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Всеки ден с по-
добрия вестник!

Сутринта ще е студено 
с минимални температури 
между минус 6 и минус 1, в 
София около минус 4. През 
деня ще преобладава слън-
чево време. Преди обяд на 
места в равнините ще е с 
ниска облачност или мъгла. 
Ще духа слаб, в източните 
райони - умерен вятър от 
североизток. Максималните 
температури ще са между 2 
и 7, в София около 3.

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

ДЕНИЦА САЧЕВА И МАЯ 
ДИМИТРОВА ИСКАТ МОН 
ДА РАЗРЕШИ ОТКРИВАНЕ 
НА ФИЛИАЛИ ЗА 
МЕДСЕСТРИ И АКУШЕРКИ 

ФОЛКЛОРНА 
МАГИЯ ЗАВЛАДЯ 
ПРЕДКОЛЕДНО 
КАВАРНА

ПРАВОСЛАВЕН 
КАЛЕНДАР: 20 
ДЕКЕМВРИ - ИГНАЖДЕН

ТРАЙ, КОНЬО, ЗА 
ЗЕЛЕНА ТРЕВА!

На стр. 4

На стр. 4

На стр. 2

На стр. 3

ВРЕМЕТО

ДА ПРАВИШ ДОБРО 
НЕ САМО ПО КОЛЕДА

ДВЕ НОВИ СОЦИАЛНИ 
УСЛУГИ В БАЛЧИК -
ЗА ВЪЗРАСТНИ И 
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

ДИРИГЕНТЪТ НА ХОР "ДОБРУДЖАНСКИ ЗВУЦИ" 
ЕЛВИРА ПАСТЪРМАДЖИЕВА С 60-ГОДИШЕН 
ЮБИЛЕЙ И 35 ГОДИНИ ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

На стр. 4

На стр. 6

На стр. 3
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ТАКЪВ Е ЖИВОТЪТ

Ñëåä ïðîâåäåíè îïåðàòèâíî 
èçäèðâàòåëíè ìåðîïðèÿòèÿ è 
ñëåäñòâåíè äåéñòâèÿ, ñëóæè-
òåëè íà Ïúðâî ÐÓ ÌÂÐ Äîáðè÷ 
çàäúðæàò êðèìèíàëíî ïðîÿâåí 
56-ãîäèøåí ìúæ. Óñòàíîâåíî 
å, ÷å 56-ãîäèøíèÿò å àâòîð íà 
äâà îáèðà. Íà 12 äåêåìâðè òîé 
å èçâúðøèë êðàæáà íà ïîðò-
ôåéë ñúñ ñóìàòà îò 120 ëåâà 
è ëè÷íè äîêóìåíòè îò äàìñêà 
÷àíòà â öåíòðàëíà ÷àñò íà ãðàä 
Äîáðè÷. Óñòàíîâåíî å ñúùî, 
÷å çàäúðæàíèÿò å èçâúðøèòåë 
íà êðàæáà íà ÷àíòà, â êîÿòî 

ЗАДЪРЖАХА СЕРИЕН ОБИРДЖИЯ

ТЪРСЯ ДА ЗАКУПЯ
ГАРСОНИЕРА ИЛИ ДВУСТАЕН  

АПАРТАМЕНТ
В РАЗШИРЕН ЦЕНТЪР НА ГРАД ДОБРИЧ.

За контакти: 0888 283588

Íà 18 äåêåìâðè, îêîëî 08:00 
÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå 
çà èçâúðøåíè êðàæáè îò äâå 
êúùè íà òåðèòîðèÿòà íà ãðàä 
Êàâàðíà. Ïî äàííè íà òúæèòå-
ëèòå å èçâúðøåíà êðàæáà íà 
çëàòíè è ñðåáúðíè íàêèòè è 
ñóìàòà îò 510 ëåâà. Ïî ñëó÷à-
èòå ñà îáðàçóâàíè äîñúäåáíè 
ïðîèçâîäñòâà.ÍÄÒ

Íà 15.12.2022 ã. Îáùèíà 
ãðàä Äîáðè÷ è Ìèíèñòåðñòâî 
íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëè-
òèêà ñêëþ÷èõà Àäìèíèñòðà-
òèâåí äîãîâîð ïî Ïðîãðàìà 
„Ðàçâèòèå íà ÷îâåøêèòå ðå-
ñóðñè“ 2021-2027, ïðîöåäóðà 
BG05SFPR002-2.001 „Ãðèæà â 
äîìà“ çà èçïúëíåíèå íà ïðî-
åêò BG05SFPR002-2.001-0081 
„Ãðèæà â äîìà â Îáùèíà ãðàä 
Äîáðè÷“, ñúôèíàíñèðàí îò Åâ-
ðîïåéñêè ñîöèàëåí ôîíä ïëþñ

Ïðîåêòúò å íà ñòîéíîñò 1 
715 250,66 ëåâà è å ñ îñíîâíè 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ СКЛЮЧИ АДМИНИСТРАТИВЕН 
ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ 
"ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ" ЧРЕЗ 
ПРОЦЕДУРА "ГРИЖА В ДОМА" ПО ПРОГРАМА 
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2021-2027 г.

КРАЖБА ОТ ДВЕ КРАЖБА ОТ ДВЕ 
КЪЩИ В КАВАРНАКЪЩИ В КАВАРНА

65-ãîäèøåí ìúæ çàãèíà ïðè 
êàòàñòðîôà, ñëåä óäàð â äúð-
âî, ñúîáùàâàò îò ïîëèöèÿòà. 
Íà 18 äåêåìâðè, îêîëî 18:30 
÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå 
çà âúçíèêíàëî ÏÒÏ ïî óë. 
„Êèðèë è Ìåòîäèé“ â ãðàä Äî-
áðè÷. Íà ìÿñòî å óñòàíîâåíî, 
÷å ëåê àâòîìîáèë „Ìåðöåäåñ“, 
óïðàâëÿâàí îò 65-ãîäèøåí 
ìúæ, ãóáè êîíòðîë íàä ÌÏÑ 
è ñå óäðÿ ÷åëíî â äúðâî. 
Âñëåäñòâèå íà èíöèäåíòà, 
âîäà÷úò çàãèâà. Ïî ñëó÷àÿ å 
îáðàçóâàíî äîñúäåáíî ïðî-
èçâîäñòâî.ÍÄÒ

65-ГОДИШЕН 65-ГОДИШЕН 
ЗАГИНА ПРИ ЗАГИНА ПРИ 
УДАР В ДЪРВОУДАР В ДЪРВО

Íà 18 äåêåìâðè, îêîëî 09:40 ÷àñà, â ñ. Êðàíåâî å ñïðÿí 
çà ïðîâåðêà ìèêðîáóñ „Èâåêî“, óïðàâëÿâàí îò 56-ãîäèøåí 
ìúæ. Ïðè ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà àëêîõîë ñ òåõíè÷åñêî 
ñðåäñòâî, öèôðîâàòà èíäèêàöèÿ îò÷èòà íàëè÷èåòî íà 2,96 
ïðîìèëà. Âîäà÷úò å çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 18 äåêåìâðè, îêîëî 23:00 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å èçâúð-
øåíà ïðîâåðêà íà 19-ãîäèøåí ìúæ. Â õîäà íà ïðîâåðêàòà å 
óñòàíîâåíà ñóõà òðåâíà ìàñà ñ òåãëî 0,2 ãðàìà, ðåàãèðàùà 
íà êàíàáèñ. Çàäúðæàí å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 19 äåêåìâðè, îêîëî 02:00 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å èç-
âúðøåíà ïðîâåðêà íà 31-ãîäèøåí ìúæ. Ó íåãî å óñòàíîâåíî 
êðèñòàëíî âåùåñòâî ñ òåãëî 0,18 ãðàìà, ðåàãèðàùî íà ìåòà-
àìôåòàìèí. Ìúæúò å çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

0,11 ãðàìà ìåòààìôåòàìèí íà êðèñòàëè ñà îòêðèòè ó 
31-ãîäèøåí ìúæ. Ïðîâåðêàòà å èçâúðøåíà íà 17 äåêåìâðè, 
îêîëî 15:00 ÷àñà â ãðàä Äîáðè÷.Ìúæúò å çàäúðæàí çà ñðîê 
îò 24 ÷àñà. 

Íà 16 äåêåìâðè, îêîëî 16:30 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí 
çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Ôîëêñâàãåí“, óïðàâëÿâàí îò 
27-ãîäèøåí ìúæ. Ïðè èçâúðøåíàòà ïðîâåðêà çà óïîòðåáà 
íà íàðêîòè÷íè è óïîéâàùè âåùåñòâà, òåñòúò îò÷èòà ïîëî-
æèòåëåí ðåçóëòàò çà ìåòààìôåòàìèí. Âîäà÷úò å çàäúðæàí 
çà ñðîê îò 24 ÷àñà. ÍÄÒ

112 ÍÎÂÈÍÈ

äåéíîñòè çà èçïúëíåíèå: 
Ïðåäîñòàâÿíå íà èíòåãðèðàíè 

çäðàâíî-ñîöèàëíè ãðèæè, ïñèõî-
ëîãè÷åñêà è ðåõàáèëèòàöèîííà 
ïîäêðåïà, äîñòàâêà íà õðàíà è 
õðàíèòåëíè ïðîäóêòè, çàïëàùà-
íå íà áèòîâè ñìåòêè ñúñ ñðåä-
ñòâà íà ïîòðåáèòåëÿ, çàïëàùàíå 
íà áèòîâè ñìåòêè è çàÿâÿâàíå 
è ïîëó÷àâàíå íà íåîòëîæíè 
àäìèíèñòðàòèâíè óñëóãè (ñúñ 
ñðåäñòâà íà ïîòðåáèòåëèòå), 
ïðåäîñòàâÿíå íà èíôîðìàöèÿ 
çà ïðîôèëàêòèêà íà çäðàâåòî 
è çíà÷èìè çàáîëÿâàíèÿ, íà 321 

ëèöà, âúçðàñòíè õîðà â íåâúç-
ìîæíîñò çà ñàìîîáñëóæâàíå è 
ëèöà ñ óâðåæäàíå â äîìàøíà 
ñðåäà.

Ñðîêúò  çà èçïúëíåíèå íà ïðî-
åêòà å 12 ìåñåöà, êàòî èçïúëíå-
íèåòî íà äåéíîñòèòå ïî äîãîâî-
ðà çàïî÷âà îò 05.01.2023 ã.

Ïîòðåáèòåëèòå æåëàåùè 

Íà 17 äåêåìâðè, îêîëî 18:15 
÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå 
çà âúçíèêíàëî ÏÒÏ ïî ïúòÿ ñ. 
Ìîãèëèùå, â ïîñîêà êúì ãðàä 
Êàâàðíà. Íà ìÿñòî å óñòàíîâå-
íî, ÷å ëåê àâòîìîáèë „Âîëâî“, 
óïðàâëÿâàí îò 52-ãîäèøåí 
ìúæ, áëúñêà ñúñ ñòðàíè÷íî 

БЛЪСНАХА МЪЖ НА ТРОТИНЕТКАБЛЪСНАХА МЪЖ НА ТРОТИНЕТКА
îãëåäàëî äâèæåù ñå ïî ïúòÿ 
ìúæ íà 44ãîäèíè ñ òðîòèíåò-
êà. Âñëåäñòâèå íà èíöèäåíòà, 
âîäà÷úò íà òðîòèíåòêàòà å 
ñ ôðàêòóðà íà ãëåçåí, áåç 
îïàñíîñò çà æèâîòà. Ïî ñëó-
÷àÿ å îáðàçóâàíî äîñúäåáíî 
ïðîèçâîäñòâî.ÍÄÒ

ÒÐÀÉ, ÊÎÍÜÎ, ÇÀ ÇÅËÅÍÀ 
ÒÐÅÂÀ! Â Áúëãàðèÿ „óìîðåíè-
òå êîíå“ ãè óáèâàò. Ïàðëàìåí-
òúò íà Ãúðöèÿ ãëàñóâà ïàêåò 
îò ïîìîùè â ðàçìåð íà 500 
ìèëèîíà åâðî çà ñîöèàëíî 
ñëàáè ñåìåéñòâà, êàòî ïîåìà 
òåæåñòòà îò âèñîêàòà öåíà íà 
òîêà. Ïîâå÷å îò 200 000 óÿç-
âèìè ñåìåéñòâà ùå ïîëó÷àò è 
ïîìîùè äî 900 åâðî â êðàÿ íà 
ãîäèíàòà.

Òàêúâ å æèâîòúò!
ÒÐÀÉ, ÊÎÍÜÎ, ÇÀ ÇÅËÅÍÀ 

ÒÐÅÂÀ! Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí 
Ðàäåâ îòëîæè äàâàíåòî íà 
ìàíäàò çà ñúñòàâÿíå íà ïðà-
âèòåëñòâî íà Áúëãàðèÿ çà ñëåä 
Íîâà ãîäèíà. Öÿë äåí ìåäèèòå 
áúëâàò, ÷å ÷àñ ïî-áúðçî òðÿá-
âà äà èìàìå ðåäîâíî ïðàâè-
òåëñòâî è ùîì òîâà â ìîìåíòà 
å íåâúçìîæíî, òðÿáâà äà ñå 

ТРАЙ, КОНЬО, ЗА ЗЕЛЕНА ТРЕВА!ТРАЙ, КОНЬО, ЗА ЗЕЛЕНА ТРЕВА!
îòèâà íà íîâè èçáîðè. Õîðàòà 
èìàò ÷óâñòâîòî, ÷å áàâíî âúð-
âè âðåìåòî çà óáåæäàâàíå, 
ñìÿòàé ïîäêóïâàíå, íà äåïó-
òàòè äà ñå ïðèñúåäèíÿò êúì 
„Ïðîäúëæàâàìå ïðîìÿíàòà“ 
è „Äåìîêðàòè÷íà Áúëãàðèÿ“ 
çà ïðàâèòåëñòâî íà ìàëöèí-
ñòâîòî.

Òàêúâ å æèâîòúò!
ÒÐÀÉ, ÊÎÍÜÎ, ÇÀ ÇÅËÅÍÀ 

ÒÐÅÂÀ! Òðÿáâà!... Òðÿáâà!... 
Òðÿáâà!... Õèëÿäè ïúòè íà äåí 
ñå ÷óâàò â åôèðà òåçè äóìè. 
Òå ñà íà óïðàâëÿâàùè è óï-
ðàâëÿâàëè. Õîðà îò âèñøàòà 
äúðæàâíà ÿñëà. Àìè, íàïðàâå-
òå ãî, áëåé â íèçèíèòå îâ÷åòî 
ñòàäî! À êåðâàíúò ñè âúðâè, 
óìîðåíèòå êîíå ìå÷òàÿò çà 
çåëåíà òðåâà è åäèí ïî åäèí 
ñè óìèðàò ïî ïúòÿ èç åâðîïóñ-
òèíÿòà Áúëãàðèÿ.

Òàêúâ å æèâîòúò!
     Äèìèòúð ÄÓÊÎÂ

èìàëî 200 ëåâà è 600 àíãëèé-
ñêè ïàóíäà. Ïîñåãàòåëñòâîòî 
å èçâúðøåíî îò ïàðêèíã ïî óë. 
„Ñëàâÿíñêà“ â ãðàä Äîáðè÷ íà 
14 äåêåìâðè ò.ã. 

Â ñúäà å âíåñåíî èñêàíå çà 
âçåìàíå íà ïîñòîÿííà ìÿðêà 
çà íåîòêëîíåíèå „çàäúðæàíå 
ïîä ñòðàæà“. Ìàòåðèàëèòå 
ïî ñëó÷àèòå ñà äîêëàäâàíè â 
ïðîêóðàòóðàòà. Ðàáîòàòà ïî 
óñòàíîâÿâàíå è äîêóìåíòèðà-
íå íà ïðåñòúïíàòà äåéíîñò íà 
56-ãîäèøíèÿ ìúæ ïðîäúëæàâà.
ÍÄÒ

Ñîëèäíî ïî÷åðïåí øîôüîð 
êàòàñòðîôèðà â Êðàíåâî è ñå 
îòúðâà ñàìî ñ ìàòåðèàëíè 
ùåòè ïî àâòîìîáèëà. Íà 17 
äåêåìâðè, îêîëî 19:15 ÷àñà, 
å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå çà 
âúçíèêíàëî ÏÒÏ â ðàéîíà íà 
ñ. Êðàíåâî. Íà ìÿñòî å óñòà-
íîâåíî, ÷å êàòàñòðîôèðàëèÿò 
àâòîìîáèë å „Ôîðä“, à çàä 

ПИЯН КАТАСТРОФИРА В КРАНЕВОПИЯН КАТАСТРОФИРА В КРАНЕВО
âîëàíà áèë 35-ãîäèøåí ìúæ. 
Ïðè èçâúðøåíàòà ïðîâåðêà 
çà óïîòðåáà íà àëêîõîë ñ òåõ-
íè÷åñêî ñðåäñòâî, öèôðîâàòà 
èíäèêàöèÿ îò÷èòà íàëè÷èåòî 
íà 2,63 ïðîìèëà. Âîäà÷úò å 
çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 
Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíî áúðçî 
ïîëèöåéñêî ïðîèçâîäñòâî.
ÍÄÒ

Íà 16 äåêåìâðè, îêîëî 06:50 
÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå 
çà âúçíèêíàëî ÏÒÏ ïî áóë. 
„25-òè Ñåïòåìâðè“, íà êðúñòî-
âèùåòî ñ óë. „Îòåö Ïàèñèé“ â 
ãðàä Äîáðè÷. Íà ìÿñòî å óñ-
òàíîâåíî, ÷å 66-ãîäèøíà æåíà 
ïðåñè÷à íåïðàâèëíî ïúòíîòî 
ïëàòíî è å áëúñíàòà ñúñ çàäíà 
äÿñíà ÷àñò îò ëåê àâòîìîáèë. 
Æåíàòà å ïðåãëåäàíà è îñâî-
áîäåíà çà äîìàøíî ëå÷åíèå ñ 
ôðàêòóðà íà ïèùÿë íà äîëåí 
êðàéíèê.ÍÄÒ

БЛЪСНАХА БЛЪСНАХА 
НЕПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 
ПРЕСИЧАЩА ПРЕСИЧАЩА 
ПЕШЕХОДКАПЕШЕХОДКА

äà ïîëçâàò èíòåãðèðàíèòå 
çäðàâíî-ñîöèàëíè óñëóãè ïî 
ïðîåêòà, ìîãàò äà ïîäàâàò 
çàÿâëåíèÿ çà âêëþ÷âàíå ëè÷íî 
èëè ÷ðåç óïúëíîìîùåíî ëèöå 
â Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, óë. 
„Íåçàâèñèìîñò“ � 7, êîðïóñ III 
(Áèâø ïàðòèåí äîì), åò. 7, ñòàÿ 
702, ñ÷èòàíî îò 05.01.2023 ã.   

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 À.Ì., îáâèíåí 
çà äúðæàíå íà âèñîêîðèñêîâè 
íàðêîòè÷íè âåùåñòâà. Ìúæúò 
å ïðèâëå÷åí â êà÷åñòâîòî íà 
îáâèíÿåì ïî äîñúäåáíî ïðî-
èçâîäñòâî çà òîâà, ÷å íà 7 
äåêåìâðè 2022ã., â Äîáðè÷, 
áåç íàäëåæíî ðàçðåøèòåëíî å 
äúðæàë âèñîêîðèñêîâè íàðêî-
òè÷íè âåùåñòâà - àìôåòàìèí è 
ìàðèõóàíà. Âèäíî îò äàííèòå 
ïî äåëîòî íàðêîòè÷íèòå âå-
ùåñòâà áèëè îòêðèòè â ÷àñòåí 
äîì, ïîëçâàí îò îáâèíÿåìèÿ. 
Â æèëèùåòî áèëè íàìåðåíè è 
èççåòè è ìíîæåñòâî áàíêíîòè 
åâðî, íà îáùà ñòîéíîñò 30 
180 åâðî.

Îêðúæíèÿò ñúä, ñëåä êàòî 
èçñëóøà ñòàíîâèùàòà íà 

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

ñòðàíèòå è ñëåä ïðåöåíêà íà 
ñúáðàíèòå â õîäà íà äîñúäåá-
íîòî ïðîèçâîäñòâî äîêàçàòåë-
ñòâà, íàìåðè çà íåîñíîâàòåë-
íî èñêàíåòî çà èçìåíåíèå íà 
íàëîæåíàòà íà îáâèíÿåìèÿ 
íàé-òåæêà ìÿðêà çà íåîòêëî-
íåíèå.

Ñïîðåä âúççèâíèÿ ñúä ïðè 
ïúðâîíà÷àëíîòî âçåìàíå íà 
ìÿðêàòà ñà áèëè íàëèöå âñè÷-
êè çàêîíîâè ïðåäïîñòàâêè çà 
òîâà, òúé êàòî îò ñúáðàíèòå 
äîêàçàòåëñòâà ïî äåëîòî ìîæå 
äà ñå íàïðàâè îáîñíîâàí èç-
âîä îòíîñíî ñúïðè÷àñòíîñòòà 
íà îáâèíÿåìèÿ êúì ðàçñëåäâà-
íîòî äåÿíèå, íàêàçóåìî ñ ëè-
øàâàíå îò ñâîáîäà, êàêòî è çà 
îïàñíîñòòà äà ñå óêðèå èëè äà 
èçâúðøè äðóãî ïðåñòúïëåíèå.

Îïðåäåëåíèåòî, ñ êîåòî Îê-
ðúæíèÿò ñúä ïîòâúðäè çàäúð-
æàíåòî ïîä ñòðàæà íà îáâèíÿ-
åìèÿ, å îêîí÷àòåëíî.

Åâðîàòëàòè÷åñêàòà îðèåíòà-
öèÿ íà áúëãàðèòå å êàòåãîðè÷-
íà. Â ñúùîòî âðåìå íàìàëÿâà 
îäîáðåíèåòî êúì ðàáîòàòà íà 
ïîâå÷åòî ëèäåðè íà ïàðëàìåí-
òàðíî ïðåäñòàâåíèòå ïàðòèè, 
íî íÿìà ñúùåñòâåíà ïðîìÿ-
íà â ïîäêðåïàòà çà äàäåíà 
ïàðòèÿ ïðè åäèí åâåíòóàëåí 
ïðåäñòîÿù âîò.

Òîâà ïîêàçâàò ðåçóëòàòè îò 
íàöèîíàëíî ðåãóëÿðíî ïðîó÷-
âàíå íà "ÅêçàêòàÐèñúð÷ Ãðóï", 
ïðîâåäåíî â ïåðèîäà îò 5 äî 
12 äåêåìâðè 2022 ã. ñðåä 1050 
ïúëíîëåòíè áúëãàðè â 70 íàñå-
ëåíè ìåñòà â ñòðàíàòà.

 71% îò áúëãàðèòå çàÿâÿâàò 
ïîäêðåïà çà ÷ëåíñòâîòî íà 
ñòðàíàòà íè â ÅÑ, à ïðîòè-
âíèöèòå ñà 22%. Íàé-âèñîêî 
îäîáðåíèå çà ÷ëåíñòâîòî íè 
â ÅÑ e ðåãèñòðèðàno ñðåä îá-
ðàçîâàíè õîðà íà âúçðàñò ïîä 
50 ãîäèíè, ñðåä æèòåëè íà ãðà-
äîâåòå è ñðåä èçáèðàòåëè íà 
ÄÁ, íà ÃÅÐÁ, íà ÏÏ è íà ÄÏÑ. 
Ïðîòèâíèöè íà ÷ëåíñòâîòî íè 
â ÅÑ èìà íàé-÷åñòî ñðåä èç-
áèðàòåëèòå íà „Âúçðàæäàíå” 
è íà ÁÑÏ.

57% îò áúëãàðèòå îäîáðÿâàò 
÷ëåíñòâîòî íà ñòðàíàòà íè â 
ÍÀÒÎ, à íåîäîáðåíèå èçðàçÿ-
âàò 31%. Ïî-÷åñòî ïîäêðåïÿò 
÷ëåíñòâîòî íè â ÍÀÒÎ õîðà 
íà âúçðàñò ïîä 60 ãîäèíè, 
ìúæå, îáðàçîâàíè è çàìîæíè 
áúëãàðè, èçáèðàòåëè íà ÄÁ, íà 
ÃÅÐÁ, è íà ÏÏ. Êàòî ïðîòèâíè-
öè íà ÷ëåíñòâîòî íè â ÍÀÒÎ ñå 
çàÿâÿâàò ãëàâíî èçáèðàòåëè 
íà Âúçðàæäàíå è íà ÁÑÏ.

Îäîáðåíèåòî êúì ÷ëåíñòâî-
òî íà ñòðàíàòà íè â ÍÀÒÎ 
îñòàâà íåïðîìåíåí äÿë ïðåç 
ïîñëåäíèòå òðè ãîäèíè, à íå-
îäîáðåíèåòî ïðåç äåêåìâðè 
2022 ã. å ñ 4% ïîâå÷å ñïðÿìî 
äåêåìâðè 2019 ã.

Íà 6.2% âúçëèçà ïðåäíèíàòà 
íà ïúðâàòà ïîëèòè÷åñêà ñèëà 
– êîàëèöèÿòà „ÃÅÐÁ-ÑÄÑ” 
(25,2%) ïðåä âòîðàòà – ÏÏ 
(19%). Òðåòè ñà ÄÏÑ (11,5%). 
Ïðè íîâè èçáîðè, ïîäðåæäà-
íåòî ìåæäó ÷åòâúðòî è øåñòî 

"ЕКЗАКТА": ГЕРБ - 25,2%, 
ПП - 19%, ДПС - 11,5% 
ПРИ НОВИ ИЗБОРИ

ìÿñòî ùå å â ðåçóëòàò íà ñèë-
íà êîíêóðåíöèÿ ìåæäó ÁÑÏ 
(10,2%), Âúçðàæäàíå (8,9%) è 
ÄÁ (7,4%).Çà Áúëãàðñêè âúç-
õîä áèõà ãëàñóâàëè 5.2%.

Ïðåç äåêåìâðè ò.ã. íàé-âè-
ñîêè äÿëîâå íà îäîáðåíèå ðå-
ãèñòðèðàìå çà Áîéêî Áîðèñîâ 
è çà Ñòåôàí ßíåâ. È äâàìàòà 
ñà îäîáðÿâàíè îò ïî îêîëî 
25% îò áúëãàðèòå, êàòî íåîäî-
áðåíèåòî êúì Áîéêî Áîðèñîâ 
å çíà÷èòåëíî ïî-âèñîê äÿë îò 
òîâà êúì Ñòåôàí ßíåâ.

Ñëåäâàò Êèðèë Ïåòêîâ è 
Àñåí Âàñèëåâ, êîèòî èìàò ñú-
èçìåðèìî îäîáðåíèå ñðåä ïî 
îêîëî åäíà ïåòà îò áúëãàðèòå, 
à íåîäîáðåíèåòî êúì òÿõ ëåêî 
íàäõâúðëÿ íåîäîáðåíèåòî êúì 
ëèäåðà íà ÃÅÐÁ.

Ìóñòàôà Êàðàäàéú è Êîðíå-
ëèÿ Íèíîâà ñà îäîáðÿâàíè îò 
ïî 15% îò áúëãàðèòå. Ê. Íèíî-
âà å ïàðòèéíèÿò ëèäåð ñ íàé-
âèñîêî íåîäîáðåíèå – 75%. Ì. 
Êàðàäàéú ïúê å åäèíñòâåíèÿò 
ëèäåð íà ïàðëàìåíòàðíà ïàð-
òèÿ, ÷èåòî îäîáðåíèå ëåêî 
íàðàñòâà ïðåç ìåñåöèòå ñëåä 
ïàðëàìåíòàðíèÿ âîò îò 2 îê-
òîìâðè ò.ã. äî ñåãà – ñ ìàëêî 
íàä 2%.

Îäîáðåíèåòî êúì Õðèñòî 
Èâàíîâ ïðåç äåêåìâðè å áëèçî 
14%, à êúì Àòàíàñ Àòàíàñîâ – 
11,5%. Êîñòàäèí Êîñòàäèíîâ 
å îäîáðÿâàí îò áëèçî 13% îò 
áúëãàðèòå.
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Âèñøèòå ó÷èëèùà äà ìîãàò 
ïî èçêëþ÷åíèå äà ðàçêðèâàò 
ôèëèàëè è ôàêóëòåòè çà îáó-
÷åíèå íà ìåäèöèíñêè ñåñòðè 
è àêóøåðêè íà òåðèòîðèÿòà íà 
öÿëàòà ñòðàíà. Òàêîâà ïðåä-
ëîæåíèå çà ïðîìÿíà íà Íà-
öèîíàëíàòà êàðòà íà âèñøåòî 
îáðàçîâàíèå â Áúëãàðèÿ íàïðà-
âèõà íàðîäíèòå ïðåäñòàâèòåëè 
Äåíèöà Ñà÷åâà îò ÃÅÐÁ-ÑÄÑ è 
Ìàÿ Äèìèòðîâà îò ÁÑÏ. 

Â ìîìåíòà îòêðèâàíå íà 
íîâè óíèâåðñèòåòè è çâåíà å 
íåâúçìîæíî çàðàäè äåéñòâàù 
îò ñðåäàòà íà 2019 ã. ìîðàòî-
ðèóì.  Â ñúùîòî âðåìå â ñòàíî-
âèùå äî ìèíèñòúðà íà îáðàçî-
âàíèåòî è íàóêàòà ïðîô. Ñàøî 
Ïåíîâ äåïóòàòèòå îò Äîáðè÷ 
ïîñî÷âàò, ÷å â çäðàâíàòà è ñî-

ДЕНИЦА САЧЕВА И МАЯ ДИМИТРОВА ДЕНИЦА САЧЕВА И МАЯ ДИМИТРОВА 
ИСКАТ МОН ДА РАЗРЕШИ ОТКРИВАНЕ НА ИСКАТ МОН ДА РАЗРЕШИ ОТКРИВАНЕ НА 
ФИЛИАЛИ ЗА МЕДСЕСТРИ И АКУШЕРКИФИЛИАЛИ ЗА МЕДСЕСТРИ И АКУШЕРКИ

Äåéíîñòèòå ñå îïåðèðàò îò 
äðóæåñòâîòî "Ñîíèê Ñòàðò". 
Ïúðâàòà å äíåâåí öåíòúð çà 
ïúëíîëåòíè ëèöà ñ óâðåæäàíèÿ. 
Â íåãî ïîòðåáèòåëèòå ïîëó-
÷àâàò êîìïëåêñ îò ñîöèàëíè 
óñëóãè è óñëîâèÿ çà öÿëîñòíî 
îáñëóæâàíå ïðåç äåíÿ. Óñ-
ëóãàòà ñå ïðåäîñòàâÿ ÷ðåç 
ïîñðåäíè÷åñòâîòî íà äèðåê-
öèÿ „Ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå“. 
Êàïàöèòåòúò å 30 äóøè, ñúâñåì 
ñêîðî ùå áúäå äîñòàâåí àâòî-
ìîáèë, êîéòî â äåëíè÷íèòå äíè 
ùå ïðåâîçâà ñóòðèí ïîòðåáè-
òåëèòå äî äíåâíèÿ öåíòúð è 
âå÷åð ùå ãè âðúùà äî äîìà. 
Èçáðàíèÿò ðúêîâîäèòåë å Âå-
íåòà Âàñèëåâà. Âðåìåòî èì 
ùå áúäå èçöÿëî çàïúëíåíî, 
ñúîáðàçíî òåõíèòå èíòåðåñè è 
ïîòðåáíîñòè, âêëþ÷åí å îáÿä è 
âðåìå çà ïî÷èâêà. Â ìîìåíòà 
ñïåöèàëèñòèòå ðàáîòÿò íà òå-
ðåí. Ïîìîùòà å è çà ïîòðåáè-
òåëèòå, íî è çà áëèçêèòå, çà äà 
ìîãàò äà æèâåÿò ïúëíîöåííî. 
Ïúëíà ïîäêðåïà ïðåç öåëèÿ 
äåí.

ДВЕ НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ДВЕ НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
В БАЛЧИК - ЗА ВЪЗРАСТНИ И В БАЛЧИК - ЗА ВЪЗРАСТНИ И 
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

Îñíîâíèòå äåéíîñòè íà öåí-
òúðà ñå ñâåæäàò äî ñúçäàâàíå 
íà ïîäêðåïÿùà ñðåäà çà ïúë-
íîëåòíè ëèöà ñ óâðåæäàíèÿ 
è òåõíèòå ñåìåéñòâà. Ðàçâè-
òèå íà æèçíåíèÿ ïîòåíöèàë è 
âúçìîæíîñòè çà ñîöèàëíàòà 
èì èíòåãðàöèÿ. Ïðåäîñòàâÿíå 
íà ðàçíîîáðàçíè ìåòîäè è 
äåéíîñòè, êîèòî äà ñïîìàãàò 
çà ñîöèàëíîòî âêëþ÷âàíå íà 
ïúëíîëåòíè ëèöà ñ óâðåæäàíèÿ 
â îáùíîñòòà. Ïðåäëàãàò ñå 
ñîöèàëíè êîíñóëòàöèè, ïñè-
õîåìîöèîíàëíà è ïñèõîñî-
öèàëíà ïîäêðåïà, ñúîáðàçíî 
èíäèâèäóàëíèòå ïîòðåáíîñòè. 
Ïðåäëàãà ñå ðàáîòà ñ ðåõàáè-
ëèòàòîð, âêëþ÷âàùà äåéíîñòè 
ïî êèíåçèòåðàïèÿ è ôèçèêàëíà 
òåðàïèÿ è çäðàâíà ãðèæà. 

Âòîðàòà óñëóãà å 24-÷àñîâà 
– çà íàñòàíÿâàíå íà âúçðàñòíè 
õîðà. Êàïàöèòåòúò å 15 äóøè. Â 
öåíòúðà ùå ñå íàñòàíÿâàò ñà-
ìîòíè õîðà â íàäòðóäîñïîñîá-
íà âúçðàñò, áåç óâðåæäàíèÿ, 
ñúîáùè êîðåñïîíäåíòúò íà 
Ðàäèî Âàðíà Àëáåíà Èâàíîâà.

Êîëåäíàòà ðàáîòèëíèöà íà 
÷èòàëèùåòî â áàë÷èøêîòî ñåëî 
Ãóðêîâî òàçè ãîäèíà å ïîñâå-
òåíà íà ñïîäåëåíàòà äîáðèíà 
è èçìàéñòîðè êîëåäíè äåêîðà-
öèè çà áëàãîòâîðèòåëíèÿ áàçàð 
â ïîëçà íà Ìàãäàëåíà Õðèñòîâà 
– ïåäàãîã è äèðèãåíò â Áàë÷è÷, 
êîÿòî ñå áîðè ñðåùó êîâàðíî 
çàáîëÿâàíå.

Áëàãîòâîðèòåëíèÿò áàçàð å 
òàçè ñúáîòà îò 10 ÷àñà â ÷è-

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР 
В ГУРКОВО В ПОДКРЕПА В ГУРКОВО В ПОДКРЕПА 
НА ЛЮБИМА ДИРИГЕНТКА НА ЛЮБИМА ДИРИГЕНТКА 

òàëèùå “Ñâîáîäà 1897” – ñ. 
Ãóðêîâî! À òåçè, êîèòî íÿìàò 
âúçìîæíîñò äà ñå âêëþ÷àò â 
òîçè äåí, ìîãàò äà äà ïðåäàäàò 
â ÷èòàëèùåòî ðú÷íî èçðàáîòåíè 
íåùà èëè äîìàøíè êîëåäíè 
èçêóøåíèÿ, êîèòî äà áúäàò èç-
ëîæåíè íà ùàíäîâåòå íà 22 äå-
êåìâðè, êîãàòî å òðàäèöèîííèÿò 
êîëåäíî-íîâîãîäèøåí êîíöåðò, 
ñúîáùè êîðåñïîíäåíòúò íà 
Ðàäèî Âàðíà Àëáåíà Èâàíîâà.

Ïðîåêòèòå ñà íÿêîëêî è ñà 
ñ ðàçëè÷íà íàñî÷åíîñò. Äî 
23 äåêåìâðè îáùèíàòà ùå 
ïîäàäå ïðîåêò çà ðåõàáè-
ëèòàöèÿ íà ó÷àñòúöè îò âî-
äîïðîâîäíà ìðåæà â ñåëàòà 
Îðëÿê è Áåçìåð. Ïðîåêòúò å 
ïî îñòàòú÷åí ïðèåì íà Ïðî-
ãðàìà çà ðàçâèòèå íà ñåëñêèòå 
ðàéîíè (ÏÐÑÐ). Äâåòå ñåëà 
ñà åäèíñòâåíèòå, çà êîèòî ñà 
ðåãèñòðèðàíè îòêëîíåíèÿ îò 
êà÷åñòâîòî íà ïèòåéíàòà âîäà 
ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè, êîåòî 
ãè ïðàâè åäèíñòâåíè âúçìîæíè 
çà âêëþ÷âàíå â ïðîåêòà. Âòîðè 
ïðîåêò ïî ÏÐÑÐ , êîéòî ñå ïîä-
ãîòâÿ, âêëþ÷âà ïîñòàâÿíå íà 
ôîòîâîëòàè÷íè ïàíåëè ñ ìîù-
íîñò 170 êèëîâàòà íà ïîêðèâà 
íà Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ 
â ãð.Òåðâåë.Êðàéíèÿò ñðîê çà 
âíàñÿíå íà ïðîåêòà å ïðåç 
ì.ôåâðóàðè 2023 ã.

 Êìåòñêèÿò åêèï ùå 
ïðåäëîæè íà îáùèíñêèòå ñú-
âåòíèöè äà ãëàñóâàò çà ïðîåêò, 
çà êîéòî èìà âúçìîæíîñò çà 
êàíäèäàòñòâàíå ïðåç ôåâðó-
àðè 2023 ã. – ïî Ïðîãðàìà 
„Êðàñèâà Áúëãàðèÿ“. Ïðîåêòúò 
å çà îáíîâÿâàíå íà èíòåðèîðà 
íà íàé-ãîëÿìàòà è ñúùåâðå-
ìåííî íàé-ñòàðà äåòñêà ãðà-
äèíà â Îáùèíà Òåðâåë – ÄÃ 
„Äåòåëèíà“ â ãð.Òåðâåë. Öåëòà 
å äà ñå îáíîâÿò  íàñòèëêèòå è 
îáëèöîâêèòå íà âñè÷êè ïîìå-
ùåíèÿ â äåòñêîòî çàâåäåíèå, 
êàòî ñå âëîæàò ñúâðåìåííè 
ìàòåðèàëè , êîèòî äà çàìåíÿò 
ñòàðèòå ìîçàéêè , áàëàòóìè 
è äúðâåíè îáëèöîâêè, íåîòãî-
âàðÿùè íà ïðîòèâîïîæàðíèòå 
èçèñêâàíèÿ.Öåëè ñå è ñúçäàâà-
íå ïî-äðóæåëþáíà çà äåöàòà 
ñðåäà – ñ ìíîãî öâåòîâå è 
äåêîðàòèâíè åëåìåíòè.

 Òðåòè ïðîåêò å ïî 
Ïëàíà çà âúçñòàíîâÿâàíå è 
óñòîé÷èâîñò è å çà ðåôîðìè-
ðàíå íà ìàòåðèàëíàòà áàçà 
íà äîìà çà ñòàðè õîðà. Êúì 
âñè÷êè îáùèíñêè äîìîâå çà 
ñòàðè õîðà â ñòðàíàòà (82 
íà áðîé) ñà ïîñòàâåíè íîâè 

èçèñêâàíèÿ, îòíîñíî âèäà è 
áðîÿ íà ïîìåùåíèÿòà, ñ êîèòî 
òðÿáâà äà ðàçïîëàãàò. Îáùî 
72 ñà îáùèíèòå , êîèòî èìàò 
ïî åäèí èëè ïîâå÷å äîìîâå 
çà ñòàðè õîðà, ñðåä êîèòî å 
è íàøàòà îáùèíà. ×ðåç ïîä-
ãîòâÿíèÿ ïðîåêò îáùèíàòà ùå 
èçãðàäè äîïúëíèòåëíî êðèëî 
íà äîìà è ùå âíåäðè îùå 
ìåðêè çà åíåðãèéíà åôåêòèâ-
íîñò, ñ êîåòî ùå ñå ïîäîáðÿò 
óñëîâèÿòà çà äîìóâàùèòå è 
ùå ñå ïîñòèãíå èêîíîìèÿ íà 
ñðåäñòâà çà îòîïëåíèå. Êúì 
ìîìåíòà â äîìà, âñúùíîñò 
îùå îò ïîñòðîÿâàíåòî ìó ïðåç 
2010 ã., ôóíêöèîíèðà ñîëàðíà 
èíñòàëàöèÿ çà òîïëà âîäà. Êà-
ïàöèòåòúò íà äîìà, ñúãëàñíî 
èçèñêâàíèÿòà íà ïðîãðàìàòà, 
íÿìà äà áúäå ïðîìåíåí è ùå 
îñòàíå 25 äóøè.

 Îñâåí îäîáðåíèÿ è 
ñòàðòèðàù ïðåç ì.ÿíóàðè ïðî-
åêò „Òîïúë îáÿä“, îáùèíàòà 
ïîäãîòâÿ îùå òðè ïðîåêòà 
â ñîöèàëíàòà ñôåðà, êàòî è 
òðèòå ñà ïî Ïðîãðàìà „Ðàç-
âèòèå íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè“.
Ïúðâèÿò ïðîåêò, ñúñ ñðîê çà 
êàíäèäàòñòâàíå 16.01.2022 ã. 
å ïî Ïðîöåäóðà çà áåçâúç-
ìåçäíà ôèíàíñîâà ïîìîù 
BG05SFPR002-2.002 -„Óêðåïâà-
íå íà îáùèíñêèÿ êàïàöèòåò“ è 
öåëè â îñíîâíè ëèíèè äà áúäå 
ñúçäàäåíî ðàáîòíî ìÿñòî è 
îñèãóðåíî îáó÷åíèå çà ëèöå, 
êîåòî äà îñòàíå äà ðàáîòè â 
ñôåðàòà íà ñîöèàëíèòå óñëó-
ãè â Îáùèíà Òåðâåë. Âòîðèÿò 
ïðîåêò , êîéòî òðÿáâà äà áúäå 
ïîäàäåí äî êðàÿ íà ì.ÿíóàðè 
2023 ã. å ïî ïðîöåäóðà çà äè-
ðåêòíî ïðåäîñòàâÿíå íà áåç-
âúçìåçäíà ôèíàíñîâà ïîìîù 
BG05SFPR002-2.001 „ÃÐÈÆÀ 
Â ÄÎÌÀ“. Ñ íåãî ñå öåëè äà ñå 
îñèãóðè ïîäêðåïà â äîìàøíà 
ñðåäà çà ëèöà ñ óâðåæäàíèÿ 
è âúçðàñòíè õîðà, çàâèñèìè 
îò ãðèæà.Òðåòè ïðîåêò, êîéòî 
ñëåäâà äà áúäå ïîäàäåí äî 20 
ÿíóàðè å çà ïàòðîíàæíà ãðèæà 
çà áåáåòà è ìàëêè äåöà.

КАКВИ ПРОЕКТИ ПОДГОТВЯ 
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ В МОМЕНТА

öèàëíàòà ñèñòåìà ñå î÷åðòàâà 
òåæúê äåôèöèò íà ñïåöèàëèñòè 
ïî „Çäðàâíè ãðèæè“ è îñîáåíî 
íà ìåäèöèíñêè ñåñòðè. Äîïðå-
äè äåñåò ãîäèíè âèñøèòå ó÷è-
ëèùà ñà ïðèåìàëè ïî 837 òà-
êèâà ñòóäåíòè, à ïëàíèðàíèòå 
áðîéêè çà íàñòîÿùàòà ãîäèíà 
ñà ñ 470 ïî-ìàëêî. Ïðåç ìè-
íàëàòà ãîäèíà ìåäñåñòðèòå â 
öÿëàòà ñòðàíà ñà áèëè 28 816, à 
â íà÷àëîòî íà ïðåõîäà – 53 810. 
Íàëè÷èåòî íà òàêèâà êàäðè ñà 
óñëîâèå çà ôóíêöèîíèðàíåòî 
íà íàä 2000 ñîöèàëíè óñëóãè, 
íà ó÷èëèùàòà è íà äåòñêèòå 
ãðàäèíè. Ãîëåìèÿò áðîé èçëè-
çàùè îò çäðàâíàòà, îáðàçîâà-
òåëíàòà è ñîöèàëíàòà ñèñòåìà 
çàðàäè íàïðåäíàëà âúçðàñò 
èëè çàðàäè ðàáîòà â ÷óæáèíà, 

Äâåñòà äóøè â Îáùèíà 
Òåðâåë, êîèòî ñå íóæäàÿò îò 
ïîäêðåïà â åæåäíåâèåòî – 
õîðà,  êîèòî æèâåÿò â êðàéíà 
áåäíîñò, ñ ðàçëè÷íè òåæêè 
çàáîëÿâàíèÿ, îãðàíè÷àâàùè 
âúçìîæíîñòèòå èì çà ñàìîèç-
äðúæêà, âúçðàñòíè è ñàìîòíî 
æèâååùè, ùå ïîëó÷àâàò âñåêè 
äåí  ïîðöèîí îò ñóïà, ÿñòèå è 
õëÿá, à ïîíå âåäíúæ ñåäìè÷íî 
è äåñåðò, ïðèãîòâåíè â êóõ-
íåíñêèÿ áëîê íà äîìàøíèÿ 
ñîöèàëåí ïàòðîíàæ â Òåðâåë. 
Ñòîéíîñòòà íà åäèí õðàíîäåí 
, ñúãëàñíî ïðàâèëàòà íà ïðî-
ãðàìàòà å äî 3,20 ëâ. ñ ÄÄÑ. 
Óñëóãàòà ñòàðòèðà â íà÷àëîòî 
íà ì.ÿíóàðè 2023 ã.

Çà ïîëó÷àâíå íà õðàíà è 
ðåàëèçèðàíå íà ñúïúòñòâàùè 
ìåðêè (êîíñóëòèðàíå çà ïîëç-
âàíå íà ðàçëè÷íè ñîöèàëíè 
óñëóãè , ïðåäîñòàâÿíå íà èí-
ôîðìàöèÿ çà çäðàâîñëîâåí 
íà÷èí íà æèâîò è õðàíåíå è 
äð.) ïî ïðîåêòà ñà ïîäàäå-
íè îáùî íàä 500 çàÿâëåíèÿ. 
Îäîáðåíè êàòî ïðàâîèìàùè  
ïî êðèòåðèè íà Àãåíöèÿòà çà 
ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå  ñà 352 
äóøè îò ãð.Òåðâåë è ñåëàòà 
Áîæàí, Áåçìåð, Æåãëàðöè, 
Êî÷ìàð, Íîâà Êàìåíà, Îðëÿê, 
Êëàäåíöè, Ïîïãðóåâî, Áàëèê, 
Ãðàäíèöà, Çúðíåâî, ×åñòè-
ìåíñêî , Ãëàâàíöè. Ñúãëàñíî 
ìåòîäèêà çà îöåíêà, îäîáðåíà 
îò Îáùèíàòà , îò 352 –ìàòà 
ïðàâîèìàùè ñà îïðåäåëåíè 
200 äóøè çà ïîëçâàíå íà óñëó-
ãàòà „Òîïúë îáÿä“, êàòî áðîÿò 
èì ñúîòâåòñòâà íà êàïàöèòåòà 
íà êóõíÿòà â ãð.Òåðâåë, â êîÿ-
òî ùå ñå ïðèãîòâÿ õðàíàòà. 
Ïðîåêòúò ùå ñå ðåàëèçèðà 
äî 30 þíè 2025 ã., êàòî âñÿêà 
ãîäèíà óñëóãàòà íÿìà äà áúäå 
îñèãóðÿâàíà ïðåç ìåñåöèòå 
þëè è àâãóñò.Õðàíàòà ùå áúäå 
ïðèãîòâÿíà ïî ðåöåïòèòå îò 
Ñáîðíèê ðåöåïòè çà çàâåäå-
íèÿ çà îáùåñòâåíî õðàíåíå.
Ïðè îòñúñòâèå íà âêëþ÷åíî â 
ïðîåêòà ëèöå, õðàíàòà ùå ñå 
ïðåäîñòàâÿ íà õîðà îò ñïèñúêà 
ñ 352 ïðàâîèìàùè.

Îñâåí „Òîïúë îáÿä“, Îáùè-

ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ "ТОПЪЛ 
ОБЯД В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ"

íà Òåðâåë ïðåäëàãà è óñëóãàòà 
„Äîìàøåí ñîöèàëåí ïàòðî-
íàæ“. Òàçè óñëóãà å íà ñòîé-
íîñò 60 ëåâà ìåñå÷íî,êîèòî ñå 
çàïëàùàò îò ïîòðåáèòåëèòå, 
äîôèíàíñèðà ñå îò îáùèíñêèÿ 
áþäæåò è ñúùî å ïðåäíàçíà-
÷åíà çà õîðà, êîèòî ñðåùàò 
çàòðóäíåíèÿ â  åæåäíåâèåòî 
ñè - òàêèâà, ñâúðçàíè ñ íèñêè 
äîõîäè, íàïðåäíàëà âúçðàñò 
èëè çàáîëÿâàíèÿ. Êúì ìîìåíòà 
òàçè óñëóãà ñå ïîëçâà îò 239 
äóøè â îáùèíàòà. Ïðèãîòâÿ-
íåòî è ðàçíàñÿíåòî íà õðàíà 
ñå îñúùåñòâÿâà îò ïåò ôèëè-
àëà íà äîìàøíèÿ ñîöèàëåí 
ïàòðîíàæ, êîèòî ñå íàìèðàò 
â ãð.Òåðâåë è ñåëàòà Êîëàðöè, 
Áåçìåð, Íîâà Êàìåíà è Çúð-
íåâî. Â ñåëàòà ôèëèàëèòå íà 
ïàòðîíàæà ñà èíòåãðèðàíè â 
öåíòðîâå çà ñîöèàëíè óñëóãè, 
êîèòî ïðèãîòâÿò õðàíà è çà 
ó÷èëèùàòà è äåòñêè ãðàäèíè 
â ñåëàòà. 

Ôèëèàëúò íà ïàòðîíàæà â 
ãð.Òåðâåë â ìîìåíòà ïðåäîñ-
òàâÿ õðàíà íà 180 äóøè îò 
ãð.Òåðâåë è ñåëàòà Ï.Ñàâîâî, 
Æåãëàðöè, Îðëÿê è Êî÷ìàð.Â 
ñåëî Áåçìåð ñå ãîòâè çà 28 
äóøè îò Áåçìåð, ×åñòèìåíñêî, 
Áîæàí è Ïîïãðóåâî. Â Çúðíåâî 
ïîëçâàùèòå ïàòðîíàæ ñà 19 
äóøè è ñà ñàìî îò ñ.Çúðíåâî. 
Â Íîâà Êàìåíà ãîòâÿò çà 45 
äóøè îò Íîâà Êàìåíà, Êëàäåí-
öè è Êàáëåøêîâî. Â Êîëàðöè 
ñå ïðèãîòâÿ õðàíà çà 21 äóøè 
îò ñåëàòà Êîëàðöè, Áàëèê, Àí-
ãåëàðèé è Ñúðíåö.

Îáùèíàòà çàêóïè è äâà íîâè 
àâòîìîáèëà çà ðàçíîñ íà õðà-
íà, êîèòî ùå áúäàò âêëþ÷åíè 
â ðàáîòàòà íà äîìàøíèÿ ïàò-
ðîíàæ â ãð.Òåðâåë. Òàì, îñâåí 
çà 180 äóøè , êîèòî ïîëçâàò 
óñëóãàòà Äîìàøåí ñîöèàëåí 
ïàòðîíàæ, ùå ñå ãîòâè è çà 
200 ïîòðåáèòåëè íà „Òîïúë 
îáÿä“. Ñúãëàñíî ïðàâèëàòà 
íà ïðîãðàìàòà òîïëèÿ îáÿä 
òðÿáâà äà äîñòèãíå äî ïîòðå-
áèòåëèòå äî 13:30 ÷àñà âñåêè 
ðàáîòåí äåí. Õðàíàòà ùå ñå 
äîñòàâÿ íà ïîòðåáèòåëèòå â 
ñúäîâå (ñèôåðòàñè).

êàêòî è ñðàâíèòåëíî ìàëêèÿò 
äÿë íîâîïðèåòè ñòóäåíòè ìîãàò 
äà ñå îêàæàò ôàòàëíè, êàòåãî-
ðè÷íè ñà Ñà÷åâà è Äèìèòðîâà. 

Òå ïîñî÷âàò îùå, ÷å èìàò 
ðàçáèðàíåòî è ïîäêðåïàòà îò 
ñëóæåáíèÿ çäðàâåí ìèíèñòúð 
ä-ð Àñåí Ìåäæåäèåâ çà ïðî-
ìåíè â Íàöèîíàëíàòà êàðòà 
çà âèñøåòî îáðàçîâàíèå. Â 
ïîñòàíîâëåíèå íà Ìèíèñòåð-
ñêèÿ ñúâåò îùå îò 2016 ã. å çà-
ëîæåíî, ÷å èìåííî ñëåä íåãîâî 
ñúãëàñóâàíå ìèíèñòúðúò íà 
îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà ìîæå 
äà óòâúðäè ïî-ãîëÿì ïðèåì âúâ 
âèñøèòå ó÷èëèùà, êîèòî îáó÷à-
âàò â ïðîôåñèîíàëíèòå íàïðàâ-
ëåíèÿ „Îáùåñòâåíî çäðàâå“ è 

„Çäðàâíè ãðèæè“. 
Çà ðàçêðèâàíåòî íà ôèëèàë 

èëè êîëåæ â Äîáðè÷ íà Ìåäè-
öèíñêèÿ óíèâåðñèòåò-Âàðíà íà-
ðîäíèòå ïðåäñòàâèòåëè îò ðå-
ãèîíà ðàáîòÿò ïîñëåäîâàòåëíî 
â ïîñëåäíèòå äâå ãîäèíè. Îùå 
â ïðåäõîäíèòå Íàðîäíè ñúáðà-
íèÿ èçáðàíèöèòå ïðîâåäîõà 
ðåäèöà ñðåùè, à ïðåç òàçè 
ãîäèíà êîíñóëòèðàõà èäåÿòà 
âêëþ÷èòåëíî ñ Íàöèîíàëíàòà 
àãåíöèÿ ïî îöåíÿâàíå è àêðå-
äèòàöèÿ. Òÿ áåøå ïîäêðåïåíà è 
îò îáùèíñêèÿ ñúâåò íà Äîáðè÷, 
íî Ìèíèñòåðñòâîòî íà îáðàçî-
âàíèåòî è íàóêàòà îòêàçà äà 
ïðåäîñòàâè äúðæàâåí èìîò çà 
ñúçäàâàíåòî íà ôèëèàëà. 

Äúðæàâåí ôîíä „Çåìåäåëèå“ - Ðàçïëàùàòåëíà àãåíöèÿ 
(ÄÔÇ-ÐÀ) óâåäîìÿâà âñè÷êè çåìåäåëñêè ñòîïàíè, ÷å â ïåðèîäà 
îò 18:00 ÷àñà íà 23.12.2022 ã. äî 08:00 ÷àñà íà 09.01.2023 ã. 
èíòåãðèðàíàòà ñèñòåìà çà àäìèíèñòðèðàíå è êîíòðîë (ÈÑÀÊ) 
è ñèñòåìàòà çà åëåêòðîííè óñëóãè (ÑÅÓ) ùå áúäàò âðåìåííî 
íåäîñòúïíè, ïîðàäè ïëàíèðàíî îáíîâÿâàíå è íàäãðàæäàíå íà 
ñîôòóåðíàòà è õàðäóåðíà èíôðàñòðóêòóðà.

Ïëàíèðàíîòî íàäãðàæäàíå å ñ öåë îñèãóðÿâàíå íà ïî-âèñîêî 
êà÷åñòâî íà ïðåäîñòàâÿíèòå óñëóãè îò ñòðàíà íà ÄÔÇ-ÐÀ.

Åêèïúò íà ÄÔÇ-ÐÀ ïðåäâàðèòåëíî Âè áëàãîäàðè çà ïðîÿ-
âåíîòî ðàçáèðàíå                                  ÄÔ „Çåìåäåëèå“ - ÐÀ

ВАЖНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ВАЖНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
НА СЕУ И  ИСАКНА СЕУ И  ИСАК

2022-à ãîäèíà çàâúðøâà ñ 
êàðòè÷êà, à çà 2023 ã. õðàìúò 
„Ñâ. âì÷ê Ãåîðãè“ ùå óêðàñè 
äâà êàëåíäàðà – ñòåíåí è 
äæîáåí – è åäíà êàðòè÷êà. 
Õóäîæíè÷êàòà íà êàðòèíàòà, 
ïîëçâàíà çà ãîëåìèÿ êàëåí-
äàð, å Äîëîðåñ Äèëîâà – çà-
áåëåæèòåëåí òâîðåö, êîéòî 
æèâåå è ðàáîòè â Ñîôèÿ, íî ñ 
ãîëÿìà ëþáîâ è ÷åñòî ðèñóâà 
Êàâàðíà è ìîðåòî. Äîëîðåñ å 
äúùåðÿ íà õóäîæíèêà Äèëî 
Äèëîâ – åäèí îò íàé-èçÿâåíèòå 
ïðåäñòàâèòåëè íà èìïðåñèî-
íèçìà â áúëãàðñêîòî èçêóñòâî. 
Ñàìàòà òÿ å íàñëåäèëà ñâåòî-
óñåùàíåòî è òàëàíòà íà ñâîÿ 
áàùà è îò ìàëêà å ëàóðåàò 
íà àâòîðèòåòíè êîíêóðñè, à 
ïî-êúñíî ó÷àñòâà â ðåäèöà èç-
ëîæáè â ñòðàíàòà è ÷óæáèíà. 
Çàâúðøèëà å Íàöèîíàëíàòà 
õóäîæåñòâåíà àêàäåìèÿ – Ñî-
ôèÿ, ñúñ ñïåöèàëíîñò „Æèâî-
ïèñ” ïðè ïðîô. Èâàí Êèðêîâ. 
Äèçàéíúò íà êàëåíäàðà îòíî-
âî å äåëî íà Ãëîðèÿ Àíãåëîâà.

Çà êàðòè÷êàòà è äæîáíîòî 
êàëåíäàð÷å – êîåòî ïðîäúëæà-
âà äà áúäå åäèíñòâåíîòî èçäà-
âàíî îò èçâúíñòîëè÷åí õðàì ñ 
óïúòâàíå êîãà è êàê ñå ïîñòè 
ïðåç ãîäèíàòà – å èçïîëçâàí 
ñúâñåì äðóã ïîäõîä. Ñ ïîìî-
ùòà íà ñúâðåìåííèòå òåõíî-
ëîãèè ôîòîèçîáðàæåíèåòî å 

С НОВ КАЛЕНДАР НА 
ХРАМ "СВ. ВМЧК ГЕОРГИ" 
ПОСРЕЩАМЕ 2023 ГОДИНА

îáðàáîòåíî è ïðåâúðíàòî âúâ 
ôååðèÿ îò ñâåòëèíà è öâåòîâå, 
êîèòî ñå ïðåëèâàò è ñúçäàâàò 
óñåùàíåòî çà ïðàçíè÷íîñò, 
âåñåëèå è òîïëîòà. Äèçàéíúò 
å äåëî îòíîâî íà Êîñòàäèí 
Ìàäæàðîâ.

È îòíîâî äà îòáåëåæèì – 
ñàìîòî êàëåíäàð÷å ñå èçäàâà 
íàé-âå÷å, çà äà íàïîìíÿ çà 
ñèëàòà è çíà÷åíèåòî íà ïîñ-
òà íå êàòî òðàäèöèÿ, à êàòî 
ñðåäñòâî çà î÷èñòâàíå íà äó-
øàòà. Êàòî ÷àñò îò ïúòÿ êúì 
Áîãà è Íåãîâèÿ íåïîñòèæèì 
ïðîìèñúë çà âñåêè îò íàñ. 
Êàòî âúçìîæíîñò äà ñòàíåì 
è ïî-äîáðè, è ïî-ñèëíè, è ïî-
ïðîñâåòåíè. 

Íà ìíîãàÿ è áëàãàÿ ëåòà! 
Àìèí! ä-ð Èâàíà ÐÀÄÎÍÎÂÀ
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На 20 декември Православна-
та църква отбелязва св. Игнатий. 
Наричат го Игнатий Богоносец, 
защото, когато бил малко дете, 
Исус Христос го вдигнал на ръце 
и казал на учениците си “Истина 
ви казвам, ако се не обърнете и 

не станете като деца, няма да 
влезете в царството небесно.” 

В българските вярвания денят 
се нарича Игнажден и за народа 
на 20 декември започва Нова-
та година. Денят се смята, че 
има магическа сила и за това 
предците ни следели всички 
символи и знаци през този ден, 
извършвали се и много магиче-
ски ритуали.

В огнището се слагало голямо 
дърво, наречено Бъдник , с него 
се викало Бъдни вечер. Вярвало 
се, че ако надникнеш в огъня на 
Бъдника, ще видиш миналото и 
настоящето си. Неомъжените 
моми слагали в огъня Еньовска 
китка за да видят лика на съ-

пруга си.
Много характерен за този ден 

е ритуалът “Полазване”. Дома-
кините били в очакване кой ще 
бъде първият гост в дома. Ка-
къвто е “полазникът”, такава ще 
е годината, смятали те. 

Дните от Игнажден до Бъдни 
вечер се наричат “Мъчници” и 
се смята, че през тези дни не-
раждалите жени не трябва да 
подхващат домакинска работа, 
за да раждат по-лесно.

На Игнажден всички работят 
усилено. Почиства се цялата 
къща, а метлата, с която е за-
метено, се изхвърля заедно с 
боклука. На малките деца се 
издърпват ушетата, за да растат 
по- бързо.

Имен ден имат: Игнат, Игната 
и техните производни: Игнатий, 
Игнатка, Искра, Искрен, както и 
Пламен, Огнян и техните произ-
водни: Пламена, Оги, Огнемир, 
Огнемира.

Първият концерт „Песенна 
Коледа“ на възпитаниците на 
Студио за вокално обучение 
„Зонели“ в Младежкия център 
събра в петъчната вечер мно-
го добричлии, почитатели на 
поп музиката. На сцената се 
представиха младите таланти 

на вокалния педагог Елена Ка-
рабельова. Специални гости на 
събитието бяха момичетата от 
Клуб за к-поп танци “ILLUSION” 
при Младежки център  Добрич.

Зрителите се насладиха на 

виртуозните изпълнения на въз-
питаниците на Елена Карабельо-
ва. Програмата включваше ня-
колко коледни песни, както и хи-
тови песни на български и чужди 
поп изпълнители. Публиката чу 
много красиви песни и уникални 
гласове - истински коледен гир-

лянд, който даде уникално нача-
ло на празницните дни в Добрич 
и зареди присъстващите с много 
позитивни емоции. На сцената 
се завихри голяма палитра от 
таланти - от най-малките до най-

големите и опитни изпълнители 
на Студио „Зонели“. И естест-
вено „телевизионните звезди“ 
Максим Панайотов и Алексан-
дър Петров - момчетата, които 
тази година достойно предста-
виха певческата школа на нашия 
град, като достигнаха до полуфи-

нала и финала 
на музикалния 
формат „Гласът 
на България“. 

Д в у ч а с о -
вият концерт 
з а в ъ р ш и  с 
красивата ко-
ледна песен на 
Майкъл Бубле 
“It›s Beginning 
To Look A Lot 
Like Christmas”, 
която събра на 
сцената всич-
ки талантливи 
участници, сът-
ворили магия-
та на „Песенна 

Коледа“.
На 21 декември, от 17.00 ч., на 

пл. „Свобода“ е вторият Коледен 
концерт на ZONELI Vocal Training 
Studio с вокален педагог Елена 
Карабельова.                        НДТ

Детски хор „Маестро Захари 
Медникаров“ поднесе в Огле-
дална зала „Нели Божкова“ 
приказно зимно утро на почи-
тателите на детските песни и 
на публиката, която аплодира 
силно техните изпълнения. 
Хористите с вокален педагог 
Миглена Пенева и клавирен 
съпровод Радостина Гроздева 
– Кръстева, бяха подготвили 
празнична програма с българ-
ски и чужди автори на познати 
и нови песни. Децата от хора 
се радваха на пълна зала със 
силно аплодираща публика в 
неделната сутрин. Децата бяха 
подготвили празнична програ-
ма с познати и нови песни от 
български и чужди автори. НДТ 

Красиво и много мило тър-
жество развълнува в края на 
миналата седмица и възпитани-
ците, и колектива на Центъра за 
настаняване на деца и младежи 
с увреждания в Добрич. За по-
редна година те посрещнаха 
скъпи гости – мис Бети Корнет, 

дългогодиш-
на приятел-
ка на Цен-
търа, която 
отново запа-
ли у всички 
р а д о с т н и 
у с м и в к и . 
Придружена 
от дъщеря 
си и българ-
ския пред-
ставител на 
б л а г о т в о -
рителна ор-
г а н и з а ц и я 
от Атланта, 
Джорджия, 
м и с  К о р -
нет донесе 
коледно на-
строение и 
много пода-
ръци. Огро-
мна торта 
зарадва де-
цата и мла-
дежите, ог-
ромно коли-

чество вкусни сладкиши плодове 
ще имат да похапват всички по 
празниците. А всеки от 46-те 
възпитаници на Центъра получи 
и специално приготвена  торбич-
ка с личен подарък. Директорка-
та на Центъра Снежана Ванкова 

Залата на читалище „Съгласие 
1890“ в Каварна се оказа твърде 
тясна, за да събере желаещите 

да се насладят на Коледния фол-
клорен концерт, подарен от пре-
дпразнично от Община Каварна 
в пкаря на миналата седмица.

Състави и индивидуални из-
пълните от града-домакин и 
пенсионерските клубове в край-
морската община, както и гости 
от Добрич и Тервел, радваха с 
песни и танци почитателите на 

фолклора и оставиха незабра-
вими спомени от едно истински 
вълшебно преживяване у всички 
присъстващи. Кметът на община 
Каварна г-жа Елена Балтаджие-
ва даде старта на фолклорната 
магия:

„Нека силата и любовта към 
неповторимия наш фолклор да 
вдъхновява и да бъде значимият 

мост, по който минават нашите 
и бъдещи поколения. Това е га-
ранция за любовта ни както към 
нашия широк и златен добру-

джански край, така и към огъня, 
който носим в сърцата си за Бъл-
гария“ – каза г-жа Балтаджиева. 
И отправи топли пожелания към 
всички присъстващи: „Пленени 
от концерта, който ви предла-

гаме, искрено се надявам да 
посрещнете едни вдъхновени и 
красиви Коледни и Новогодишни 
празници! Нека трапезите да са 
ви пълни, нека семействата да са 
ви здрави, нека в тях цари уют, 
любов и благоденствие!“

ТАЛАНТИТЕ НА ЕЛЕНА КАРАБЕЛЬОВА 
ВЗРИВИХА ПУБЛИКАТА В МЛАДЕЖКИЯ ЦЕНТЪР 

ДА ПРАВИШ ДОБРО НЕ САМО ПО КОЛЕДА

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 
20 ДЕКЕМВРИ - ИГНАЖДЕН

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ НА 
МАЛКИТЕ ПЕВЦИ ОТ ХОР 
"ЗАХАРИ МЕДНИКАРОВ"

МОТОКЛУБ "КАН АСПАРУХ 681" РАЗДАДЕ ИГРАЧКИ НА 
БЛИЗО 100 ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Мотоклуб «Кан Аспарух 
681» раздаде играчки на бли-
зо 100 деца в неравностойно 
положение. Мотористите ор-
ганизираха поредната си кам-
пания за децата, настанени в 
социални домове в Добрич. 

В рамките на една седмица 
бяха събрани над 4 000 плю-
шени играчки, конструктори, 
топки, образователни игри, 
пъзели, триколки и други дет-
ски забавления. В събота 100 
деца от домовете получиха 

подаръците си 
лично от мото-
ристите. 

М о т о  к л у б 
«Кан Аспарух 
681» искрено 
благодари на 
всички добрич-
лии за добро-
тата им и про-
явената съпри-
частност към 
съдбата на тези 
деца. НДТ

с искрено вълнение сподели, 
че всъщност жестовете на мис 
Корнет не са само по празници-
те. През изтичащата вече годи-
на американската благотвори-
телна организация е дарила за 
нуждите на децата и младежите 
две специализирани инвалидни 
колички и две прекрасни и много 
полезни съоръжения – люлка и 
басейн със сухи топки, които – 
освен за забавление, служат и 
при рехабилитацията на децата.

Самите деца посрещнаха 
гостите с обич и радост, като 
дългогодишни приятели. Даже 
сами изпекоха сладки, за да ги 
нагостят, разбира се – с помо-
щта на хората, които ежедневно 
се грижат за тях. Децата и мла-
дежите дълго ще помнят пред-
коледното настроение, което 
тяхната американска приятелка 
донесе за пореден път в Центъ-
ра. А колективът, обгрижващ де-
цата, беше наистина впечатлен 
от това колко мило и истинско 
тържество на доброто се случи 
в Центъра.

Огромна благодарност към по-
редния дарителски жест изказва 
и директорката на центъра Сне-
жана Ванкова, която желае на 
мис Корнет, нейното семейство 
и нейните съдобротворци здраве 
и щастливи празници!

ФОЛКЛОРНА МАГИЯ 
ЗАВЛАДЯ ПРЕДКОЛЕДНО 
КАВАРНА
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Çà òðåòè ïúò â èñòîðèÿòà ñè 
Àðæåíòèíà çàñëóæè ñâåòîâ-
íàòà òèòëà ïî ôóòáîë, ñëåä 
êàòî íà ôèíàëà â Êàòàð íàäâè 
äîñåãàøíèÿ ïúðâåíåö Ôðàí-
öèÿ ñúñ 7:5 ñëåä èçïúëíåíèå 
íà äóçïè. Ñïå÷åëèëèÿò ñè áî-
æåñòâåí ñòàòóò Ëèîíåë Ìåñè 
èçïúëíè íàé-ãîëÿìàòà ìå÷òà â 
æèâîòà ñè. Òîé ðåàëèçèðà äâà 
ãîëà â òîçè åïè÷åí ôèíàë, íî 
èçóìèòåëíèÿò Êèëèàí Ìáàïå 
áåøå íàïúò äà äîíåñå âòîðà 
ïîðåäíà òèòëà íà “ïåòëèòå”, 
ñëåä êàòî íàíèçà õåòòðèê. 

Àðæåíòèíöèòå çàïî÷íàõà 
ïî-äîáðå ñðåùàòà è îòïðà-
âèõà ïúðâèÿ óäàð, ñëåä êàòî 
â 5-àòà ìèíóòà Àëåêñèñ Ìàê 
Àëèñòúð îòïðàâè ñèëåí øóò, 
êîéòî áåøå ñïàñåí îò Þãî 
Ëîðèñ. Ïî-íàñòîÿòåëíàòà èãðà 
íà "ãàó÷îñèòå" äîâåäå äî äóç-
ïà â òÿõíà ïîëçà. Äè Ìàðèÿ 
íàõëó â íàêàçàòåëíîòî ïîëå è 
òàì ñúäèÿòà Øèìîí Ìàðöèíÿê 
ïðåöåíè, ÷å òîé å áèë ôàó-
ëèðàí îò Óñìàí Äåìáåëå. Â 
23-àòà ìèíóòà îò áÿëàòà òî÷êà 
Ëèîíåë Ìåñè áåøå òî÷åí çà 
1:0. Ïîïàäåíèåòî â ìðåæà-
òà íà øàìïèîíèòå îáà÷å ïî 
íèêàêúâ íà÷èí íå äîâåäå äî 
èìïóëñ â òÿõíàòà èãðà. Òå ïðî-
äúëæàâàõà äà áúäàò ïàñèâíè è 
äîðè ïðîöåíòúò íà âëàäåíèåòî 
èì íà òîïêàòà íàìàëÿ. Âñå 
ïàê èãðà÷èòå íà Äèäèå Äåøàí 
ñå èçíåñîõà íàïðåä è â 36-
àòà áÿõà íàêàçàíè. Òîãàâà ñå 
ñòèãíà äî áëåñòÿùà êîíòðàà-
òàêà, ïðè êîÿòî Ìàê Àëèñòúð 
ïîäàäå êúì âðúõëèòàùèÿ Äè 
Ìàðèÿ, êîéòî îïúíà ìðåæàòà 
çà 2:0.

ДОБРУДЖА 07 ЗАВЪРШИ ДОБРУДЖА 07 ЗАВЪРШИ 
ГОДИНАТА С ПОБЕДАГОДИНАТА С ПОБЕДА

Âîëåéáîëèñòèòå íà Äîá-
ðóäæà 07 (Äîáðè÷) çàïèñàõà 
ïúðâà ïîáåäà â efbet Ñóïåð 
Âîëåé, ñëåä êàòî íàäèãðàõà 
Ìàðåê Þíèîí-Èâêîíè (Äóïíè-
öà) ñ 3:0 (25:18, 25:21, 25:22). 
Ñðåùàòà áå îò ïîñëåäíèÿ 11-è 
êðúã íà ïúðâèÿ äåë îò ðåäîâ-
íèÿ ñåçîí íà ïúðâåíñòâîòî è 
ñå ïðîâåäå â çàëà "Äîáðîòè-
öà". Òàêà äîáðè÷ëèè ïðåêúñ-
íàõà íåãàòèâíàòà ñè ñåðèÿ îò 
10 ïîðåäíè çàãóáè. Ñëåä òîçè 
óñïåõ òå ñå èçêà÷èõà ñ åäíà 
ïîçèöèÿ íàãîðå â êëàñèðàíåòî 
è âå÷å ñà íà 11-î ìÿñòî ñ àê-
òèâ îò 6 òî÷êè. Äóïíè÷àíè ñà 

АРЖЕНТИНА ДЕТРОНИРА ФРАНЦИЯ И СЕДНА НА АРЖЕНТИНА ДЕТРОНИРА ФРАНЦИЯ И СЕДНА НА 
ШАМПИОНСКИЯ ТРОНШАМПИОНСКИЯ ТРОН

äåñåòè â ïîäðåæäàíåòî ñúùî 
ñ 6 òî÷êè (2 ïîáåäè, 9 çàãóáè).

Äîìàêèíèòå áÿõà âîäåùè 
ïðåç ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò 
ïúðâèÿ ãåéì è ïîâåäîõà áåç 
îñîáåíè ïðîáëåìè â ìà÷à. 
Âïîñëåäñòâèå äâàòà îòáîðà 
ñè ðàçìåíÿõà âîëåéáîëíè àð-
ãóìåíòè, íî ñúñòåçàòåëèòå íà 
Äàíàèë Ìèëóøåâ íàääåëÿõà 
è çàñëóæåíî çàïèñàõà ÷èñòà 
ïîáåäà.

Çà íàé-ïîëåçåí ñúñòåçàòåë 
â ñðåùàòà áå îïðåäåëåí Æó-
ëèåí Ãåîðãèåâ, êîéòî èçèãðà 
ïîðåäíèÿ ñè ñèëåí ìà÷ ñ åêè-
ïà íà Äîáðóäæà.

МЕСИ ВЗЕ ИСТОРИЧЕСКА МЕСИ ВЗЕ ИСТОРИЧЕСКА 
“ЗЛАТНА ТОПКА” ЗА НАЙ-“ЗЛАТНА ТОПКА” ЗА НАЙ-
ДОБЪР НА МОНДИАЛАДОБЪР НА МОНДИАЛА

Ñóïåðçâåçäàòà íà Àðæåí-
òèíà Ëèîíåë Ìåñè î÷àêâàíî 
áåøå íàãðàäåí ñúñ “Çëàòíàòà 
òîïêà” çà Íàé-äîáúð èãðà÷ 
íà Ñâåòîâíîòî ïúðâåíñòâî â 
Êàòàð, êîåòî áåøå ñïå÷åëåíî 
îò “Àëáèñåëåñòå” ñëåä ïîáåäà 
íàä Ôðàíöèÿ ñëåä èçïúëíåíèå 
íà äóçïè. Òàêà òîé ñòàíà ïúð-
âèÿò ôóòáîëèñò â èñòîðèÿòà, 
êîéòî ïîëó÷àâà òîçè ïðèç çà 
âòîðè ïúò. Ïúðâàòà ìó ïî-
äîáíà íàãðàäà å îò Ìîíäèàë 
2014, êîãàòî îáà÷å çàãóáè íà 
ôèíàëà îò Ãåðìàíèÿ.

Êàïèòàíúò íà “ãàó÷îñèòå” 
çàâúðøè Ìîíäèàë 2022 íà 
âòîðîòî ìÿñòî ïî ãîëîâå ñúñ 
ñâîèòå 7 ïîïàäåíèÿ, îòñòúï-
âàéêè ñàìî íà Êèëèàí Ìáàïå, 
êîéòî èìà 8. Îñâåí òîâà Áúë-
õàòà ñå îò÷åòå è ñ 3 àñèñòåí-
öèè. Ñúùî òàêà Ìåñè áåøå 
èçáðàí çà Èãðà÷ íà ìà÷à 4 
ïúòè. Òîâà áåøå ïîñëåäíèÿò 
äâóáîé íà 35-ãîäèøíèÿ íà-
ïàäàòåë íà Ñâåòîâíî ïúðâåí-
ñòâî, êàòî â ïåòòå ñè ó÷àñòèÿ 
â òóðíèðà èìà 13 ãîëà è 8 
àñèñòåíöèè.

“Ñðåáúðíàòà òîïêà” çà 
âòîðèÿ íàé-äîáúð èãðà÷ íà 
Ñâåòîâíîòî ïúðâåíñòâî â Êà-
òàð îòèäå ïðè Ìáàïå, êîéòî 
çàãóáè ôèíàëà ñúñ ñâîÿòà 
Ôðàíöèÿ âúïðåêè õåòòðèêà 
ñè â äâóáîÿ. Ëóêà Ìîäðè÷ 
îò áðîíçîâèÿ ìåäàëèñò Õúð-
âàòèÿ ïðèáðà “Áðîíçîâàòà 
òîïêà” êàòî òðåòè íàé-äîáúð 
â òóðíèðà.

Òúé êàòî Ìåñè ñòàíà ñâå-
òîâåí øàìïèîí â Êàòàð, òîé 
ïðåêúñíà òðàäèöèÿòà îïðåäå-
ëÿí çà íàé-äîáúð íà Ìîíäèàëà 
äà áúäå ôóòáîëèñò îò îòáîðà, 
çàãóáèë ôèíàëà, êîÿòî äàòèðà 
îò Ìîíäèàë 2006 íàñàì. Çà 
ïîñëåäíî Ôåíîìåíà Ðîíàëäî 
ìîæåøå äà ñå ïîõâàëè êàêòî 
ñúñ ñâåòîâíàòà òèòëà, òàêà 
è ñúñ "Çëàòíàòà òîïêà" íà 
Ñâåòîâíîòî ïúðâåíñòâî ïðåç 
2002 ãîäèíà.

Òîçè ïðèç ïðàâè Ìåñè ãëà-
âåí ôàâîðèò è çà ñúùèíñêà-
òà "Çëàòíà òîïêà" çà ñåçîí 
2022/23. Êàêòî å èçâåñòíî, 
òîé å ïå÷åëèë íàãðàäàòà ðå-
êîðäíèòå ñåäåì ïúòè.

ЦЕНАТА НА ФИЛИП КРЪСТЕВ ЦЕНАТА НА ФИЛИП КРЪСТЕВ 
СКОЧИ ДО 4 МИЛИОНА ЕВРОСКОЧИ ДО 4 МИЛИОНА ЕВРО
Êîéòî è ÷óæäåñòðàíåí êëóá 

äà îïèòà äà ïðèâëå÷å Ôèëèï 
Êðúñòåâ ïðåç çèìàòà, ùå 
òðÿáâà äà èçâàäè äîñòà ãîëÿ-
ìà ñóìà. Öåíàòà, ïîñòàâåíà 
íà èãðà÷à îò „Ñèòè Ãðóï“, 
å íàä 4 ìèëèîíà åâðî. Òîâà 
ïðèçíà ïðåä „Òåìà Ñïîðò“ 
àãåíòúò íà Êðúñòåâ Íèêîëàé 
Æåéíîâ. Ïðåäè 10-èíà äíè 
äâàìàòà áÿõà â Ìàí÷åñòúð, 
êúäåòî Êðúñòåâ ìèíà ìåäè-
öèíñêè ïðåãëåäè. Òàì òîé ïî-
ëó÷è è äîêëàä çà ïðåäñòàâÿíå-
òî ñè ïðåç ãîäèíàòà â Ëåâñêè. 
Ìåíèäæúðúò ïúê ðàçêðè, ÷å 
„Ñèòè Ãðóï“ èñêàò äà óäúë-
æàò êîíòðàêòà íà Êðúñòåâ, 
è äîáàâè, ÷å îò êîìïàíèÿòà 
ñà ãè óâåäîìèëè çà ñåðèîçåí 

èíòåðåñ îò äðóãè êëóáîâå êúì 
êëèåíòà ìó.

Êðúñòåâ ïðèñòèãíà íà „Ãå-
ðåíà“ â íà÷àëîòî íà 2022-ðà. 
Äî ìîìåíòà òîé å áèë íà 
òåðåíà ñúñ ñèíÿòà ôëàíåëêà 
â îáùî 39 ìà÷à âúâ âñè÷êè 
òóðíèðè, êàòî â òÿõ å îò-
áåëÿçàë 9 ïîïàäåíèÿ. Ïðåç 
åñåíòà íàöèîíàëúò áå âîäå-
ùèÿò ãîëìàéñòîð íà Ëåâñêè. 
Ôèëèï èçèãðà 17 øàìïèîíàò-
íè äâóáîÿ, â êîèòî ðåàëèçèðà 
5 ïîïàäåíèÿ. Ó÷àñòâà â åäíà 
ñðåùà çà Êóïàòà íà Áúëãàðèÿ, 
â ñáëúñúêà çà Ñóïåðêóïàòà, 
êàêòî è â ÷åòèðèòå ñðåùè íà 
òèìà â Ëèãàòà íà êîíôåðåí-
öèèòå, â êîèòî ñå ðàçïèñà 
âåäíúæ.

Åâðîïåéöèòå èçëÿçîõà ïî-
ìîòèâèðàíè çà âòîðàòà ÷àñò. 
Ôðàíöóçèòå îáà÷å òàêà è íå 
óñïÿâàõà äà ñúòâîðÿò íåùî 
èíòåðåñíî. Åäâà â 68-àòà ìè-
íóòà ñå ñòèãíà äî ïúðâèÿ óäàð 
êúì âðàòàòà íà àðæåíòèíöèòå, 
íàñî÷åí îò ôðåíñêè èãðà÷ - 
Êîëî Ìóàíè. Âñè÷êî îáà÷å 
èçâåäíúæ ñå îáúðíà, òúé êàòî 
Êèëèàí Ìáàïå èçðàâíè íàáúð-
çî ñ äâå ïîïàäåíèÿ. Â 80-àòà 
ìèíóòà íàïàäàòåëÿò íà Ïàðè 
Ñåí Æåðìåí ðåàëèçèðà äóç-
ïà, îòñúäåíà çà íàðóøåíèå 
íà Îòàìåíäè ñðåùó Êîëî Ìó-
àíè. Ìèíóòà ïî-êúñíî Ìáàïå 
ïîðàçè ìðåæàòà íà Åìèëèàíî 
Ìàðòèíåñ çà âòîðè ïúò ñëåä 
àñèñòåíöèÿ íà Òþðàì. 

Ñáëúñúêúò ïðåìèíà â ïðî-
äúëæåíèÿ. Â ïúðâîòî îò òÿõ 
òèìúò íà Ñêàëîíè èìàøå äâå 
100-ïðîöåíòîâè ïîëîæåíèÿ, 
ïðîïóñíàòè îò Ëàóòàðî Ìàð-
òèíåñ. Ïî-ñèëíàòà èãðà íà 

ХЪРВАТИТЕ СРАЗИХА ХЪРВАТИТЕ СРАЗИХА 
МАРОКО И ОТНОВО СЕ МАРОКО И ОТНОВО СЕ 
ОКИЧИХА С МЕДАЛИОКИЧИХА С МЕДАЛИ

Õúðâàòèÿ å áðîíçîâèÿò ìå-
äàëèñò íà Ñâåòîâíîòî ïúð-
âåíñòâî â Êàòàð. “Âàòðåíè-
òå” ïîáåäèõà Ìàðîêî ñ 2:1 â 
ñáëúñúêà çà òðåòîòî ìÿñòî 
íà Ìîíäèàë 2022. Óñïåõúò èì 
äîéäå ñëåä ãîëîâå íà Éîøêî 
Ãâàðäèîë (7’) è Ìèñëàâ Îðøè÷ 
(42’), à Àøðàô Äàðè (9’) áåøå 
òî÷åí çà ïðîòèâíèêîâèÿ òèì. 
Òàêà “øàõìàòèñòèòå” çà òðåòè 
ïúò ñå îêè÷âàò ñ ìåäàëè îò 
òóðíèðà ñëåä áðîíçîâèòå ïðåç 
1998-à è ñðåáúðíèòå ïðåç 
2018-à. “Ëúâîâåòå íà Àòëàñ” 
íå óñïÿõà äà ñïå÷åëÿò äå-
áþòíè çà Àôðèêà ìåäàëè, íî 
ùå îñòàíàò â èñòîðèÿòà êàòî 
ïúðâèòå ïðåäñòàâèòåëè íà 
êîíòèíåíòà, êîèòî çàâúðøâàò 
â òîï 4 íà Ñâåòîâíî ïúðâåí-
ñòâî. Äâàòà òèìà ñå ñðåùíàõà 
è â ãðóïîâàòà ôàçà, êúäåòî íà-
ïðàâèõà íóëåâî ðåìè ïîìåæäó 
ñè. "Âàòðåíèòå" îñòàíàõà âòî-
ðè â ãðóïà F, à âïîñëåäñòâèå 
ñå ñïðàâèõà ñ ßïîíèÿ è Áðà-
çèëèÿ, íî íà êðà÷êà îò ôèíàëà 
áÿõà ïîáåäåíè îò Àðæåíòèíà. 
"Ëúâîâåòå íà Àòëàñ" çàâúðøè-
õà ïúðâè â ãðóïàòà, ñëåä êîåòî 
â åëèìèíàöèèòå îòñòðàíèõà 
Èñïàíèÿ è Ïîðòóãàëèÿ, íî íà 
ïîëóôèíàëèòå áÿõà ñïðåíè îò 
Ôðàíöèÿ.

Õúðâàòèòå ïîâåäîõà â ðå-
çóëòàòà îùå â 7-àòà ìèíóòà. 
Òîãàâà ïðè öåíòðèðàíå îò 
ïðÿê ñâîáîäåí óäàð Èâàí Ïå-
ðèøè÷ íàñî÷è ñ ãëàâà òîïêàòà 
êúì Ãâàðäèîë, êîéòî ñúùî 
èãðà ñ ãëàâà è äàäå ïðåäíè-
íà íà ñâîÿ òèì. Òÿ îáà÷å ñå 
çàäúðæà ñàìî äâå ìèíóòè. Â 

9-àòà ìàðîêàíöèòå èçïúëíèõà 
ôàë, êàòî ïðè öåíòðèðàíåòî 
Ìàåð èç÷èñòè òîïêàòà ñ ãëàâà 
ïî íåóáåäèòåëåí íà÷èí è òîâà 
äàäå âúçìîæíîñò íà Äàðè äà 
èçðàâíè èìåííî ñëåä óäàð ñ 
ãëàâà. Îðøè÷ âåäíàãà ñå îïè-
òà äà âúðíå àâàíñà íà “âàòðå-
íèòå”, íî òåõíè÷íèÿò ìó óäàð 
èçëåçå â àóò. Â 24-àòà ìèíóòà 
Ìîäðè÷ ñòðåëÿ îò äèñòàíöèÿ, 
íî Áóíó îòðàçè øóòà ìó. Â 
42-àòà ìèíóòà Îðøè÷ îòïðàâè 
÷óäåñåí óäàð, ïðè êîéòî òîï-
êàòà ïðåîäîëÿ Áóíó, îòêëîíè 
ñå â äàëå÷íàòà ãðåäà è âëåçå 
â ìðåæàòà çà 2:1. 

Âòîðàòà ÷àñò çàïî÷íà ñ 
øóò íà Îðøè÷, êîéòî áåøå 
áëîêèðàí îò Äæàóàä Åë ßìèê 
è òîâà äîâåäå äî êîðíåð. Â 74-
àòà ìèíóòà ñúäèÿòà íå óâàæè 
ïðåòåíöèèòå íà "âàòðåíèòå" 
çà äóçïà çàðàäè íàðóøåíèå 
íà Àìðàáàò ñðåùó Ãâàðäèîë. 
Ìèíóòà ñëåä òîâà Åí-Íåñèðè 
áåøå íàìåðåí ñ ïàñ â áëè-
çîñò äî âðàòàòà, íî Äîìèíèê 
Ëèâàêîâè÷ îòðàçè óäàðà ìó. 
Ñåêóíäè ïî-êúñíî ìàðîêàí-
öèòå ñúùî ïîèñêàõà äóçïà 
çàðàäè èçáëúñêâàíå íà ðåçåð-
âàòà Áðóíî Ïåòêîâè÷ ñðåùó 
Àøðàô Õàêèìè, íî è òóê Àá-
äóëðàõìàí Àë-Äæàñèì îòêàçà 
äà ïîñî÷è áÿëàòà òî÷êà. Â 
87-àòà ìèíóòà Ìàòåî Êîâà÷è÷ 
èìàøå äîáðà âúçìîæíîñò äà 
ñå ðàçïèøå, íî íå ñïîëó÷è 
ñúñ ñâîÿ óäàð. Â ïîñëåäíèòå 
ñåêóíäè Åí-Íåñèðè ñòðåëÿ 
îïàñíî ñ ãëàâà, íî òîïêàòà 
ìèíà íàä âðàòàòà. Òàêà ïîáå-
äàòà îòèäå ïðè Õúðâàòèÿ.

EFBET СУПЕР ВОЛЕЙ - МЪЖЕ

ÐÅÇÓËÒÀÒÈ - 11 ÊÐÚÃ
ÖÑÊÀ – Ñëàâèÿ 3:0 (25:14, 25:17, 25:19) 
Áåðîå 2016 - Ëåâñêè 3:1 (23:25, 25:15, 25:20, 25:17)
×åðíî ìîðå - Íåôòîõèìèê 0:3 (18:25, 22:25, 15:25)
Äîáðóäæà 07 – Ìàðåê 3:0 (25:18, 25:21, 25:22)
Ïèðèí - Äåÿ ñïîðò 1:3 (25:19, 19:25, 22:25, 20:25) 
Ìîíòàíà - Õåáúð 2:3(22:25,25:22,22:25, 27:25, 18:20) 

ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÊËÀÑÈÐÀÍÅ
 1. Õåáúð 11 9 2 985:860  26 
2. ÖÑÊÀ 11 9 2 9 40:844  25
3. Ìîíòàíà 11 9 2 1049:959 25
4. Ëåâñêè 11 8 3 880:799  24
5. Íåôòîõèìèê 11 7 4 934:846  22
6. Áåðîå 2016 11 7 4 970:914  22
7. Äåÿ ñïîðò 11 6 5 932:853  20
8. ×åðíî ìîðå 11 4 7 880:940  10
9. Ïèðèí 11 3 8 882:962  10
10. Ìàðåê 11 2 9 704:855  6
11. Äîáðóäæà 11 1 10 885:1004 6
12. Ñëàâèÿ 11 1 10 4:32 663:868 2

Àðæåíòèíà â òåçè ìèíóòè âñå 
ïàê ñå óâåí÷à ñ ãîë çà 3:2. 
Ðåàëèçèðà ãî îòíîâî Ëèîíåë 
Ìåñè â 109-àòà ìèíóòà. Ôðàí-
öèÿ òðúãíà äà èçðàâíÿâà è ãî 
ñòîðè â 118-àòà ìèíóòà. Òîãà-
âà Ìáàïå ñòðåëÿ è Ìîíòèåë 
ñïðÿ òîïêàòà ñ ðúêà, çàðàäè 
êîåòî ïîñëåäâà íîâ íàêà-
çàòåëåí óäàð. Íàïàäàòåëÿò 
ðåàëèçèðà è íåãî - 3:3.

Ïðè ïîñëåäâàëèòå äóçïè ñå 

îïðàâäàõà î÷àêâàíèÿòà, ÷å 
àðæåíòèíöèòå èìàò ïðåäèì-
ñòâî çàðàäè ïî-êëàñíèÿ ñè â 
òîâà îòíîøåíèå âðàòàð. Åìè-
ëèàíî Ìàðòèíåñ ñïàñè óäàðà 
íà Êîìàí, à ×óàìåíè ñòðåëÿ 
â àóò. Ðàíäàë Êîëî Ìóàíè è 
Ìáàïå áÿõà òî÷íè çà ôðàíöó-
çèòå, íî þæíîàìåðèêàíöèòå 
âêàðàõà âñè÷êèòå ñè ÷åòèðè 
óäàðà ÷ðåç Ìåñè, Äèáàëà, 
Ïàðåäåñ è Ìîíòèåë.  
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19, 21, 22 и 23 декември, 10.30 ч. – 12.30 ч., пл. „Свобода“, пред 
елхата. Среща на живо с Дядо Коледа. Организатор: Община град 
Добрич.

19 декември – 23 декември, Регионална библиотека „Дора Габе“, 
Стая на приказките.

Ледени приказки – празнично утро с  четене на коледни приказки 
с деца от детски градини /по заявка на тел. 058/602574/;

Забавна работилница за изработване на коледни картички и 
подготвяне на писма до Дядо Коледа /по заявка на тел. 058/602574/.

Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“.
20 декември, през целия ден, Паметна плоча на кап. Димитър 

Списаревски. Поднасяне на цветя по повод 79 години от гибелта 
на кап. Димитър Списаревски. Организатор: Община град Добрич.

20 декември, 11.00 ч., пл. „Свобода“. Коледен концерт на Духов 
оркестър – Добрич. Диригент Стоян Монов. Организатори: Община 
град Добрич, Духов оркестър – Добрич. 

20 декември, 11.45 ч., Регионална библиотека „Дора Габе“, Работа 
с деца. Представяне на книгата „Невидимият“ от Петя Петрова. 
Организатори: Регионална библиотека „Дора Габе“, ОУ „Христо 
Ботев“.

20 декември, 12.00 ч. – 13.30 ч., Център за специална 
образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“. Коледна работилница 
– с участници от Център за специална образователна подкрепа 
„Д-р Петър Берон“ по проект BGLD-1.003-001 „Младежки център 
Добрич - Вашето днес“, финансиран от Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 
Организатори: Община град Добрич, Младежки център – Добрич.

20 декември, 18.00 ч., Зала „Добротица“. Коледен концерт на 
Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“ и Представителна 
фолклорна танцова студия „Добруджа“, с главен художествен 
ръководител Стоян Господинов. Организатори: Община град До-
брич, ПФА „Добруджа“.

20 декември, 18.30 ч., Младежки център – Добрич. Концерт 
„Коледна картичка“ на школите при Арт център „Палитра“. 
Организатор: Арт център „Палитра“.

20 декември, Сайт и ФБ на Регионална библиотека „Дора Габе“. 
Онлайн публикация по повод 90-годишнината на Веселина Малчева, 
краевед, дългогодишен библиотекар. Организатор: Регионална 
библиотека „Дора Габе“.

21 декември, 11.00 ч., пл. „Свобода“. Коледен концерт на Духов 
оркестър – Добрич. Диригент Стоян Монов. Организатори: Община 
град Добрич, Духов оркестър – Добрич. 

21 декември, 17.00 ч., пл. „Свобода“. Коледен концерт на ZONELI 
Vocal Training Studio с вокален педагог Елена Карабельова. 
Организатор: Студио за вокално обучение „ЗОНЕЛИ“.

21 декември, 18.30 ч., Огледална зала „Нели Божкова“. Коледен 
концерт на Български камерен оркестър – Добрич. Диригент Арто 
Чифчиян. Солисти Стоян Караиванов – бандонеон и Теодора Занева 
– пиано. Програма: Танго, танго, танго. Организатори: Община град 
Добрич, Български камерен оркестър – Добрич. 

21 декември, 18.30 ч., Младежки център – Добрич, Концертна зала. 
Концерт „В очакване на Коледа“ с участието на Студио за поп-рок 
певци „Сарандев“, Клуб за к-рор танци „Illusion“,  Клуб за к-рор 
танци L&L, Клуб по зумба при Младежки център – Добрич, Балетна 
формация „My Dance“, Детски музикален театър „Дея“ и Салса клуб 
„Десита“. Организатор: Младежки център – Добрич.

Продължават:
Съвместна изложба на Дружеството на добричките художници 

и Дружество на художниците – Силистра, Художествена галерия – 
Добрич. Организатори: Художествена галерия – Добрич, Дружество 
на добричките художници, Дружество на художниците – Силистра. 

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

Коледен базар на социалните услуги на Община град Добрич, 
Община град Добрич, фоайе. Организатор: Община град Добрич. 

Благотворителен коледен кът „Коледно вълшебство сътвори 3“. 
Инициатива в подкрепа на Емо Ангелов, на площада пред Младежки 
център – Добрич. Организатор: Младежки център – Добрич.

Ледени приказки – витрина с библиотечни документи;
Месец на трилъра – витрина по повод 95 години от рождението 

на Мери Хигинс Кларк, американска писателка на бестселъри в 
жанра трилър /1927 – 2020/. Регионална библиотека „Дора Габе“. 
Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“.

Изложба „Сипе се белият сняг“ на Клуб „Цветно“ при Младежки 
център – Добрич с ръководител Олга Иванова, Младежки център – 
Добрич, фоайе. Организатор: Младежки център – Добрич. 

Изложба „Коледно вълшебство“ на Ателие „Стела и Дара“ при 
Младежки център – Добрич с ръководител Стела Славова, Областна 
администрация, фоайе. Организатор: Младежки център – Добрич. 

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

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ

С концерт „Френска музи-
ка” Добрич чества обичания от 
всички диригент Елвира Пастър-
маджиева. От името на кмета 
на Община Добрич Йордан Йор-
данов, д-р Емилия Баева връчи 
на юбилярката поздравителен 
адрес и почетен плакет. Зам.-
председателят на Съюза на бъл-
гарските музикални и танцови 
дейци Росица Бояджиева връчи 
на г-жа Пастърмаджиева оби-
чания диригент най - високото 
отличие на Съюза „Кристално 
огърлие“. Бяха получени и много 
поздравителни адреси за прино-
са на Елвира Пастърмаджиева в 
музикалната съкровищница на 
България. 

Смесен хор „Добруджански 

звуци“ поднесе на слушателите 
в зала „Нели Божкова“ богата 
програма с песни от френски 
автори.

С този концерт диригентът 
Елвира Пастърмаджиева отбе-
ляза и личен празник – своите 60 
години житейски път и 35 години 

творческа дейност. Самата тя 
скромно се представя: „Родена 
съм в Ямбол, но съм наполови-
на добричлийка, защото моята 
майка е от този град. Завърших 
Българската държавна консерва-
тория в София в специалността 
„Хорово дирижиране“ в класа на 
проф. Лилия Гюлева. Дойдох в 
Добрич през 1987 г. В началото 
съм работила в Детския хор и 
хор „Добруджански звуци“, бях 
и преподавател в СОУ „Св. Кли-
мент Охридски“, където основах 
девически хор. През 1994 г. съз-
дадох камерния хор „Добрич“, с 
който доста пътувахме в стра-
ната и чужбина и имаме много 
награди. През 2004 г. започнах 
отново работа като диригент в 
хор „Добруджански звуци“ по 
покана на Маестро Захари Мед-
никаров.“                             НДТ

На специален Коледен кон-
церт, възпитаниците на учили-
щето по изкуства в Добрич – СУ 
“Св. Климент Охридски”, успяха 
да впечатлят публиката, дошла 
в центъра да види и чуе най-
доброто от учениците в двете 
паралелки с профил “Музика” и 
професия “Танцьор”. 

В музикалната паралелка се 
провежда индивидуално обуче-
ние по класически и народни ин-
струменти; народно, класическо, 
поп и джаз пеене, компютърна 
обработка на звук и студийни 
техники за запис с приложение 
в радио, филмово и телевизионно 
творчество. Танцьорите наблягат 
в изучаването на българските 
танци, а професионалната си 
практика провеждат в ПФА „Доб-
руджа“ гр. Добрич.

Талантите от училището по 
изкуства се представиха с ко-
ледни песни, народно пеене, поп 
и джаз пеене, модерни и народни 
танци, хип-хоп. Не липсваха и 
коледарите, силни аплодисменти 
заслужи и гайдарската група в 
училището. НДТ

Младежкият център събра 
най-добрите есеисти, отговорили 
на въпроса: „Каква е цената да 
бъдеш харесван?“

В петъчния следобед, на 16 
декември, се състоя официал-
ното награждаване в шестото 
издание на Областният конкурс 
за есе на тема „Каква е цената 
да бъдеш харесван?“ Наградите 
бяха връчени от три дами: д-р 
Емилия Баева - зам.-кмет „Ху-
манитарни дейности“, Община 
град Добрич и Председател на 
МКБППМН , Петранка Божкова 
и Мария Методиева - филолози, 
представители на жури, оценило 
участвалите есета от Област 
Добрич. Развълнуваните погледи 
на децата и младежите, техните 
семейства, приятели и препо-
даватели са истински знак, че 
всяко положено усилие дава ре-

зултат и носи увереност! БЛАГО-
ДАРИМ на авторите на всяко едно 
от получените сто и шастнадесет 
есета, вярваме, че участвайки Вие 
правите поредната крачка към 
изграждането си, като личности 
споделящи мнение по обществено 
значими теми! Поздравяваме Ви 
със стихотворението поднесено, 
като подарък от поетесата Пет-
ранка Божкова:

Светът ще стане по-добър!
„Светът ще стане по-добър. Ще 

стане!
Но са му нужни две гальовни 

длани –
да го прегърнат тихо, без прес-

трувка,
ако усети камъче в обувката;
да го подпрат, преди да стане 

късно,
когато го пришпорят земетръси;
да му посочат звезден лъч във мрака,
ако забрави пътя към Итака;
да му протегнат стълба към небето,
ако мълвата изгори крилете му;
да го разсмеят, щом му се доплаче,
ако остане сам-самичък в здрача.
Нападне ли го ято черни врани,
да му превържат с девет билки раните.
И спомен да му подарят. За песен –
да я припява в нощите си есенни.
И да му стъкнат в зимен ден огнище,
без да поискат във замяна нищо.
Секунда след поредната измама,
да му напомнят: „Жив си! Страшно няма!”
Светът ще стане по-добър. Ще стане!
Дано сме живи! С белези по дланите…“
Конкурсът се организира от Община град Добрич, Младежки 

център- Добрич и Местна комисия за борба срещу противообщест-
вените прояви на малолетните и непълнолетните.

Младежки център - Добрич

Двоен празник подготвя чита-
лище „П.Р.Славейков – 1942 г.“. 
Днес /20 декември/ живеещите 
в село Бранище ще се съберат, 
за да присъстват на концерта, 
посветен на 80-ата годишнина от 
основаването на читалищната ин-
ституция и на предстоящите ко-
ледни и новогодишни празници. 
В него ще се включат самодей-
ците от Танцов клуб „Жарава“ с 
ръководител Галина Гавраилова, 
Коледарската група и децата от 
детска градина „Първи юни“.

Читалище „П.Р. Славейков“ е 
основано на 19 ноември 1942 г. 
Голяма част от жителите на Бра-
нище се вписват в 80-годишната 
му история като самодейци. Към 
много от тях е отправена покана 
за присъствие на юбилейното 
събитие, което ще започне в 
18.30 ч.

Красимира НИКОЛОВА

Група от пет ученици и двама 
учители от Гимназия „Райко Цон-
чев“ взеха участие в мобилност 
към проект „Творческо и активно 
образование – тяло, ум, дух“ 

(Creative and active education – 
Body, mind, spirit 2020-1-RO01-
KA227- SCH-095525) по програма 
„Еразъм+“, която се проведе в 
периода от 28 ноември до 02 де-
кември 2022г. в град Прага, Чехия. 

В рамките на пет дни ученици-
те имаха възможност да пригот-
вят традиционни български яс-
тия, да се включат в работилници 
за изработка на комикс и ката-
лог със здравословни рецепти.

Алекс, Пресиана, Габриела, 
Иван и Теодор  изнесоха пред 
свои връстници презентации 
на теми, свързани със здраво-
словното хранене, характерни  

подправки и билки, използвани в 
традиционната българска кухня, 
вредни храни и вериги за бързо 
хранене.

Целта на проекта е да стиму-

лира художествения и познава-
телен потенциал на учениците 
да намират креативни и инова-
тивни решения на настоящите 
предизвикателства и рискове на 
обществото.

„Творческо и активно обра-
зование – тяло, ум, дух“(2020-1-
RO01-KA227-SCH-095525) е стра-
тегическо партньорство между 
шест училища от пет държави 
- Румъния, Италия, Турция, Чехия 
и България, което стартира на 
01.03.2021 г. и продължава до 
февруари 2023 г.. Координатор 
на проекта е Liceul cu Program 
Sportiv Cetate от Румъния.

НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В  
ОБЛАСТНИЯ КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА 
"КАКВА Е ЦЕНАТА ДА БЪДЕШ ХАРЕСВАН?"

ДИРИГЕНТЪТ НА ХОР "ДОБРУДЖАНСКИ ЗВУЦИ" 
ЕЛВИРА ПАСТЪРМАДЖИЕВА С 60-ГОДИШЕН 
ЮБИЛЕЙ И 35 ГОДИНИ ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

КОНЦЕРТ НА 
ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА 
СУ "СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ"

80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ 
ЧЕСТВА ЧИТАЛИЩЕТО 
В БРАНИЩЕ

Борисов - „икулден в с. Дуран-
кулак“

Оценяващите решиха на трето 
място да бъдат класирани трима 
автори:

Илия Илиев - „Църковен храм 
„Св. св. Кирил и Методий“, 
с.Житен

Деница Диянова Димитрова - 
„Божествено сияние“

Павлина Живкова - „Бъдна 
трапеза“

Предметната награда за млад 
автор, книга и църковен кален-
дар се присъждат на Преслав 
Нейчев - „Четирилистната църква 
в крепостта “Залдапа”.

Организаторите благодарят 
на всички участници във вто-
рия  национален фотоконкурс 
„Православието в Добруджа“, 
с пожелание да участват и на 
следващия конкурс.

Фотоконкурсът „Православи-
ето в Добруджа“ има за цел да 
представи разнообразието и 
красотата на  Православието в 
цяла Добруджа, както и да уве-
личи познанието за православи-
ето като цяло, животът и делото 
на свещениците, монасите и 
миряните в енориите на БПЦ, в 
Добруджанския край.

Ангел РАДИЛОВ  

15 АВТОРА УЧАСТВАХА ВЪВ ВТОРИЯ НАЦИОНАЛЕН 
ФОТОКОНКУРС "ПРАВОСЛАВИЕТО В ДОБРУДЖА"

Приключи вторият национален 
фотоконкурс „Православието 
в Добруджа“, организиран от 
сайтовете „Подиум“ и „Правос-
лавието - Добрич“.

В конкурса участваха 76 сним-
ки, от 15 автора. В надпреварата 
се включиха автори от  Добрич, 
Варна, Балчик, Генерал Тошево, 
Дуранкулак, Силистра и Шумен.

Компетентно жури определи 

на първо място Галена Брани-
мирова Петрова, от Варна, със 
снимката „Смирение“, както и 
останалите предложени фото-
графии.

На второ място са двата ре-
портажа от  Народно читалище 
„Дружба 1898“, на Живка Мян-
кова „С водосвет и курбан за 
здраве в с. Дуранкулак почетоха 
храмовия празник“ и на  Мариян 

УЧЕНИЦИ ОТ "РАЙКО ЦОНЧЕВ" 
НА ПОСЕЩЕНИЕ В КОЛЕДНА 
ПРАГА ПО ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+
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Данните от преброяването през есента на 2021 г. за насе-
лените места в Община Тервел се различават от данните за 
население, което има регистрация по настоящ адрес в съъот-
ветното населено място по същото време на годината. Като 
цяло, преброилите се граждани са по-малко от тези, които 
имат регистрация по настоящ адрес, като намалението е с 
28,79 %. Най-голяма е разликата в намаление за град Тервел и 
за село Орляк. Според данните на ГРАО , най-голямото село в 
общината в Орляк, а според данните от преброяването – това 
е село Зърнево. Обяснение за разликата , в най-голяма степен 
, може да бъдат миграционните процеси, т.е. в периода на 
преброяването голям брой жители на общината не са били в 
населените места и са преброени в такива, в които живеят и 
работят – големи градове в страната или в чужбина.

За няколко от селата тенденцията е с обратен знак , т.е. 
в тях са се преброили повече хора, отколкото са регистри-
раните там по настоящ адрес. Такива села са Кочмар, Нова 
Камена, Проф.Златарски и Мали извор. Макар и малобройни 
като цяло,тези села очертават друга вероятна тенденция –
хора, които имат адреси в други населени места , ползват и 
обитават трайно имотите си в тези села.

№ Населено място Данни от 
преброяване към 

07.09.2021 г.

Данни от ГРАО при 
Община Тервел 
за население по 

настоящ адрес  към 
30.09.2021 г.

1. с. Ангеларий 96 107

2. с. Балик 188 215

3. с. Безмер 942 1321

4. с. Божан 364 605

5. с. Бонево 68 142

6. с. Брестница 0 0

7. с. Войниково 1 0

8. с.Главанци 93 127

9. с.Градница 315 414

10. с. Гуслар 26 46

11. с. Жегларци 639 837

12. с. Зърнево 1135 1449

13. с. Каблешково 551 637

14. с. Кладенци 89 74

15. с. Коларци 356 647

16. с.Кочмар 177 164

17. с. Мали извор 16 10

18. с. Нова Камена 290 273

19. с. Оногур 19 22

20. с. Орляк 987 1853

21. с. Полк.Савово 188 185

22. с. Попгруево 336 652

23. с. Проф. Златарски 15 13

24. с. Сърнец 149 233

25. гр. Тервел 4670 6366

26. с.Честименско 241 391

Общо за общината 11 951 16 783

До края на декември ро-
дителите на деца и на деца 

с увреждания могат да полз-
ват данъчни облекчения чрез 
работодателя си по основно 
трудово правоотношение. За 
целта те трябва да подадат 
съответната декларация пред 
него в срок до 31 декември 
тази година. В този случай, 
работодателят може да им 
възстанови до края на януари 
2023 г. удържания в повече 
данък за 2022 г.  

Изчислението на сумата за 
получаване се прави въз ос-
нова на облагаемите доходи 
на родителите през 2022 г., 
като те ще получат съответ-
но до 600 лв. за едно дете, 
до 1200 лв. за две и до 1800 
лв. за три и повече деца. За 
отглеждане на едно дете с 
увреждания намалението за 
тази година на годишната 
данъчна основа е в размер 
на 12 000 лв., като сумата за 
получаване е до 1 200 лв.  

Родителите на деца с 50 и 
с над 50% увреждания имат 
право да ползват и двете 
данъчни облекчения. Напри-
мер за отглеждането на едно 
дете, което е с увреждания, 
родителят има право на да-
нъчно облекчение за деца в 
размер на 6 000 лв. (сума за 
получаване до 600 лв.) и на 
данъчно облекчение за деца 
с увреждания 12 000 лв. (сума 
за получаване до 1200 лв.). 
Двете данъчни облекчения се 
сумират и  така общият им 
размер може да достигне до 
18 000 лв. (сума за получава-
не до 1800 лв.).

Освен пред работодател, 
данъчно облекчение може да 
се ползва и с подаване на го-
дишна данъчна декларация в 
НАП в срок от 10 януари до 02 
май 2023 г., като паричните 
суми ще бъдат възстановени 
след проверка от приходната 
агенция в срок от 1 месец 
след подаването на деклара-
цията. 

Физическите лица, вклю-
чително еднолични търго-
вци, които нямат доходи през 
2022 г. или са получавали 
необлагаеми такива, като 
обезщетение за майчинство и 
безработица например, както 
и хората само с доходи, об-
лагаеми с окончателен и/или 
патентен данък, не могат да 
се възползват от облекчени-
ята, но това може да направи 
другият родител, напомнят 
от НАП. 

В случай че размерът на об-
лагаемите доходи на единия 
родител не е достатъчен за 
ползването на пълния размер 
на данъчното облекчение, 
то другият родител може да 
подаде декларация пред НАП 
за ползването на остатъка 
от данъчната отстъпка. Да-
нъчното облекчение може да 

се ползва и за дете, което е 
навършило пълнолетие или е 

родено през 2022 г.
Едно от най-важните из-

исквания за прилагане на 
облекченията е лицата да 
нямат публични задължения, 
подлежащи на принудително 
изпълнение. От НАП съветват 
гражданите да проверят с 
персонален идентификацио-
нен код данъчната си сметка 
онлайн за задължения преди 
да ползват данъчно облекче-
ние, за да избегнат неудоб-
ства. 

Условията за ползване на 
данъчните облекчения за 
деца и деца с увреждания са 
подробно описани в сайта на 
НАП и Фейсбук страницата на 
ведомството. Консултация по 
тези въпроси може да се на-
прави с Информационния цен-
тър на НАП на телефон: 0700 
18 700 и имейл: infocenter@
nra.bg. 

 През октомври 2022 г. в об-
ласт Добрич са функционирали 
64 обекта с над 10 легла - хо-
тели, мотели, къмпинги, хижи 
и други места за краткосрочно 
настаняване. Броят на стаите в 
тях е 3.9 хил., а на леглата - 9.7 
хиляди. В сравнение с октомври 
2021 г. общият брой на местата 
за настаняване, функционирали 
през периода нараства с 30.6%, 
а броят на леглата в тях се уве-
личава с 37.5%. 

Общият брой на нощувките 
във всички места за настанява-
не, регистрирани през октомври 
2022 г., е 28.3 хиляди. Българ-
ските граждани са реализирали 
18.7 хил. нощувки, а чуждите 
- 9.6 хиляди. 

Броят на пренощувалите 
лица в местата за настаняване 
през октомври 2022 г. достига 
13.7 хиляди. Българските граж-
дани, нощували в местата за 
настаняване през октомври 
2022 г., са 9.9 хил. и са реали-
зирали средно по 1.9 нощувки. 
Чуждите граждани са 3.8 хил. и 
са реализирали средно по 2.5 
нощувки. 

Общата заетост на леглата 
в местата за настаняване през 
октомври 2022 г. е 9.4%, като 
се увеличават с 3.3 процентни 
пункта в сравнение с октомври 
2021 година. Чуждестранните 
туристи посетили област До-
брич са предимно от Румъния 
(67.0%).

Приходите от нощувки през 
октомври 2022 г. достигат 2.4 
млн. лева, като приходите от 
български граждани са 1.6 млн. 
лв., а от чужди граждани - 0.8 
млн. лева.

Областният управител Здрав-
ко Здравков обявява конкурс 
за избор на послание, пред-
ставящо област Добрич. Това 
съобщи той пред медиите и 
информира, че конкурсът е 
продиктуван от стартиралата 
на 1 ноември национална да-
рителска кампания „България 

заслужава!“ за изграждане 
на 111-метров пилон, на който 
ще се извисява националният 
трибагреник. Кампанията е 
под патронажа на президента 
на Републиката Румен Радев, а 
проектът ще бъде реализиран 
изцяло с дарения от българи в 
и извън страната, държавните и 
местни власти. Пилонът с три-
багреника ще бъде поставен на 
Роженските поляни, на надмор-
ска височина 1430 м и знамето 
на България ще се вижда от 
километри разстояние. Идеята 
на кампанията е освен обеди-
нение на нацията, да се оставят 
и послания за бъдещето, за 
което е предвидено в основата 
на пилона с трибагреника да 
бъде монтирана мраморна пло-
ча, изобразяваща картата на 
България с нейните 28 области. 
Всяко послание ще бъде грави-
рано на мястото на областта, 
от която идва и ще остане за 
бъдещите поколения.

За реализацията на проек-
та Областна администрация 
Смолян с писмо е уведомила 
всички областни управители в 
страната и очаква в срок до 28 
февруари 2023 г. всяка област 
да изпрати своето послание, 
което трябва да е текст, съдър-
жащ до седем думи.

„В тази връзка обявявам 
конкурс за избор на посла-
ние на област Добрич, като 
в срок до 31.01.2023 г. же-
лаещите да участват, могат 
да подават своите предложе-
ния или в бюро „Комплекс-
но обслужване“ в Областна 
администрация Добрич, или 
на електронна поща press@
dobrich.government.bg“ – каза 
областният управител.

Постъпилите предложения 
ще бъдат оценявани от 5-член-
но жури, в чийто състав ще 
бъдат директорът на Реги-
онален исторически музей 
Добрич Добри Добрев, замест-
ник заместник-директорът по 
кандидатстудентска дейност 
и образователна политика на 
Колеж Добрич Камелия Койче-
ва, представителят на област 
Добрич в Съвета на децата 
към Държавната агенция за 
закрила на детето Елена Хри-
стова, Областният управител 
на област Добрич. „За член 
на журито отправям покана и 
към медиите, защото Вие сте 
будната съвест на обществото. 
Моля в срок до 23 декември 
2022 г. да излъчите представи-
тел от Вашата гилдия, който да 

бъде членна журито за избор 
на послание на област До-
брич“ – обърна се към медиите 
Здравко Здравков.

Журито ще се събере за 
разглеждане на постъпилите 
предложения и избор на пос-
лание в първата половина на 
месец февруари 2023 г.

На проведено информацион-
но събитие, Областният ин-
формационен център – Добрич 
представи обобщените данни 
от напредъка по Оперативните 
програми 2014-2020 г. на нацио-
нално и областно ниво. 

Искра Димова, експерт „Кому-
никация, информация и логисти-
ка“ представи анализирани да-
нните от изпълнението проектите 
за програмния период 2014-2020 
г. По справка в Информационна 
система за управление и наблю-
дение на средствата от ЕС в Бъл-
гария (ИСУН 2020) от началото 
на периода към 1 декември 2022 
г. в страната са договорени 27,8 
млрд. лв., от тях 22,7 млрд. лв. са 
безвъзмездни финансови сред-
ства. Сключени са 53 705 дого-
вора, като най-много са по опе-
ративните програми „Иновации и 
конкурентоспособност“ (ОПИК), 
Програмата за развитие на сел-
ските райони (ПРСР) и „Развитие 
на човешките ресурси“ (ОПРЧР). 
По размер на договорени евро-
пейски безвъзмездни средства 
първите три места заемат ПРСР 
и оперативните програми „Окол-
на среда“ (ОПОС) и “Транспорт и 
транспортна свързаност“. Реал-
но изплатените средства възли-
зат на 15,4 млрд. лв. или над 62%. 

Съгласно данните в ИСУН 
2020, от началото на 2014 г. в 

област Добрич са подписани 944 
договора за над 304,2 млн. лв. 
безвъзмездна финансова помощ 
(БФП), от които 88% са реално 
изплатени на бенефициентите. 
Към 1 декември 2022 г. в процес 
на изпълнение са 154 договора 
(без ПРСР) на обща стойност 
153,8 млн. лв. През тази година 
са стартирали 93 проекта за 9,3 
млн. лв. БФП.

Най-много одобрени проекти 
през програмния период има по 
ОПИК 2014-2020 г. - 534 бр. за 27,9 
лв. БФП. От тях 467 проекта за 9,6 
млн. лв. БФП са по процедурите 
за подкрепа на предприятия от 
различни сектори за преодоля-
ване на икономическите послед-
ствия от пандемията COVID-19. 
С европейско финансиране, 19 
предприятия ще подобрят от 
енергийната си ефективност чрез 
закупуване на енергоспестяващи 
машини, съоръжения и оборуд-
ване, въвеждане на системи за 
енергиен мениджмънт и изолация 
на производствените си бази. 
Общата стойност на проектите 
е 4 096 716, като 1 993 397 лв. са 
БФП, а одобрените кандидати ще 
вложат 2 103 318 лв. собствени 
средства.

С 77 договора за 19,6 млн. лв. 
БФП на второ място се нарежда 
ОПРЧР 2014-2020 г. В процес 
на изпълнение са проекти за 
предоставяне на патронажни 
грижи за възрастни хора и лица 
с увреждания, интегрирани соци-
ално-здравни услуги на деца до 7 
г., подкрепа в общността за мла-
дежите без увреждания от 18-21 
г., предоставяне на временен 
подслон на бездомни лица и др. 

Общините Добрич и Генерал 
Тошево, като бенефициенти по 
ОПРР 2014-2020 г. са договорили 
32,3 млн. лв. БФП за 18 проек-
та. Те успешно са приключили 
14 проекта за повишаване на 
енергийната ефективност на 
обществени и жилищни сгради, 
обновяване и модернизиране на 
образователната инфраструкту-
ра, благоустрояване на градска-
та среда и др. С подкрепата на 
ОПРР, в гр. Добрич са създадени 
условия за предоставяне на со-
циалните услуги „Наблюдавано 
жилище“ за младежи и приют 
за бездомни лица и семейства. 
Община град  Добрич продъл-
жава проектните дейности по 
обновяване на залите „Добрич“ 
и „Нели Божкова“. 

Приключени са всички 8 про-
екта за 2,5 млн. лв. БФП за соци-
ално включване, образователна 
и професионална интеграция на 
малцинствените групи, подкрепе-
ни от Оперативна програма „На-
ука и образование за интелигент 
растеж“ 2014-2020 г. 

По Програмата за морско дело 
и рибарство 2014-2020г. 39 бене-
фициенти изпълняват 74 проекта 
за 10,6 млн. лв. БФП. Те са насо-
чени към изграждане, оборуд-
ване и модернизация на ферми 
за аквакултури, подобряване 
на условия на труд, повишаване 
на  конкурентоспособността 
им и др. За преодоляването на 
икономическите последствия от 
пандемията COVID-19, 16 соб-
ственици на риболовни кораби, 
2 производителя на риба и други 
водни организми и 1 предприятие 
за преработване на продукти от 
риболов и аквакултури са под-
крепени с европейска средства 
на обща стойност 1,4 млн. лв. 
БФП.

По Оперативна програма 
„Храни“ общините от областта 
приключиха 15 договора за над 
1 млн. лв., чрез които предос-
тавиха топъл обяд на над 3200 
нуждаещи се лица.

С над 93 млн. лв. безвъзмездна 
подкрепа, ОПОС 2014-2020 г. е 
финансирала 7 проекта. Общи-
ните Тервел, Генерал Тошево и 
Каварна закриха общински депа 
и рекултивираха почистените 
терени. Община Шабла продъл-
жава дейностите по проект за 
подобряване на природозащит-
ното състояние на червеногуша-
та гъска.

Областен информационен 
център – Добрич

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
ПРЕБРОЯВАНЕТО В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ДО КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ ИСКАМЕ 
ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА 
ДЕЦА ЧРЕЗ РАБОТОДАТЕЛ

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА 
ЗА НАСТАНЯВАНЕ В 
ОБЛАСТ ДОБРИЧ 

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОСЛАНИЕ, 
ПРЕДСТАВЯЩО ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Постъпилите предложения ще бъдат 
оценявани от 5-членно жури

НАД 304 МЛН. ЛВ. 
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА СА 
ПРИВЛЕЧЕНИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ
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ОВЕН - Бъдете по-смели спрямо онези, 
които ще се опитат да злоупотребят с до-
брината ви и ги поставете там, където им е 
мястото. Не се страхувайте да отстоявате на 
всяка цена позициите си.

ТЕЛЕЦ - Някои от вас ще пътуват в чужби-
на, най-вече с намерението да търсят по-до-
бър живот за себе си и близките си. За други 
съдбата е отредила приятни занимания, 
свързани с положителни емоции.

БЛИЗНАЦИ - Денят не е добър за финан-
сови операции и даване пари на заем. По-
важно е да вложите енергията си в нещата, 
които са ви познати, и в което имате опит. 
Експериментите оставете за друг ден.

РАК - Много от представителите на този 
зодиакален знак ще се захванат с домашни 
ремонти и ще им спори. Имате нужда от осве-
жаване и разтоварване, както на дома, така 
и на душата си.

ЛЪВ - Времето ви ще бъде заето с ре-
шаване на проблем, който ви измъчва в 
последните дни. Въпреки нетърпението си, 
се въздържайте от прибързани ходове, които 
може да усложнят ситуацията.

ДЕВА - Проверете източниците си на 
информация, съществува опасност от под-
веждане. Романтична връзка ще ви зареди с 
приятни емоции и ще повлияе положително 
на самочувствието ви.

ВЕЗНИ - Без да губите присъствие на духа 
ще продължите да работите по приключване 
на започнато вече начинание. Нервите ви 
са на изчерпване, за това не отхвърляйте 
възможността за почивка.

СКОРПИОН - Не се лишавайте от малките 
удоволствия, които ежедневието предлага. 
Позволете си развлеченията, от които напо-
следък сте се лишавали, за да понапълните 
малко бюджета си.

СТРЕЛЕЦ - Повишената ви емоционалност 
ще ви причини страдания, ако не я овладеете 
навреме. Нищо не заслужава да хабите така 
напразно енергията си, а най-малко чуждите 
несъвършенства.

КОЗИРОГ - Ако искате да се радвате на 
внимание и уважение, бъдете толерантни 
и отзивчиви към околните. За доброто ви 
настроение ще допринесат материални при-
добивки и лични удовлетворения.

ВОДОЛЕЙ - Ще се радвате на специално 
внимание към вас, но то няма да ви изнена-
да. С поведението си сте показали не вед-
нъж, че цените времето и достойнството на 
другите, така както своите.

РИБИ - Целите, които си поставяте изис-
кват повече усилия и постоянство. Бъдете 
търпеливи и не изтъквайте претенциите си. 
Несправедливост ще ви подтикне към стъпки 
за подобряване на отношенията.

ХОРОСКОП НА НДТ

-  В живота на мъжа има три 
периода. През първия той вярва 
в Дядо Коледа. През втория - не 
вярва в дядо Коледа. През третия 
- той е Дядо Коледа.  - Меги от пи-
рок център, но не тази, за която 
си мислите!

ИМЕН ДЕН  празнуват 
днес всички с имената: 
Пламен, Пламена, Огнян, 
Огняна, Игнат, Игната, 
Иго. Нека са здрави и 
нека техният небесен 
покровител св. Игнатий 
Богоносец благославя 
всичките им добри мисли 
и дела!

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН с 
утрешна дата казваме 
на Юлия, Юлиан, Юлиян, 
Юлиана и Юлияна. Здра-
ве, щастие и много свет-
лина и хармония в живат 
им желаем ние от НДТ!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ИСТИНСКА ЕЛХА у ДОмА: КАК ДА 
я зАПАзИм СВЕжА зА ПО-ДъЛгО

Истинските коледни елхи 
създават красива и тради-
ционна празнична украса. Все 
повече хора избират от еколо-
гична гледна точка изкуствени 
дръвчета, но живата елха си 

остава непреходна с нейния 
омаен аромат на борови иглич-
ки и смола.

Ако решите да украсите дома 
си с истинско дърво, трябва да 
знаете, че поддържането му 
по време на празничния сезон 
изисква да му осигурите по-
стоянни грижи и добра солидна 
основа.

Помнете, че вкарвате у дома 
си живо растение. Ако искате 
да го запазите свежо, то тряб-

ва да има достатъчно вода. 
Най-добре използвайте стойка 
за елха с вграден резервоар и я 
проверявайте редовно дали во-
дата не се е изпарила. Хората 
не винаги осъзнават колко вода 

ще "изпият" техните коледни 
елхи, затова се уверете, че 
редовно доливате.

От цветарски магазини мо-
жете да закупите добавки, 
които да спомогнат за абсор-
бирането на вода и да убият 
бактериите. Но те не са толко-
ва необходими, колкото просто 
да поддържате дървото добре 
напоено.

Подрежете основата
Когато дървото се отреже за 

първи път, смолата му потича, 
за да "затвори раната", запе-
чатвайки стъблото. Когато това 
се случи, елхата не е толкова 
способна да абсорбира вода. 
Затова добавете пресен раз-
рез в долната част на вашето 
коледно дръвче точно преди да 
го поставите във вода.

Най-добре основата да бъде 
отрязана перпендикулярно на 
оста на стъблото.

Дръжте елхата на хладно
Ако не можете веднага да го 

потопите, задължително съхра-
нявайте дървото на ниска тем-
пература. След като украсите 
елхичката, също поддържайте 
около нея възможно най-ни-
ска температура. Така ще си 
спестите преждевременното 
й изсъхване и под, посипан с 
иглички. Директната слънчева 
светлина, печка, парно или ка-
мина до вашата елха бързо ще 
я изсушат. Поставете дървото 
някъде, където не е изложено 
на пряка топлина.

Иска ли елхата аспирин?
Има известен дебат дали 

екстри като царевичен сироп, 
аспирин или захар са необхо-
дими за удължаване на живота 
на коледното дърво. И въпреки 
че няма вероятност те да на-

вредят на елхата, проучване 
на университета на Уисконсин 
потвърди, че това не е по-ефек-
тивно от чистата вода. 

Бъдете внимателни с източ-
ниците на светлина

По-малките коледни светлин-
ки по дървото също могат да 
помогнат за забавяне на про-
цеса на изсъхване. Експертите 
препоръчват LED лампички, 
които не излъчват топлина. 

 Винаги изгасяйте лампич-
ките, когато не сте при елхата

Светлинките могат да се 
нагреят, да предизвикат късо 
съединение и да причинят опас-
ност от пожар, ако бъдат ос-
тавени на дървото без наблю-
дение дълго време.  Играйте 
на сигурно и ги спирайте от 
контакта, ако няма да сте нао-
коло. Това важи с особена сила 
когато си лягате нощем или 
напускате дома си. Също така 
трябва да се уверите, че всич-
ките крушки са в добро състоя-
ние, както и че кабелите им не 
са износени или протрити. 

Не забравяйте, че истински-
те дървета могат да се запалят, 
така че следвайте общите съ-
вети за пожарна безопасност, 
когато държите истинска ко-
ледна елха на закрито.

ФИзИчЕСКИ vs. 
ЕмОцИОНАЛЕН гЛАД, 
КАКВИ СА РАзЛИКИТЕ

Случвало ли ви се е да се при-
берете след тежък работен ден 
и да копнеете за парченце шо-
колад? Или баба ви да направи 
любимия ви сладкиш, на който 
просто не можете да устоите? 
Това са типични примери за 

т.нар. емоционален глад. 
Основната функция на храната 

е да доставя енергия на тялото 
ни. Когато имаме недостиг на 
енергия, усещаме отпадналост, 
замаяност или стомахът ни кър-
кори. Това е истинския, физиче-
ски глад.

Понякога е много трудно да 
разграничим физическия от 
емоционалния глад. Ето кои са 

основните разлики:
1. При физическия глад усе-

щаме физическа слабост, а 
коремът ни къркори. При емо-
ционалния глад няма такива 
индикации, той е породен пре-
димно от мислите и емоциите ни.

2. Физическият глад се появя-
ва бавно и се усилва постепенно. 
Дори търпи отлагане, ако меж-
дувременно трябва да свършим 
нещо. Емоционалният глад за 
разлика от него се появява 
рязко и е много силен от самото 
начало, като не ни позволява да 
мислим за нищо друго.

3. При физическия глад сме 
склонни да ядем каквото и да е, 
за да се заситим. При емоцио-
налния глад имаме копнеж за 
нещо точно определено. Когато 
сме ядосани например, обикно-
вено ни се прияжда нещо, което 
хруска, например чипс, солети. 
Когато сме тъжни - нещо сладко 
и любимо като парче торта, шо-
колад, сладолед.

4. Когато налице е физически 
глад, обонянието и вкусовите 
възприятия се изострят, докато 
при емоционалния глад те не се 
повлияват.

5. Ако сме били физически 
гладни, усещаме ситост след 
като сме изяли порцията си. 
Нахранваме се с нормално ко-
личество, без да ни става тежко. 
При емоционалния глад обикно-
вено преяждаме, защото гладът, 
който е породен от емоция, няма 
как да бъде задоволен с храна.

Как да се справим с двата 
вида глад?

Ако гладът е физически и 
сте на режим, може да хапнете 
нещо, което ви е позволено. 
Хубаво е да добавите източник 
на протеин и зеленчуци, които 
да ви държат сити и са пълни с 
хранителни вещества.

Ако пък ви застигне емоцио-
нален глад, потърсете причината 
за него. Ядосани ли сте, тъжни 
ли сте или пък просто ви е скуч-
но? Опитайте се да разрешите 
проблема без храна. Може да се 
възнаградите с нещо друго – на-
пример някоя покупка. Намерете 
начин да се разсеете и да се 
откъснете от мислите, свързани 
с храна в подобна ситуация.

Винаги имайте наблизо чаша 
вода и пийте преди всеки прис-
тъп на глад. Това ще ви помогне 
да разграничите дали той е физи-
чески или емоционален.


