. Èçáðàíèöèòå 
íà òðåíüîðà Äàíàèë Ìèëóøåâ 
ïðèåìàò â ñâîÿòà çàëà „Äî-
áðîòèöà” ñúñòàâà íà Ìàðåê 
Þíèîí-Èâêîíè. Ìà÷úò å â ñú-
áîòà îò 18.00 ÷àñà. Íÿìà ñúì-
íåíèå, ÷å äîáðè÷êèÿò òèì ùå 
ñå õâúðëè çäðàâî çà ïîáåäà, 
çà äà çàðàäâà ñâîèòå ôåíîâå 
è çà äà äîêàæå, ÷å èìà ìÿñòî 
ñðåä íàé-äîáðèòå ó íàñ. 

Ìèíàëàòà ñåäìèöà äîáðó-
äæàíöè çàãóáèõà ãîñòóâàíåòî 
ñè íà Íåôòîõèìèê 2010 (Áóð-
ãàñ) 3:0 (25:21, 25:23, 25:20) â 
ìà÷ îò 10-èÿ êðúã íà ïúðâåí-
ñòâîòî è ñà åäèíñòâåíèÿò òèì 
áåç ïîáåäà îò íà÷àëîòî íà 

ЛУИС ЕНРИКЕ ИСКА НОВО ЛУИС ЕНРИКЕ ИСКА НОВО 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА 
КЛУБНО НИВОКЛУБНО НИВО

Áèâøèÿò ñåëåêöèîíåð íà 
Èñïàíèÿ Ëóèñ Åíðèêå å ãîòîâ 
çà íîâî ïðåäèçâèêàòåëñòâî 
è ñå íàäÿâà äà ïðîäúëæè 
òðåíüîðñêàòà ñè êàðèåðà íà 
êëóáíî íèâî, ñëåä êàòî ÷å-
òèðèãîäèøíèÿò ìó ïåðèîä 
íà÷åëî íà íàöèîíàëíèÿ îòáîð 
ïðèêëþ÷è ñëåä îòïàäàíåòî íà 
òèìà îò Ñâåòîâíîòî ïúðâåí-
ñòâî â Êàòàð.

Ëóèñ Åíðèêå íàïóñíà ïîñòà 
ñè, ñëåä êàòî Èñïàíèÿ çàãóáè 
ñëåä èçïúëíåíèå íà äóçïè îò 
Ìàðîêî íà îñìèíàôèíàëèòå 
íà Ìîíäèàëà, à ñåëåêöèîíå-
ðúò íà ñòðàíàòà äî 21 ãîäèíè 
Ëóèñ äå ëà Ôóåíòå áåøå îáÿ-
âåí çà íåãîâ çàìåñòíèê. "Èñ-
êàì äà áúäà òðåíüîð, èñêàì 
äà ïîåìà êëóá è äà ìîãà äà ñå 
ðàçâèâàì ñ ïî-ãîëÿì ôèíåñ è 
ïðåöèçíîñò - òîâà, êîåòî íå 
óñïÿõ äà íàïðàâÿ â íàöèîíàë-
íèÿ îòáîð. Íî âåðîÿòíî ùå 
èç÷àêàì ñëåäâàùèÿ ñåçîí”, 
çàÿâè Åíðèêå.

Ñïåöèàëèñòúò ðàçêðè, ÷å 
ìó å áèëî ïðåäëîæåíî äà 
ïðîäúëæè ñâîÿ äîãîâîð ñ 
Èñïàíèÿ ñëåä Åâðî 2020, êîå-
òî ñå èãðà ïðåç ìèíàëàòà 

ãîäèíà çàðàäè ïàíäåìèÿòà 
îò COVID-19, êîãàòî Èñïàíèÿ 
áåøå åëèìèíèðàíà ñ äóçïè 
îò áúäåùèÿ øàìïèîí Èòàëèÿ 
íà ïîëóôèíàëèòå, íî òîé å 
îòêàçàë. "Êàçàõ, ÷å íàé-äî-
áðîòî íåùî, êîåòî òðÿáâà äà 
íàïðàâÿ, å äà èç÷àêàì ïúðâî 
äà çàâúðøè Ñâåòîâíîòî ïúð-
âåíñòâî. Ìèñëÿ, ÷å èìà ïîâå÷å 
ñìèñúë. Â ïðîòèâåí ñëó÷àé 
òå âè ïîäíîâÿâàò êîíòðàêòà 
ïðåäè ãîëÿìî ñúáèòèå, íî àêî 
íåùî ñå îáúðêà, ùå òðÿáâà äà 
âè êîìïåíñèðàò. Òóê òå ïðîñ-
òî òðÿáâàøå äà ìè êàæàò, ÷å 
íÿìà äà ïîäíîâÿò äîãîâîðà è 
âñè÷êî ïðèêëþ÷âà. Ìèñëåõ, ÷å 
ùå òðÿáâà äà âçåìà ðåøåíèå 
çà áúäåùåòî ñè, íî äîðè è 
òîâà íå áåøå íåîáõîäèìî", 
çàÿâè 52-ãîäèøíèÿò áèâø 
èãðà÷ è íàñòàâíèê íà Áàðñå-
ëîíà. Òîé  äîáàâè, ÷å çà ïúðâè 
ïúò â òðåíüîðñêàòà êàðèåðà 
äîãîâîðúò ìó íÿìà äà áúäå 
ïðîäúëæåí. "Ïðåäïî÷èòàì 
äà å òàêà. Àêî íÿìà ïîâå÷å 
äîâåðèå è ìèñëèø, ÷å íå ñè 
ïðàâèëíèÿò ÷îâåê, òîãàâà ñúì 
ùàñòëèâ äà ïðîäúëæà íà-
ïðåä", êàçà îùå òîé.

ФАНТАСТИЧЕН МЕСИ ФАНТАСТИЧЕН МЕСИ 
ИЗВЕДЕ АРЖЕНТИНА ИЗВЕДЕ АРЖЕНТИНА 
ДО ФИНАЛАДО ФИНАЛА

ñåçîíà. Ñ àêòèâ îò 3 òî÷êè òå 
ñà 12-è â êëàñèðàíåòî. Îòáî-
ðúò îò Äóïíèöà ïúê å íà 10-î 
ìÿñòî â ïîäðåæäàíåòî ñ 6 òî÷-
êè – ñëåä 2 ïîáåäè è 8 çàãóáè. 
Â îòìèíàëèÿ êðúã ìîì÷åòàòà 
íà Íàéäåí Íàéäåíîâ çàãóáèõà 

äîìàêèíñòâîòî ñè íà ÖÑÊÀ 
ñ 0:3 ãåéìà. Ñëåä òîçè ìà÷ 
íàñòàâíèêúò íà Ìàðåê Þíèîí-
Èâêîíè êàçà çà BGvolleyball.
com, ÷å å äîâîëåí îò ïîêà-
çàíîòî ñðåùó „÷åðâåíèòå” è 
÷å òèìúò ìó ùå ñå áîðè çà 
ïîáåäà â Äîáðè÷. "Îòáîðúò íà 
Äîáðè÷ å  ïîñëåäåí, íÿìà ïî-
áåäà. Íî òîâà íå å ëîø îòáîð, 
ñðåùó âñåêè ñå áîðè. Íÿìà äà 
å ëåñíî ïðè òîâà ãîñòóâàíå. 
Òðÿáâà äà èãðàåì äîáðå. Àêî 
èç÷èñòèì ÷àñò îò ãðåøêèòå, 
ìîæå äà ñå ïîëó÷è.  Îòèâàìå 
äà ñå áîðèì çà ïîáåäà“, çàÿâè 
òðåíüîðúò íà Ìàðåê.

ПОРТУГАЛИЯ СЕ ПОРТУГАЛИЯ СЕ 
РАЗДЕЛЯ С ФЕРНАНДО РАЗДЕЛЯ С ФЕРНАНДО 
САНТОШ И СЕ НАСОЧВА САНТОШ И СЕ НАСОЧВА 
КЪМ ЖОЗЕ МОУРИНЬОКЪМ ЖОЗЕ МОУРИНЬО

Îò ïîðòóãàëñêàòà ôóòáîëíà 
ôåäåðàöèÿ ñà ðåøèëè äà ñå 
ðàçäåëÿò ñúñ ñâîÿ ñåëåêöèî-
íåð Ôåðíàíäî Ñàíòîø, êàòî 
òîâà ùå ñòàíå ïî âçàèìíî 
ñúãëàñèå ïðåç ñëåäâàùèòå 
äíè, ñúîáùàâà “À Áîëà”. Ðå-
øåíèåòî å âñëåäñòâèå íà øî-
êèðàùîòî îòïàäàíå íà “ìî-
ðåïëàâàòåëèòå” îò Ìàðîêî íà 
1/4-ôèíàëèòå íà Ñâåòîâíîòî 
ïúðâåíñòâî â Êàòàð. Äîãîâî-
ðúò íà 68-ãîäèøíèÿ ñïåöèà-
ëèñò èçòè÷à ñëåä êðàÿ íà Åâðî 
2024, íî îò ôåäåðàöèÿòà èñêàò 
äà çàïî÷íàò íîâ öèêúë. Ñàí-
òîø å íà÷åëî íà Ïîðòóãàëèÿ îò 
ñåïòåìâðè 2014-à íàñàì, êàòî 
äîíåñå ïúðâèòå äâà ãîëåìè 
òðîôåÿ íà ñòðàíàòà - åâðîïåé-
ñêàòà òèòëà ïðåç 2016-à è òðî-

ôåÿ îò äåáþòíîòî èçäàíèå íà 
Ëèãàòà íà íàöèèòå ïðåç 2019-à.

Ñïîðåä “Ãàäçåòà äåëî 
ñïîðò” è “Êîðèåðå äåëî 
ñïîðò” æåëàíèåòî íà ðúêî-
âîäèòåëèòå íà ïîðòóãàëñêèÿ 
ôóòáîë å íîâèÿò ñåëåêöèî-
íåð äà áúäå Æîçå Ìîóðèíüî, 
êîéòî èìà äîãîâîð ñ Ðîìà äî 
2024 ãîäèíà. Îòòàì ñà ãîòîâè 
äà ìó ïðåäëîæàò äà ñúâìåñ-
òÿâà äâåòå äëúæíîñòè, çàðàäè 
êîåòî Ñïåöèàëíèÿ ïðîÿâÿâà 
èíòåðåñ äà ïîåìå íàöèîíàë-
íèÿ îòáîð íà ðîäèíàòà ñè. 
Äðóã ãîëÿì êàíäèäàò çà ïîñòà 
å íàñòàâíèêúò íà ìëàäåæèòå 
äî 21 ã. Ðóè Æîðæå, êîéòî 
ãè èçâåäå äî ôèíàë íà Åâðî-
ïåéñêîòî ïúðâåíñòâî çà òàçè 
âúçðàñò ïðåäè ãîäèíà.

ИГА ШВЬОНТЕК Е №1 ИГА ШВЬОНТЕК Е №1 
НА WTA ЗА ГОДИНАТАНА WTA ЗА ГОДИНАТА

Èãà Øâüîíòåê áåøå èçáðà-
íà çà íîìåð 1 ïðåç ãîäèíàòà 
îò Æåíñêàòà òåíèñ àñîöèà-
öèÿ (WÒÀ). Ïîëÿêèíÿòà îã-
ëàâè ñâåòîâíàòà ðàíãëèñòà 
ïðåç àïðèë è îñòàíà íà òàçè 
ïîçèöèÿ äî êðàÿ íà ñåçîíà. 
21-ãîäèøíàòà Øâüîíòåê ñïå-
÷åëè äâå òèòëè îò òóðíèðèòå 
îò "Ãîëåìèÿ øëåì". Ïðåäè 
ñàìî 12 ìåñåöà ïîëñêàòà òå-
íèñèñòêà ñïå÷åëè íàãðàäàòà 
çà íîâîáðàíåö íîìåð 1. Èãà 
Øâüîíòåê ïîñòèãíà ñåðèÿ îò 
37 ïîñëåäîâàòåëíè óñïåõà íà 
êîðòà ïðåç 2022 ãîäèíà â ïå-
ðèîäà ìåæäó ôåâðóàðè è þëè. 
Òîâà å íàé-äúëãàòà ïîáåäíà 
ñåðèÿ â æåíñêèÿ òåíèñ â ïî-
ñëåäíèÿ ïîâå÷å îò ÷åòâúðò 
âåê. "Ïî÷óâñòâàõ, ÷å âñè÷êî ñå 
ñëó÷è ïðåç íàñòîÿùèÿ ñåçîí. 
Íå î÷àêâàõ äà áúäà òîëêîâà 
ïîñòîÿííà", çàÿâè ïîëÿêèíÿòà, 
öèòèðàíà îò ÀP.

Çà òðåíüîð íà ãîäèíàòà íà 
WÒÀ áåøå îïðåäåëåí Äåéâèä 
Óèò, êîéòî ðàáîòè ñ Äæå-
ñèêà Ïåãóëà. 28-ãîäèøíàòà 
àìåðèêàíêà ñå èçêà÷è äî 
ðåêîðäíîòî çà êàðèåðàòà ñè 
òðåòî ìÿñòî â ñâåòîâíàòà 
ðàíãëèñòà.

Áàðáîðà Êðåé÷èêîâà è Êà-
òåðèíà Ñèíÿêîâà îò ×åõèÿ 
áÿõà îïðåäåëåíè çà îòáîð 
íîìåð 1 ïðè äâîéêèòå. Áåà-
òðèñ Àäàä Ìàÿ (Áðàçèëèÿ) 
áåëåæè íàé-ãîëÿìî ðàçâèòèå, 
ñëåä êàòî íàïðåäíà îò 85-à 
äî 15-à ïîçèöèÿ â êëàñàöèÿòà 
íà WÒÀ. Êèòàéêàòà Öèíâúí 
×æúí, êîÿòî íàâúðøè 20 ãî-
äèíè ïðåç îêòîìâðè, å íàé-äî-
áúð íîâîáðàíåö ïðåç ñåçîíà. 
À 34-ãîäèøíàòà Òàòÿíà Ìàðèÿ 
îò Ãåðìàíèÿ å ñúñòåçàòåëêà-
òà ñ íàé-ñèëíî çàâðúùàíå â 
òåíèñà ïðåç ïîñëåäíèòå 12 
ìåñåöà. sportal.bg

çàùèòàòà íà ñúïåðíèêà. Ïî-
äàâàíå íà Ôåðíàíåñ ïðåç 
öåíòúðà èçâåäå Àëâàðåñ ñàì 
ñðåùó Ëèâàêîâè÷. Âðàòàðÿò 
ãî ïîâàëè è ñúäèÿòà ïîñî÷è 
áÿëàòà òî÷êà, à Ìåñè ðåàëèçè-
ðà îòñúäåíàòà äóçïà. Ñ òîâà 
ïîïàäåíèå Ëåî èçïðåâàðè 
Ãàáðèåë Áàòèñòóòà è ñòàíà 
íàé-ðåçóëòàòíèÿò àðæåíòè-
íåö íà ñâåòîâíè ïúðâåíñòâà. 
Òîé âå÷å èìà 11 ïîïàäåíèÿ, 
à ïåò îò òÿõ äîéäîõà â Êàòàð. 
Ôàíòàñòè÷åí ãîë íà Õóëèàí 
Àëâàðåñ óäâîè àâàíñà íà "ãà-
ó÷îñèòå". Ñëåä úãëîâ óäàð íà 
õúðâàòèòå òîïêàòà ñòèãíà äî 
Ìåñè, êîéòî îòêëîíè òîïêàòà 
êúì Àëâàðåñ. Òîé íàïðåäíà, 
âëåçå â íàêàçàòåëíîòî ïîëå, 
ñëåä äâà ðèêîøåòà êúëáîòî îñ-
òàíà â íåãî è íàïàäàòåëÿò ïðà-
òè òîïêàòà â ìðåæàòà çà 2:0.

"Ãàó÷îñèòå" ñòîÿõà îòëè÷íî, 
êàòî íå ïîçâîëèõà íà ñúïåð-
íèêà äà îñúùåñòâè íàòèñê. Â 

58-àòà ìèíóòà Ìåñè íàïðàâè 
äâîéíî ñ Àëâàðåñ è ñòðåëÿ, íî 
úãúëúò íå áå ãîëÿì è Ëèâàêî-
âè÷ îòðàçè óäàðà. Íàäåæäèòå 
íà õúðâàòèòå ïðèêëþ÷èõà â 
69-àòà ìèíóòà, êîãàòî Ëèî-
íåë Ìåñè ñúâñåì ãè ïðå÷óïè. 
Çâåçäàòà íà Àðæåíòèíà ïðîáè 
îòäÿñíî, çàâúðòÿ Ãâàðäèîë, 
ïðåîäîëÿ ãî è ñå îñâîáîäè 
â íàêàçàòåëíîòî ïîëå. Ñëåä 
òîâà ñëîæè òîïêàòà íà êðàêà 
íà Àëâàðåñ, çà êîãîòî íå áå 
ïðîáëåì äà ÿ ïðàòè â ìðåæàòà 
çà êðàéíîòî 3:0.

СЕЗОНЪТ ЗА НОЙЕР СЕЗОНЪТ ЗА НОЙЕР 
ПРИКЛЮЧИ ЗАРАДИ ФРАКТУРА ПРИКЛЮЧИ ЗАРАДИ ФРАКТУРА 
ПРИ...КАРАНЕ НА СКИПРИ...КАРАНЕ НА СКИ

Âðàòàðÿò íà Áàéåðí Ìàíóåë 
Íîéåð èçíåíàäâàùî îáÿâè, ÷å 
ñåçîíúò çà íåãî å ïðèêëþ÷èë. 
Ïðè÷èíàòà, êîÿòî ãåðìàí-
ñêèÿò íàöèîíàë ïîñî÷è, å 
ôðàêòóðà ïðè êàðàíå íà ñêè. 
“Çäðàâåéòå õîðà, òîâà, êîåòî 
ìîãà äà êàæà, å, ÷å êðàÿò íà 
ãîäèíàòà ìîæåøå äà áúäå ïî-
äîáúð… Äîêàòî ñå îïèòâàõ äà 
èçáèñòðÿ ãëàâàòà ñè, êàðàéêè 
ñêè, ïîëó÷èõ ôðàêòóðà íà êðà-
êà ìè. Â÷åðàøíàòà îïåðàöèÿ 
ìèíà äîáðå. Ìíîãî áëàãîäàð-
íîñòè íà ëåêàðèòå! Âúïðåêè 
òîâà ìå áîëè, çíàåéêè, ÷å íà-
ñòîÿùèÿò ñåçîí ïðèêëþ÷è çà 
ìåí. Ïàçåòå ñå, âàø Ìàíóåë”, 
íàïèñà âðàòàðÿò, äîáàâÿéêè â 
Èíñòàãðàì ñâîÿ ñíèìêà ñëåä 
îïåðàöèÿòà.

Â ìîìåíòà 36-ãîäèøíèÿò 
ñòðàæ å âúâ âàêàíöèÿ ñëåä 
ðàííîòî îòïàäàíå íà Ãåðìà-
íèÿ íà Ìîíäèàë 2022. Òàì òîé 
áåøå òâúðä òèòóëÿð, êàêúâòî 
áåøå è çà Áàéåðí â ïúðâàòà 
÷àñò îò êàìïàíèÿòà. Ïðåäè 
ïàóçàòà òîé èçèãðà 16 ìà÷à 
âúâ âñè÷êè òóðíèðè, â êîèòî 
çàïèñà 7 ñóõè ìðåæè è äî-
ïóñíà 14 ãîëà. Êàòî íåãîâ çà-
ìåñòíèê äî êðàÿ íà ñåçîíà ñå 
î÷åðòàâà Ñâåí Óëðàéõ. Íåî-
÷àêâàíàòà êîíòóçèÿ íà Íîéåð 
íàé-âåðîÿòíî ùå ïðåäèçâèêà 
ïîëåìèêà â Ãåðìàíèÿ, òúé 
êàòî å èçâåñòíî, ÷å ãîëÿìà 
÷àñò îò êëóáîâåòå çàáðàíÿâàò 
íà ñâîèòå ôóòáîëèñòè äà ñå 
çàíèìàâàò ñ îïàñíè ñïîðòîâå, 
êàêúâòî å êàðàíåòî íà ñêè.
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КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
До 16 декември, Художествена галерия. „Коледна работилница“ с 

посещение на деца /след предварително записване/. Организатор: 
Художествена галерия https://www.dobrichgallery.org/

До 20 декември, Етнографска къща, по училища. Тематични бесе-
ди „Зимни празници и обреди в Добруджа”. Лектор Лена  Кирилова. 
Организатор: Регионален исторически музей – Добрич.

До 23 декември, всеки делничен ден 11.30 ч. – 17.30 ч., пред Мла-
дежки център – Добрич. Благотворителен коледен кът „Коледно 
вълшебство сътвори 3“ в подкрепа на Емо Ангелов. Организатор: 
Младежки център – Добрич https://ycd.bg/

15 декември, 13.30 ч., Регионална библиотека „Дора Габе“. Ледени 
приказки – празнично утро с четене на коледни приказки с ученици 
от СУ „Св. Кл. Охридски“. Организатори: Регионална библиотека 
„Дора Габе“, СУ „Св. Кл. Охридски“. https://libdobrich.bg/

15 декември, 17.00 ч., Музей в Градски парк „Свети Георги“. 
Изложба „Добруджа в архива на Любен Бешков“. Организатор: 
Регионален исторически музей – Добрич.

15 декември, 17.30 ч., Художествена галерия – Добрич. Годишна 
изложба на Дружество на художниците – Добрич и Дружество на 
художниците – Силистра. Организатори: Художествена галерия, 
Дружество на художниците – Добрич и Дружество на художниците 
– Силистра. https://www.dobrichgallery.org/

15 декември, 17.30 ч. – 19.30 ч., Младежки център – Добрич, зала 
9. Коледна работилница с ученици от СУ „Св. Климент Охридски“. 
Организатор: Младежки център – Добрич  https://ycd.bg/

15 декември, 18.00 ч., Огледална зала „Нели Божкова“. Концерт 
„Коледни звънчета“ на Музикална школа „Доминанта“. Вход свобо-
ден. Организатор: Музикална школа „Доминанта“.

15 декември, 18.00 ч., НЧ „Йордан  Йовков - 1870 г.“ Зала „Зорни-
ца“. Коледен концерт на учениците от школа „Акордеон“ с ръково-
дител Деян Дженков. Вход свободен. Организатор: НЧ „Й. Йовков 
– 1870 г.“ https://yovkov1870.eu/

15 декември, 19.00 ч., Драматичен театър „Йордан Йовков“. Спек-
такъл „Примадони“ на Драматичен театър „Йордан Йовков“. Автор 
Кен Лудвиг. Режисьор Стефан Спасов. Сценография Димитър Митев. 
С участието на: Валери Марков, Владимир Трендафилов, Татяна 
Христова, Георги Георгиев, Димитрина Гинева, Красимир Демиров, 
Любов Николова, Филип Янев.

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

15 декември, 19.00 ч., Младежки център. Концерт на група „Грамо-
фон“ – Георги Гарчов, Петър Янкулов, Христо Софев. Организатор: 
ЧИА. Билети в Младежки център.

16 декември – 23 декември, 11.30 ч. – 13.00 ч., пл. „Свобода“, пред 
елхата. Фотосесии за деца с Дядо Коледа /Снимай се с Дядо Коле-

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ

ОБЩИНА КРУШАРИ
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, 
факс 05771/ 2136, E-mail krushari@

krushari.bg; site: www.krushari.bg
На основание ЗОС, Наредба №8 на 

ОбС с.Крушари и решение № 11/129 от 24.11.2022г. на ОбС 
с. Крушари

О Б Я В Я В А
1. Публичен търг с тайно наддаване на 16.01.2023г. от 9,00 

часа в административната сграда на община Крушари, ет.1, 
стая-столова за отдаване под наем чрез публичен търг с 
тайно наддаване на Част от поземлен имот №40097.501.566 
(номер по предходен план: кв.48, парцел XIII-190) 
равняваща се на 1500 кв.м. целия с площ от 3033 кв.м., 
трайно предназначение на територията – Урбанизирана, 
начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10m) 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Крушари, одобрени със заповед №РД-18-92/19.12.2009г. 
на ИД на АГКК при граници на имота: 40097.501.720, 
40097.501.458, 40097.501.719, 40097.501.390, актуван с 
акт за публична общинска собственост №2266/27.07.2016г. 
за селскостопански нужди за срок от 10 (десет) години, 
считано от датата на сключване на договора за наем с 
начална тръжна наемна цена от 150,00 (сто и петдесет) лв. 

2.Депозитът в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лв., 
представляващ 30% от началната годишна наемна цена се 
внася до 16,00 ч. на предходната дата на търга по банков 
път по сметка на Община Крушари, както следва:

Банкова сметка: BG36IORT80883387611303, BIC: 
IORTBGSF при ТБ „Инвестбанк“ АД, клон Добрич.

3.Документите за участие в търга се закупуват на касата 
на Община Крушари, ет.1, стая №104 за сумата от 20,00 
лв. в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга и се 
внасят в деловодството на общината в срок до 16,00 часа 
на предходната дата на търга, но не по-рано от 15 дни от 
датата на обявата за търга.

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

5.Право на участие в търга имат кандидатите, които:
5.1.Нямат парични задължения към община Крушари. 
5.2.Не са обявени и не се намират в производство за 

обявяване в несъстоятелност. 
5.3.Не се намират в ликвидация.
5.4.Нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на 

ТЗ с лице, което не отговаря на изискването по т.1. 
6.При неявяване на кандидати да се проведе повторен 

търг на 06.02.2023г. при същите условия.

ОБЩИНА КРУШАРИ
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, 
факс 05771/ 2136, E-mail krushari@

krushari.bg; site: www.krushari.bg
На основание ЗОС, Наредба №8 на 

ОбС с.Крушари и решение №11/129 от 24.11.2022г. на ОбС 
с. Крушари

О Б Я В Я В А
Публичен търг с тайно наддаване на 16.01.2023г. от 11,00 

часа в административната сграда на община Крушари, 
ет.1, стая-столова за продажба чрез публичен търг с тайно 
наддаване на общински недвижим имот, както следва:

1.Урегулиран поземлен имот IX, пл.№138, отреден „За 
производствено-битов комбинат“ с площ 1400 кв.м. и сграда 
със застроена площ 229 кв.м. (бивше кметство, читалище 
и здравна служба) в кв.4 по  плана на с.Огняново, одобрен 
със заповед №3042/07.06.1955г., актуван с акт за частна 
общинска собственост №2525/13.08.2019г. с начална 
тръжна цена 14 200,00 лв.

Цената достигната на търга да се заплати от спечелилия 
участник еднократно в касата на общината или по банков 
път.

Участникът спечелил търга да заплати  върху 
оттъргуваната цена на имота 3% местен данък по чл.47 
ал.2 и ал.3 от ЗМДТ в брой в Данъчна служба с. Крушари и 
разходите по чл.43 ал.4 от Наредба №8 в размер на 600,00 
лв. в брой в касата на общината или по банков път.

2. Депозитът от 1420,00 лв. в размер на 10% от началната 
тръжна цена да се внасе до 16,00 ч. на предходната дата 
на търга по банков път по сметка на община Крушари, 
както следва: Банкова сметка: BG36IORT80883387611303 

; BIC: IORTBGSF при ТБ «Инвестбанк» АД, клон Добрич.
3.Документите за участие в търга се закупуват в касата на 

Община Крушари за сумата от 20,00 лв. в срок до 16,00 часа 
на предходната дата на търга и се внасят в деловодството 
на общината в срок до 16,00 часа на предходната дата 
на търга, но не по-рано от 15 дни от датата на обявата за 
търга.

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

5. Право на участие в търга имат кандидатите, които:
5.1 Нямат парични задължения към община Крушари. 
5.2 Не са обявени и не се намират в производство за 

обявяване в несъстоятелност. 
5.3 Не се намират в ликвидация.
5.4 Нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на 

ТЗ с лице, което не отговаря на изискването по т.6.1. 
6.При неявяване на кандидати да се проведе повторен 

търг на 06.02.2023г. при същите условия.

ОБЩИНА КРУШАРИ
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, 
факс 05771/ 2136, E-mail krushari@

krushari.bg; site: www.krushari.bg
На основание ЗОС, Наредба №8 на 

ОбС с.Крушари и решение № 11/128 от 24.11.2022г. на ОбС 
с. Крушари

О Б Я В Я В А
1. Публичен търг с тайно наддаване на 16.01.2023г. 

от 10,00 часа в административната сграда на община 
Крушари, ет.1, стая-столова за продажба чрез публичен 
търг с тайно наддаване на общински недвижим имот, както 
следва:

- Урегулиран поземлен имот XII-140 отреден „За учили-
щен двор“ с площ 7800 кв.м. и полусъборена сграда със 
ЗП 210 кв.м. (бивше училище) в кв.6 по плана на с.Поручик 
Кърджиево, одобрен със заповед №6241/30.10.1954г., 
актуван с акт за частна общинска собственост 
№2637/11.10.2021г., с начална тръжна цена 19 900,00 лв.

Цената достигната на търга да се заплати от спечелилия 
участник еднократно в касата на общината или по банков 
път.

Участникът спечелил търга да заплати  върху оттъргува-
ната цена на имота 3% местен данък по чл.47 ал.2 и ал.3 
от ЗМДТ в брой в Данъчна служба с.Крушари и разходите 
по чл.43 ал.4 от Наредба №8 в размер на 250,00 лв. в брой 
в касата на общината или по банков път.

2. Депозитът от 1990,00 лв. в размер на 10% от начал-
ната тръжна цена да се внасе до 16,00 ч. на предходната 
дата на търга по банков път по сметка на община Крушари, 
както следва: Банкова сметка: BG36IORT80883387611303 

; BIC: IORTBGSF при ТБ «Инвестбанк» АД, клон Добрич.
3.Документите за участие в търга се закупуват в касата 

на Община Крушари за сумата от 20,00 лв. в срок до 16,00 
часа на предходната дата на търга и се внасят в деловод-
ството на общината в срок до 16,00 часа на предходната 
дата на търга, но не по-рано от 15 дни от датата на обявата 
за търга.

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

5. Право на участие в търга имат кандидатите, които:
5.1 Нямат парични задължения към община Крушари. 
5.2 Не са обявени и не се намират в производство за обя-

вяване в несъстоятелност. 
5.3 Не се намират в ликвидация.
5.4 Нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на 

ТЗ с лице, което не отговаря на изискването по т.6.1. 
6.При неявяване на кандидати да се проведе повторен 

търг на 06.02.2023г. при същите условия.

да/. Организатор: Община град Добрич.
16 декември, 15.00 ч. – 17.00 ч., Младежки център – Добрич, фоайе. 

Коледна работилница с доброволци при Младежки център – Добрич. 
Организатор: Младежки център – Добрич  https://ycd.bg/

16 декември, 17.30 ч., НЧ „Й. Йовков – 1870 г.“ Изложба на децата 
от школа „Изобразително изкуство“ с ръководител Румяна Стоя-
нова. Организатор: НЧ „Й. Йовков – 1870 г.“ https://yovkov1870.eu/ 

16  декември, 18.00 ч., НЧ „Йордан  Йовков - 1870 г.“ Зала „Зорни-
ца“. Коледен концерт на Музикалната школа при читалището. Вход 
свободен. Организатор: НЧ „Й. Йовков – 1870 г.“ https://yovkov1870.
eu/

16 декември, 18.00 ч., НЧ „Пробуда – 1939 г.“ Коледен концерт на 
любителските състави към НЧ „Пробуда – 1939 г.“ и гости - акор-
деонен състав от НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“ Организатор: НЧ 
„Пробуда – 1939 г.“

16 декември, 18.30 ч., Младежки център – Добрич. Коледен кон-
церт на ZONELI Vocal Training Studio (Студио за вокално обучение 
„ZONELI“) с вокален педагог Елена Карабельова. Организатор: 
Студио за вокално обучение „ZONELI“  https://ycd.bg/

17 декември, 11.00 ч., Огледална зала „Нели Божкова“. Празни-
чен концерт на Смесен хор „Добруджански звуци“. „Юбилей 60 
години и 35 години творческа дейност на Елвира Пастърмаджиева“. 
Диригент Елвира Пастърмаджиева. Клавирен съпровод Радостина 
Гроздева – Кръстева. Организатори: Община град Добрич, Смесен 
хор „Добруджански звуци“

17 декември, 11.30 ч., пл. „Свобода“. Коледен концерт на СУ „Св. 
Климент Охридски“. Организатор: СУ „Св. Климент Охридски“  
https://klohridski.com/

17 декември, 17.00 ч., пл. „Свобода“. Коледен концерт на Студио 
за поп рок певци „Сарандев“ при Младежки център – Добрич с 
вокален педагог Жана Стефанова. Организатор: Младежки център 
– Добрич https://ycd.bg/

18 декември, 11.00 ч., Огледална зала „Нели Божкова“. Коледен 
концерт на Детски хор „Маестро Захари Медникаров“. Диригент 
Росица Дурмушлийска. Вокален педагог Миглена Пенева. Клавирен 
съпровод Радостина Гроздева – Кръстева. Организатори: Община 
град Добрич, Детски хор „Маестро Захари Медникаров“.

18 декември, 11.00 ч., Държавен куклен театър „Дора Габе“. Кук-
лен спектакъл „Дядо Коледа, къде си?“ на Държавен куклен театър 
„Дора Габе“. Организатор: Държавен куклен театър „Дора Габе“. 
http://kuklenteatardobrich.com/

18 декември, 11.00 ч., Зала на Арт център „Палитра“. Коледно 
матине на студио „Музикални инструменти“ при Арт център „Пали-
тра“. Организатор: Арт център „Палитра“. https://www.facebook.com/
profile.php?id=100057057506367

Продължават: 
Фотодокументална изложба „Йордан Йовков в снимки и докумен-

ти от държавните архиви“ по повод 142-годишнината от рождението 
на писателя. Дом-паметник „Йордан Йовков“. Организатор: Регио-
нален исторически музей – Добрич. https://www.dobrichmuseum.bg/
dom-pametnik-yordan-yovkov/

Приключи VI Областен конкурс за есе на тема: „Каква е цената 
да бъдеш харесван?“ 

Жури в състав : Сашо Серафимов - председател на Друже-
ството на писателите в гр.Добрич; Петранка Божкова – филолог, 
поет, член на Съюза на българските писатели и на Съюза на бъл-
гарските журналисти; Мария Методиева – филолог, председател 
на Фондация „Св. Николай Чудотворец“ оцени произведенията и 
присъди следните награди:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ПЪРВА НАГРАДА 
Габриела Георгиева Господинова –14г., СУ „Стефан Караджа“, 

гр.Каварна 
ВТОРА НАГРАДА 
Карина Димитрова Димитрова – 14г., ЕГ „Гео Милев“, гр.Добрич
ТРЕТА НАГРАДА 
Мирела Миленова Минчева –12 г., СУ„П.Р.Славейков“, гр.Добрич
ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ:
Ясмин Севдин Нурвет – 12г., СУ „П.Р.Славейков“, гр.Добрич
Витомир Тошков Тодоров – 12г., СУ „П.Р.Славейков“, гр.Добрич
Велизара Георгиева Георгиева – 14г., СУ „Св.Кл.Охридски“, 

гр. Добрич
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ПЪРВА НАГРАДА 
Момчил Димов Димов – 18г., СУ „Св.Кл.Охридски“, гр. Добрич
ВТОРА НАГРАДА 
Виктория Миленова Златева – 17г., СУ „П.Р.Славейков“, 

гр.Добрич
ТРЕТА НАГРАДА 
Емил Емилов Стоев – 16г., СУ „Асен Златаров“, гр.Шабла
ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ:
Валерия Димитрова Маринова – 17г., СУ „Любен Каравелов“, 

гр.Добрич
Стела Георгиева Илиева – 17 г., ЕГ „Гео Милев“, гр.Добрич
Йоана Наскова Георгиева – 18 г., ЧПГ „Райко Цончев“, 

гр.Добрич
Награждаването на отличените участници ще се състои на 16 

декември 2022г. от 13:30 ч. във фоайето на Младежки център - 
Добрич! 

Конкурсът се организира от Община град Добрич, Младежки 
център- Добрич и Местна комисия за борба срещу противооб-
ществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Силвия ВЕНЕЛИНОВА 

ИЗВЕСТНИ СА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 
В КОНКУРСА ЗА ЕСЕ : "КАКВА Е 
ЦЕНАТА ДА БЪДЕШ ХАРЕСВАН?"



ndt@dobrich.net
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Данните са окончателни и актуални към 7 септември 2021 
година 

 Етнокултурните характеристики на населението са обект на 
наблюдение от началото на 135-годишната история на пребро-
яванията в страната. При първите преброявания, проведени в 
края на ХIХ век (1887 и 1892 г.), са наблюдавани признаците 
„вероизповедание“ и „матерен език“. 

През 1900 г. е включен признакът „народност“. При преброя-
ването, проведено в края на 1946 г., вероизповеданието отпада, 
а другите два признака фигурират до 1975 г., като вместо ма-
терен език се използва наименованието „майчин език“. Един-
ствено през 1985 г. тези признаци са изключени от програмата 
на преброяването. При преброяванията, проведени през 1992 и 
2001 г., се наблюдават признаците „етническа група“, „майчин 

език“ и „вероизповедание“, а при преброяванията през 2011 и 
2021 г. е добавена и „религиозност“.  

При последните три преброявания въпросите, свързани с 
етнокултурните характеристики, са доброволни. Използваните 
дефиниции и методология, както и формирането на въпросите и 
отговорите в преброителната карта са изцяло съобразени с ос-
новните принципи и препоръки на ООН, свързани с изучаването 
на населението по етнически и религиозни признаци: 

Доброволност на отговорите; 
Самоопределение; 
Възможност за свободно записан отговор. 
 Самоопределение по етнос 
Етническата група представлява общност от лица, близки по 

произход, бит, култура и език. 
Тенденциите в демографските процеси, обуславящи изме-

ненията в броя и структурите на населението, се отразяват 
върху всички етнически групи в страната. В резултат на това 
намалява абсолютният брой на населението и на трите основни 
етнически групи, както и не настъпват съществени изменения 
в етническата структура между последните две преброявания.  

Към 7 септември 2021 г. българската етническа група  в об-
ласт Добрич обхваща 109 041, или 77.2% от лицата, отговорили 
на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. 
делът на тази група нараста с 1.8 процентни пункта.  В страната 
тази етническа група обхваща 84.6%.

Към турската етническа група в област Добрич са се само-
определили 18 835, или 13.3% от отговорилите лица. Относи-
телният им дял намалява с 0.2 процентни пункта в сравнение с 

2011 година.  В страната тази група е 8.4%.
Към третия по численост ромски етнос в област Добрич са се 

самоопределили 10 118, или 7.2% от отговорилите лица. Относи-
телният дял на населението от тази етническа група намалява с 
1.6 процентни пункта в сравнение с 2011 година. За сраната са 
се самоопределили 4.4% от лицата.

Към други етнически групи в област Добрич са се самоопре-
делили 2 035 души, или 1.4%.  

Лицата от областта, които са посочили, че не могат да се 
самоопределят, са 265 (0.2%). Отговор „Не желая да отговоря“ 
са отбелязали 1 039, или 0.7% от отговорилите лица. 

 Териториално разпределение по етническо самоопределение 
Българската етническа общност в област Добрич преобла-

дава във всички общини с изключение на общините Крушари и 
Тервел, където тя формира съответно 29.6 и 41.2% от населе-
нието на общините.  

В страната Българската етническа общност доминира във 
всички области, без областите Кърджали (29.0%) и Разград 
(39.7%).  

Лицата, самоопределили се към турската етническа общност 
в област Добрич, са концентрирани териториално главно в об-
щините Крушари (52.5%) и Тервел (48.1%). Общо в двете общини 
живее 36.7% от населението, самоопределило се към турската 
етническа група. 

Лицата от ромската етническа група са разпределени тери-
ториално във всички области на страната. Най-голям е делът на 
ромския етнос в областите Сливен - 15.3%, и Монтана - 11.5%, 
следвани от Шумен - 8.0%, Добрич - 7.2%, и Ямбол - 7.1%. 

Ромската общност в област Добрич е с най висок дял в общи-
ните Каварна (22.1%), Крушари (17.3%) и Добрич-селска (15.0%).

Възраст и етнос 
Характерният за последните десетилетия процес на зас-

таряване на населението засяга в най-голяма степен лицата 
от българската етническа общност. При тази група делът на 
населението в област Добрич на 65 и повече навършени години 
е най-висок - 29.1%, при 19.3% и 8.8% съответно за турската и 
ромската етническа група. 

Сред трите основни етнически общности най-висок е делът на 
младото население (0 - 14 навършени години) при ромите - 24.7% 
от самоопределилите се към този етнос. Почти два пъти по-ма-
лък е делът на младите при турската етническа група (14.5%) и 
най-нисък е този дял при българската общност - 10.1%. 

Една четвърт (24.9%) от лицата, които не могат да определят 
своята етническа принадлежност, и една пета (20.3%) от тези, 
които не желаят да отговорят, са на възраст до 14 навършени 
години.

Образование и етнос 
Наблюдават се съществени различия в образователната 

структура на населението по етническа принадлежност. Докато 
при самоопределилите се като българи на седем и повече навър-
шени години в област Добрич 76.0% са с високо образование 

(23.2% с висше и 52.8% със средно), то при 
населението от турската етническа група 
с високо образование са 34.8% (4.7% с 
висше и 30.1% със средно), а при ромския 
етнос относителният дял на този показател 
е 8.1%, съответно 0.2% с висше и 7.9% със 
завършено средно образование. 

В сравнение с 2011 г. и при трите основни 
етнически групи в област Добрич се наблю-
дава положителна тенденция на увеличава-
не на абсолютния брой и относителния дял 
на лицата със завършено висше и средно 
образование. За десет години делът на 
населението със завършено висше обра-
зование нараства от 0.19 на 0.23% сред 
ромската етническа група, от 2.6 на 4.7% 
сред турската и от 17.8% през 2011 г. на 
23.2% през 2021 г. сред самоопределилите 
се към българската етническа група. 

От лицата на 15 и повече навършени 
години никога не са посещавали училище 
0.4% от самоопределилите се към българ-
ската етническа група, 2.9% от турската и 
9.7% от ромската етническа група. 

Грамотността се определя като умението 
да се чете и пише с разбиране на прочете-
ното и написаното. Към 7 септември 2021 г. 
16.0% от самоопределилите се към ромска-

та етническа група на възраст 9 и повече навършени години са 
неграмотни. Този дял е 4.6% и 0.8% съответно за самоопреде-
лилите се към турската и българската етническа група.

Икономическа активност и етнос 
Данните за икономическите характеристики на населението 

се отнасят до положението на лицата на пазара на труда през 
седмицата, предхождаща критичния момент на преброяването 
- 31 август - 6 септември 2021 година. 

Налице са значителни различия по отношение на участието 
на пазара на труда на лицата от различните етнически групи. За 
област Добрич най-висока е заетостта във възрастовата група 
от 15 до 64 навършени години при българската етническа група 
с коефициент на заетост 65.0%, а най-нисък е този показател 
при ромската етническа група - 14.0%.  

Безработицата е най-висока сред самоопределилите се от 
ромската етническа група. 60% от икономически активните лица 
от този етнос са били безработни през наблюдавания период. 
Всеки седми икономически активен на възраст 15 - 64 навърше-
ни години от турската етническа група също е бил безработен 
през наблюдавания период. Най-нисък е този показател при 
самоопределилите се от българската етническа група - 9.8% от 
икономически активните лица. 

Незаетите и неучастващи в образование на възраст 15 - 29 
навършени години през наблюдавания период варират от 19.4% 
за българската етническа група, 44.8% за турската до 75.2% за 
ромската.    

Майчин език 
Майчиният език е вторият традиционно изучаван при пребро-

яванията етнокултурен признак. 
Майчиният език е първият език, усвоен у дома в най-ранно 

детство. 
В област Добрич българският е майчин език за 105 702 души, 

или 76.4% от населението, турският - за  21 514 души, или за 
15.6%, и ромският - за 7 694 души, или за 5.6% от отговорилите 
на въпроса. За страната този показател сочи, че българският 
е майчин език за 85.3% от населението, турският - за 8.7%, и 
ромският - за 3.9% от отговорилите на въпроса.

Друг майчин език са посочили 2 368 души, или 1.7%.  
Лицата, които са посочили, че не могат да определят майчи-

ния си език са 179 (0.1%). Отговор „Не желая да отговоря“ са 
отбелязали 885, или 0.6% от отговорилите лица. 

В общините Шабла и Добрич - 94.1 и 88.7% от отговорилите 
на въпроса са определили българският език като майчин, до-
като в общините Крушари и Тервел съответно са 28.5 и 39.6%. 
Турският език с най-често е определян като майчин в общините 
Крушари (66.3%) и Тервел(51.7%), а ромския в община Каварна  
(22.4%)

Връзката между етническото самоопределение и самоопре-
делянето по майчин език е силно изразена. 

Най-еднородна по майчин език е българската етническа гру-
па - сред отговорилите и на двата въпроса за етнос и майчин 
език 98.8% от лицата от българската етническа група посочват 
българския за майчин език, 797 (0.7%) - турския, 40 (0.04%) - 
ромския, и 308 (0.3%) - друг. 

Сред самоопределилите се към турската етническа група за 
18 322 души (98.5%) майчин език е турският, а за 206, или 1.1%, 
майчин е българският език. 

Ромската етническа група e малко по-разнородна в своето 
самоопределение по майчин език: 

7 626 души, или 76.2%, са посочили ромския за майчин език; 
69, или 0.7% - български; 
2 306, или 23.0% - турски. 
Териториалното разпределение на населението според посо-

чения майчин език до голяма степен е идентично с разпределе-
нието по етническа принадлежност. 

 Вероизповедание 
Вероизповеданието е принадлежността на лицето към дадена 

група, обособена исторически и характеризираща се с извърш-
ването на определени религиозни обреди (източноправославни, 
католически, протестантски, мюсюлмански и други). 

Лицата от област Добрич, самоопределили се към христи-
янско вероизповедание, са 96 386, или 69.7% от отговорилите 
на въпроса. Сред тях преобладават източноправославните 
християни - 95 163, или 98.7% от посочилите християнско веро-
изповедание, следват лицата с протестантско вероизповедание 
- 623 (0.6%), католическо - 342 (0.4%), и 41 (0.04%) са посочили 
арменско апостолическо вероизповедание. Отговорът „друго 
християнско“ са избрали 217, или 0.2% от отговорилите на 
въпроса. 

Мюсюлманско вероизповедание са посочили 26 207 лица, 
или 18.9%, юдейско - 21, а други вероизповедания изповядват 
103 лица. 

Към 7 септември 2021 г. 4 420 (3.2%) лица в областта са от-
говорили, че нямат вероизповедание, 3 835 (2.8%) са изпитали 
затруднения да определят своето вероизповедание, а 7 370 
(5.3%) са отбелязали отговор „не желая да отговоря“. 

В страната лицата, самоопределили се към християнско ве-
роизповедание са 71.5%, с мюсюлманско – 10.8%, юдейско – 1 
736, а други вероизповедания изповядват 6 451 лица.

 Християнско вероизповедание е водещо във всички общини 
на област Добрич, с изключение на общините Крушари (23.6%) 
и Тервел (36.5%), а с най-висок дял са общините Шабла (87.5%) 
и Добрич (79.3%). 

Лицата посочили мюсюлманско вероизповедание са предимно 
в общините Крушари (58.7%) и Тервел (55.9%).

Лица отговорили, че нямат вероизповедание и изпитали за-
труднения да определят своето вероизповедание са най-много 
в община Крушари съответно 10.2 и 5.6%, а в община Добрич 
6.2% са отбелязали отговор „не желая да отговоря“.

Възрастовото разпределение на лицата, самоопределили се 
към различните вероизповедания показва, че най-висок е отно-
сителният дял на възрастните (65+ години) при лицата, изповяд-
ващи християнско вероизповедание - 75.5%, а най-нисък - при 
тези посочили „друго“ (0.03%). Сходно с разпределението по 
етническа принадлежност, където най-висок е делът на лицата 
на възраст до 14 навършени години в категорията „не мога да 
определя“ - 7.6 % от посочилите този отговор.

Вероизповедание и етнос 
При лицата в област Добрич, самоопределили се към бъл-

гарската етническа група, 93 552 души, или 87.9%, са с източ-
ноправославно вероизповедание, 123 (0.1%) - с католическо, 
515 (0.5%) - с протестантско, и 1 291 (1.2%) - с мюсюлманско 
вероизповедание. Отговор „нямам“ са посочили 

2 650 (2.5%) лица, а „не мога да определя“ – 2 565, или 2.4% от 
самоопределилите се към българската етническа група. 

За 16 844 души (90.5%) от самоопределилите се към турската 
етническа група отбелязаното вероизповедание е мюсюлман-
ско, 203 (1.1%) са избрали християнско вероизповедание, 508 
(2.7%) от тази етническа група са посочили, че нямат вероизпо-
ведание, 466 (2.5%) не са успели да се самоопределят. 

Сред самоопределилите се към ромската етническа група 
преобладават тези с източноправославно вероизповедание - 
333, или 3.3%. Мюсюлманско вероизповедание е посочено от 
7 610 (76.0%) от ромите, протестантско - от 28 (0.3%), „нямам“ 
вероизповедание са отбелязали 1 035 (10.3%) и „не мога да 
определя“ - 604 (6.0%) от самоопределилите се към ромската 
етническа група. 

В област Добрич най-висок е делът на лицата, които са де-
кларирали, че не желаят да посочат вероизповеданието си сред 
българската етническа група - 5.9%, а най-нисък - сред лицата, 
самоопределили се към турската етническа група (3.1%). 

В общините Крушари и Тервел с преобладаващо население 
самоопределило се към турската етническа група отбелязаното 
вероизповедание е мюсюлманско, съответно – 97.1 и 93.8%. В 
община Шабла 88.9% са източноправославните християни са 
сред българската етническа група. В областния център 87.1% 
от самоопределилите се към българската етническа група са  
с източноправославно вероизповедание, а 85.1% от турската 
етническа група са мюсюлмани.

В териториален аспект най-висок е делът на самоопредели-
лите се към християнско вероизповедание в областите Кюс-
тендил (88.5%), Видин (86.9%), Перник (86.6%) и София (83.4%), 
а най-нисък - в областите Кърджали (15.6%), Смолян (24.2%) и 
Разград (35.8%). 

 Лицата, самоопределили се към мюсюлманско вероизповеда-
ние, са концентрирани предимно в областите Кърджали (69.6%), 
Разград (55.0%), Търговище (43.7%), Смолян (41.1%), Силистра 
(39.1%) и Шумен (34.3%). Най-нисък е този дял в областите 
Видин, Монтана, Перник и Кюстендил - по 0.1% от отговорилите 
на въпроса. 

Религиозност 
Религиозността е мироглед и поведение, нагласи и обичаи, 

основани на вярата в божествено или висше същество, свръхес-
тествени сили, както и съвкупност от морални норми, практики, 
ценности, институции и ритуали, съпровождащи този мироглед. 

Към 7 септември 2021 г. в област Добрич 75 422, или 54.5% от 
отговорилите на въпроса „Религиозен ли сте?“, са отбелязали 
„да“, 24.2% са отбелязали „не“, 12.9% „не мога да определя“, а 
8.3% са избрали отговор „не желая да отговоря на въпроса“. От 
отговорилите с „да“ 56.4% са жени, а 43.6% са мъже.  

Комбинирането на въпросите за вероизповедание и религи-
озност показва, че 71.4% от самоопределилите се към мюсюл-
манско вероизповедание са посочили, че са религиозни, докато 
при самоопределилите се към християнско вероизповедание 
този дял е 58.3%. 

В страната 51.4% от отговорилите на въпроса „Религиозен 
ли сте?“, са отбелязали „да“, 24.7% са отбелязали „не“, 13.0% 
„не мога да определя“, а 10.9% са избрали отговор „не желая 
да отговоря на въпроса“. 77.6% от самоопределилите се към 
мюсюлманско вероизповедание са посочили, че са религиозни, 
докато самоопределилите се към християнско вероизповедание 
са 59.1%.

ЕТНОКУЛТУРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ДОБРИЧ
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ОВЕН - Ентусиазмът ви е заразителен и 
отваря всички врати пред вас. Великодуши-
ето ви ще ви спечели нови приятели. Може 
да се отдадете на желанията си - днес почти 
всичко ви е позволено.

ТЕЛЕЦ - Чувствате, че нищо не е в състоя-
ние да ви изненада днес. Със самооблада-
ние и решителност ще се справите с онова, 
което се изисква от вас. Бъдете реалисти.

БЛИЗНАЦИ - Подходящо време за про-
фесионални планове, особено ако се свър-
зани с въвеждането на нещо ново. Бъдете 
по-предприемчиви и можете да се надявате 
на успех.

РАК - Днес на работното си място ще бъ-
дете в стихията си. Всестранно проявявате 
способностите си и получавате одобрението 
на всички. Мнозина от вас ще имат възмож-
ност да подобрят финансовото си състоя-
ние.

ЛЪВ - Очаква ви приятен ден. Не си по-
ставяйте прекалено високи цели обаче, за 
да не останете разочаровани. Пред вас се 
откриват нови перспективи, опитайте се да 
ги използвате максимално.

ДЕВА - Периода се очертава като много 
добър за вас. Неочаквани приходи ще ви 
позволят най-после да си вземете глътка 
въздух. Приятни новини ще разведрят ат-
мосферата.

ВЕЗНИ - Само вие самите може да разно-
образите деня си, защото събитията, които 
предстоят, едва ли ще ви се сторят интри-
гуващи. Работата не ви предлага сериозни 
предизвикателства.

СКОРПИОН - Възползвайте се от всяка 
свободна минута, за да си починете. Оч-
ертава се напрегнат и изморителен ден. 
Пестете силите си и се заемайте само с 
най-неотложното.

СТРЕЛЕЦ - Днес с лекота ще осъществите 
своя идея, върху която работите от много 
дни насам. Ако се наложи не се колебайте 
да рискувате, шансът е на ваша страна.

КОЗИРОГ - Възможно е да ви измъчват 
неразбирателствата в семейството. Днес 
ще ви се отдаде чудесна възможност да ги 
разрешите. Проявете търпение и отстъпете 
в конфликтна ситуация.

ВОДОЛЕЙ - Денят ви няма да е от най-
спокойните и ще бъде добре, ко днес бъдете 
малко по-отстъпчиви. Изслушвайте опонен-
тите си преди да се нахвърлите върху тях.

РИБИ - Един динамичен ден, а за тези от 
вас, които работят в деловата сфера, денят 
е доста обещаващ. С малко повече съоб-
разителност и настойчивост ще успеете да 
постигнете нещо наистина значимо.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Всяка жена може да 
те нарече идиот, но 
само собствената го 
мисли честно. - Меги 
от пирок център, но не 
тази, за която си мисли-
те!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
казваме днес на кмета на 
село Черна Иван Марев, 
с пожелания за здраве и 
много ентусиазъм в рабо-
тата за хората от повере-
ното му населено място! 

ИМЕН ДЕН празнуват 
днес всички с имената: 
Свобода, Елевтер, Елевте-
рия. нека здравето и щас-
тието са техен ежедневен 
спътник!

ЕДИН МАЛЪК СЛАДУР 
става днес на цели 2 го-
динки – Владислав Мано-
лов. Да расте здрав, умен, 
палав, щастлив и обичан 
му наричаме ние от НДТ. А 
на мама Анита и татко Би-
сер желаем тяхното малко 
слънчице много-много да 
ги радва и да им носи ус-
мивка в дните!

РОЖДЕН ДЕН празнува 
утре Нина Петрова  - об-
щински съветник от ГЕРБ в 
Шабла и член на общинско-
то ръководство на партия-
та в крайморската община. 
Нека е здрава и нека всич-
ките й добри начинания се 
увенчават с успех!  

В АВАНС честитим пред-
стоящия на 17 декември 
рожден ден на колежката 
ни Валя Янева, с пожела-
ние от здраве, успехи и 
много поводи за усмивка 
да не се отърве!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
казваме в аванс на Калина 
Станева, която празнува на 
17 декември. Нека е здрава 
и щастлива и да успява с 
усмивка във всичко добро, 
което си науми!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ казва-
ме с уважение на главния 
диригент на хор „Добру-
джански звуци“ Елвира 
Пастърмаджиева. Талант-
ливата дама ще празнува 
на 17 декември. А по повод 
юбилея и 35-годишнината 
на творческата й дейност 
самата тя ще поднесе по-
дарък на добруджанци – 
концертът „Френска музи-
ка“, който ще се състои на 
самия 17 декември. Ние от 
НДТ от сърце желаем на 
юбилярката да е здрава, да 
продължи да твори красота 
с музиката, да е щастлива! 
И нека животът й е една 
песен на светлината и до-
брото!  

ИМЕН ДЕН празнуват 
на 17 декември всички с 
имената: Данaил, Данaилa, 
Даниeл, Даниeлa, Дани, 
Дана. Нека са здрави, нека 
мислят добро и правят до-
бро! И нека добро да им се 
връща!

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН в 
аванс казваме на хората 
с имена: Модест, Модю и 
Модеус, които празнуват 
на 18 декември. А поже-
ланията ни към тях са за 
здраве и много светлина и 
хармония в живота!

РОЖДЕН ДЕН празнува 
на 19 декември г-жа Иван-
ка Шопова, а ние от НДТ й 
желаем в аванс здраве и 
сбъднати мечти!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ЖЕНиТЕ ВъВ фуТбОЛА: 
КАРиЕРАТА НА ЙОРЕЛи РиНКОН

Женският футбол е от малко 
разпространените спортове в 
Колумбия. Мисията на Йоре-
ли Ринкон 
е  да про-
мени това. 
О т  2 0 2 0 
г. тя е във 
ФК „Интер 
М и л а н о “ , 
борейки се 
за титли, а и 
срещу пред-
р а з с ъ д ъ -
ците, пише 
каналът My 
Calling във 
vbox7.

„ А к о  с е 
говори за 
женски футбол, първият човек, 
който изниква в съзнанието на 
някого в Колумбия, е Йорели 
Ринкон“, казва самата Йорели.

Тя стига до върхова позиция 
в своята игра - играта й в на-
ционалния отбор продължава от 
2012 г. насам!

Използва и медийното прос-
транство за своя сцена за про-
мотиране на женския футбол. За-
щото в тази сфера жените често 
се сблъскват с дискриминация.

Пример са думите на спортния 
ръководител на голям футболен 
клуб: „Няма никаква икономиче-
ска или каквато и да е била друга 

полза. Освен обичайните про-
блеми, придружаващи жените, те 
и консумират повече алкохол от 

мъжете. Да не говорим за полето 
на разпространение на хомосес-
кусалност, което се дава“, казва 
Габриел Камарго, собственик на 
ФК „Депортес Толима“.

Но обществото постепенно се 
променя, казва Йорели Ринкон.

Още като дете тя е огромна 
сензация.

Виктор Х. Гонзалес, първият 
треньор на Йорели: „За децата 
беше странно момиче да играе 
по-добре от тях. Йорели винаги 
свършваше по-бързо от другите. 
След мача тя продължаваше да 
дриблира и да се упражнява – и 
това караше другите да се чувст-

ват зле.“
Баща й подарявал кукли вмес-

то футболни топки от фабриката 
му. Но това изобщо не й харес-
вало.

„Затова махах главата на кук-
лата и играх футбол с нея“, раз-
казва Йорели.

Амбицийте й се отплащат!
„Първата покана да играя в 

националния отбор беше неверо-
ятна за мен! Освен това бях пър-
вата жена избрана от Сантандер 
някога“, споделя тя.

Тя предава своя опит от про-
фесионалните игри на талантли-
ви момичета като нея.

„Те имат смелостта да кажат 
на родителите си: „Искам да 
тренирам, да нося шорти и ма-
ратонки. Искам да съм мръсна 
и потна.“ Тогава някои родители 
промениха мнението си: „Или се 
придържам към предразсъдъ-
ците си или помагам на дъщеря 
си.“ И още:

 „Страхотно е да гледам как 
работите върху себе си. Футбо-
лът не се състои само в мачове, 
всички останали части също са 
толкова важни - тренировките 
и дисциплината и тн. “, допълва 
Йорели Ринкон.

Йорели Ринкон сбъдна мечта-
та си и тя е пример за подража-
ние за момичета, които искат да 
тренират футбол.

HeбocТъpгaч, изВиcяВaщ ce Нa 
2 Км В НeбeТo - ВъзмoЖНo Ли e?

Cyвepeнният фoнд нa Cayди-
тcкa Apaбия (РIF) възнaмepявa 
дa издигнe нoв нeбocтъpгaч 
в кpaлcтвoтo, чиятo виcoчинa 

щe нaдминe пoвeчe oт двa пъти 
нaй-виcoкaтa cгpaдa в cвeтa 
- 828-мeтpoвaтa кyлa Бypж Xa-
лифa (Вurj КhаlIfа) в Дyбaй. Toвa 
cъoбщи cпиcaниe МIddlе Еаst 
busInеss IntеllIgеnсе.

Пo нeгoвa инфopмaция, РIF 
oбмиcля плaнoвe зa изгpaж-
дaнe нa cгpaдaтa c плoщ oт 18 
квaдpaтни килoмeтpa и виcoчинa 
2 килoмeтpa ceвepнo oт Pияд.

Пoдизпълнитeлитe oцeнявaт 
cтoйнocттa нa пpoeктa нa oбщo 
oкoлo 5 млpд. дoлapa. Cпopeд 

изтoчницитe нa издaниeтo, нa 
тoзи eтaп ce пpoвeждa eдин oт 
тъpгoвeтe, пpи кoйтo тaкcaтa зa 
yчacтиe e 1 млн. дoлapa. 

H o в a т a  c г p a д a  щ e  и м a 
oбщa paзгънaтa плoщ oт 148 
450 квaдpaтни мeтpa, кaтo 
тъpгoвcкитe плoщи щe зaeмaт 
87 966 квaдpaтни мeтpa

Пpeз нoeмвpи 2022 г .  в 
ceвepoзaпaднaтa  чacт  нa 
кpaлcтвoтo зaпoчнa cтpoи-
тeлcтвoтo нa мeтpoпoлиca МIrrоr 
LInе, дълъг 120 км и виcoк 490 
мeтpa, кoйтo щe мoжe дa пoбepe 
5 милиoнa дyши. Toй щe ce 
cъcтoи oт двa нeбocтъpгaчa, 
cвъpзaни c пeшexoдни пpoxoди. 

Идeйният вдъxнoвитeл нa тoзи 
aмбициoзeн пpoeкт нa cтoйнocт 
1 тpилиoн дoлapa e cayдитcкият 
пpecтoлoнacлeдник Moxaмeд бин 
Caлмaн Aл Cayд.

Пoнacтoящeм нaй-виcoкaтa 
cгpaдa в cтpaнaтa e Kpaлcкaтa 
чacoвникoвa кyлa, кoятo e чacт 
oт кoмплeкca oт нeбocтъpгaчи 
Aбpaдж aл-Бeйт в Meкa (601 м).


