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Всеки ден с по-
добрия вестник!

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

ЧЕСТИТА КОЛЕДА!
ЗДРАВА И БЛАГОДАТНА 

2023 ГОДИНА!
В навечерието на светлите празници 

желая на всички здраве, топлота 
и светлина в домовете ви, успехи 
в делата ви и надежда в мислите за 
бъдещето! 

Нека 2023-та бъде по-добра, по-
мъдра и по-съзидателна година, а 
всички ние я осмислим с добри дела в 
името на нашия роден край и нашето 
бъдеще! 

Елена БАЛТАДЖИЕВА
Кмет на Община Каварна

ЧЕСТИТА КОЛЕДА 
И ЩАСТЛИВА 

НОВА ГОДИНА! 
 

Нека Новата 2023 година да е мирна, спокойна 
и благодатна! Да ни подминават бедствия и 
болести, да сме здрави, мъдри, добри и успешни! 
И заедно да творим бъдещето – светло и 
обещаващо!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В навечерието на Святата коледна нощ нека посрещ-

нем Рождество Христово с вяра в доброто и да пренесем 
светлината му в сърцата и делата си! Съхранявайки 
традициите, наследени от нашите деди, нека почув-
стваме магията на празника и да я предадем на наши-
те деца.

Магията на Коледа да донесе здраве, мир и благодат 
на Вас и Вашите семейства!

Бъдете заобиколени от топлина и светлина, дарени 
с усмивки и любов. Нека най- хубавата украса на домо-
вете ни през цялата година да бъдат грейналите от 
усмивки лица на децата и внуците ни! Да превърнем 
мечтите си за по-добър и по-красив свят в реалност!

Надеждата за Новото, да превърнем в радост от по-
стигнатото, претворено в дните и делата ни! 

Да бъде щедра, здрава и честита Новата 2023-та го-
дина за всички жители на община Тервел!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
МИРНА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
ИНЖ. СИМЕОН СИМЕОНОВ

ЧЕСТИТО 
РОЖДЕСТВО!

ЗДРАВА, 
МИРНА И 

ДОБРА 
2023 ГОДИНА!

ВЯРА, СПОЛУКА И УСПЕХИ 
ПРЕЗ 2023 ГОДИНА!

Най-истински пожелания за много здраве и сили, 
за успешни дела, топлота и до-
брота! За споделено щастие 
и надежда в бъдещето!  

Нека Новата година 
бъде мирна, нека бъде 
по-добра от старата, 
нека ни дари вяра, че 
заедно можем да 
направим живота 
на всички ни по-
светъл! 

Илхан 
МЮСТЕДЖЕБ

кмет на 
Община Крушари

Д-р Ердинч ХАДЖИЕВ – председател на Областен съвет на 
ДПС-Добрич

Ертен АНИСОВА – народен представител от ДПС 

МИРНА, ЗДРАВА И ЧЕСТИТА 
2023 ГОДИНА!

Скъпи добруджанци, за мен е 
удоволствие и чест да Ви подне-

са в навечерието на един от най-
светлите празници – Рождество 
Христово, своите искрени поже-

лания за здраве и надежда в бъ-

дещето. Нека чудото на святата 
Коледна нощ да влезе в дома Ви и 
да Ви донесе благоденствие!

Отиващата си 2022 година ни 
изправи пред тежки изпитания. 
Затова пожелавам магията на 
Рождество да пречисти душите 
ни, да ни върне вярата и доброта-

та, обичта и надеждата!
ДЕНИЦА САЧЕВА

народен представител, 
областен лидер на ГЕРБ - Добрич

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА 
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ,

Рождество Христово е празник наситен с 
вълшебство, чистота на мислите и духа, очакване за 
нещо различно и добро. КОЛЕДА събужда у всички 
ни спомена за детството и магията, която носи 
чувството, че обичаш и си обичан.

Желая на всички Вас здраве и просперитет! Нека 
мислите ви бъдат добри, а делата благодатни!

Нека прекрачим НОВАТА 2023 година със стремеж 
за повече радост, милосърдие и оптимизъм!

ЧЕСТИТА КОЛЕДА!  УСПЕШНА 
И БЛАГОСЛОВЕНА НОВА 2023-ТА 

ГОДИНА! 
Мария Гочева

Председател на Общински съвет Тервел

 

Весели празници! Здрава и 
плодородна Нова Година!
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ЧЕРНИЯТ ВОДЕН ЗАЕК Е ТАЛИСМАНЪТ НА 2023 Г.

Ïî òîâà âðåìå ìèíàëàòà ãîäèíà /13 
äåêåìâðè/ óïðàâëåíèåòî íà ñòðàíàòà 
íè ïîå êàáèíåòúò Êèðèë Ïåòêîâ. Íî 
êîàëèöèÿòà Ïðîäúëæàâàìå ïðîìÿ-
íàòà, ÁÑÏ, Äåìîêðàòè÷íà Áúëãàðèÿ, 
Èìà òàêúâ íàðîä ïðîñúùåñòâóâà îò 
ñëóæåáíî äî ñëóæåáíî ïðàâèòåëñòâî 
íà ïðåçèäåíòà Ðóìåí Ðàäåâ åäâà äî 
2 àâãóñò ò.ã. Áåçâðåìèå, èçïúëíåíî 
ñ îáåùàíèÿ è ñêàíäàëè. È â êðàéíà 
ñìåòêà ñ óñêîðÿâàíå íà îáåäíÿâàíåòî 
íà ìíîçèíñòâîòî áúëãàðè â îáñòàíîâêà 
íà äâóöèôðåíà èíôëàöèÿ, êîÿòî äîâå-
äå äî çàêðèâàíå íà ôèðìè, ÷óäîâèùåí 
ñïàä íà ïîêóïàòåëíàòà ñïîñîáíîñò íà 
íàñåëåíèåòî è âñå ïî-ãîëÿìà íåíàâèñò 
ìåæäó ïîëèòè÷åñêèòå ëèäåðè è îáêðú-
æåíèåòî èì. È òàêà, â íàâå÷åðèåòî íà 
2023 ã. íàðîäúò ïðèëè÷à íà åäíà ðàçïè-
ëÿíà ìîçàéêà, êîÿòî ñå íàäÿâà íÿêîé 
äà ÿ ñãëîáè. Ïàðëàìåíòàðíèòå èçáîðè 
îò 2 îêòîìâðè 2022 ã. ïîâòîðèõà ñòàðòà 
íà âòîðî áåçâðåìèå, â êîåòî àãîíèÿòà 
íà ÷àñò îò ñúâðåìåííèòå ïîëèòè÷åñêè 
ôîðìàöèè ïðîäúëæàâà äà îáðè÷à äúð-
æàâà è íàðîä íà áåçïåðñïåêòèâíîñò 
è íåìîù â íàé-ñëîæíà ñëåä Âòîðàòà 
ñâåòîâíà âîéíà ìåæäóíàðîäíà îáñòà-
íîâêà. Ãðóáî êàçàíî, äîâåäå äî ïîçíà-
òàòà â êðú÷ìèòå íàçäðàâèöà: „Åäíèòå è 
äðóãèòå ñà ìàñêàðè!“ Ïàðëàìåíòàðíî 
ñòàäî, ñ èçâèíåíèå êúì äåïóòàòñêàòà 
îáùíîñò, â êîåòî ìàëöèíàòà áåëè îâöå 
íå ìîãàò äà âçåìàò çàâîÿ êúì äúðæàâ-
íîñò, òúé êàòî îâ÷àðñêèòå êó÷åòà ñå 
íàõúñâàò åäíî ñðåùó äðóãî, ÷åñòî ñ 
êîêàëè, ïîäõâúðëåíè èì çàä ãðàíèöà.

Â êðàÿ íà ãîäèíàòà àïîêàëèïñèñúò 
COVID-19 îòïóñíà ðúöå îò øèÿòà íà 
õîðàòà, çäðàâíèòå çàâåäåíèÿ è èêîíî-
ìèêàòà, ñëåä êàòî íàïðàâè ÷óäîâèùíè 
ïîðàçèè. Ðåêîðäúò çà ñòðàíàòà áå íà 
18 ÿíóàðè ñ 11181 çàðàçåíè, íà äåí òî-
ãàâà óìèðàõà ïî 80-90 äóøè, çàòâàðÿõà 
ñå ôèðìè, ó÷ðåæäåíèÿ, íåäîñòèãàõà 
áîëíè÷íè ëåãëà, çà çäðàâíèòå ðàáîò-
íèöè íÿìàøå ïî÷èâêà…

Ïàíäåìèÿòà áå çàìåíåíà ñ âîéíàòà 
â Óêðàéíà, êîÿòî è äíåñ ïðîäúëæàâà ñ 
òîòàëíî ðàçäåëåíèå íà ñâåòà. Çà ïúðâè 
ïúò â ñúâðåìåííîñòòà íà Áúëãàðèÿ ñå 
ñáëúñêàõìå ñ ìîãúùà ìàíèïóëàöèÿ íà 
ñðåäñòâàòà çà ìàñîâà èíôîðìàöèÿ, ñ 
íåâèæäàíà ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè 
öåíçóðà, ïðîìÿíà íà ÷îâåøêèòå öåí-

ОТМИНАВА ЕДНА ГОДИНА 
НА СКАНДАЛИ, КОВИД И 
ВОЙНА... ЗДРАВЕ, МИР И 

УСПЕХИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА! 
íîñòè. Ñáëúñêàõìå ñå ñ íåîôàøèçúì 
è èìïåðñêè àìáèöèè, ñ ëèöåìåðèå è 
äâîåí ñòàíäàðò ïðè áåæàíöèòå îò âîéíè. 
Áúëãàðèÿ ïðèå îãðîìåí áðîé, ñïðÿìî 
íàñåëåíèåòî íè è ôèíàíñîâèòå íè âúç-
ìîæíîñòè, óêðàèíñêè áåæàíöè. Êúì òÿõ 
òÿ áå ãðèæîâíà ìàéêà. Ìàùåõà ñå îêàçà 
ñòðàíàòà íè ñïðÿìî áåæàíöèòå îò Ñèðèÿ, 
Èðàê, Àôãàíèñòàí è äðóãè äúðæàâè, â 
êîèòî ñúùî áÿõìå ñòðàíà âúâ âîéíèòå, 
ïîäîáíî íà òàçè ìåæäó Ðóñèÿ è Óêðàéíà.  
Çàõðàíâàíèòå ñ ãðàíòîâå ìåäèè ïðîäúë-
æàâàò äà ïðåìúë÷àâàò çà íàðàñòâàùîòî 
íåäîâîëñòâî ñðåä îáèêíîâåíèòå áúëãàðè 
çàðàäè äúðæàâíàòà ïîìîù êúì áåä-
ñòâàùèòå óêðàèíöè, ïî-ñêîðî óêðàèíêè, 
è ïðåíåáðåæèòåëíîòî îòíîøåíèå íà 
äúðæàâàòà è ìíîçèíà ïîëèòèöè êúì áåä-
ñòâàùèòå áúëãàðè.

Ìúëíèåíîñíî íàðàñíà äúðæàâíèÿò 
äúëã, ïàðàëåëíî íà áîãàòñòâîòî íà ìàë-
öèíà áúëãàðè. Ðàçáèðà ñå, çà ñìåòêà 
íà äàíú÷íàòà òåæåñò íà èêîíîìèêàòà è 
ìíîçèíñòâîòî áúëãàðñêè ãðàæäàíè. Ïðî-
äúëæàâà àãîíèÿòà íà áúëãàðñêèÿ íàðîä, 
â ñìèñúë íà îáåçëþäÿâàíå íà ñåëàòà è 
ãðàäîâåòå, íà èçòè÷àíå íà õèëÿäè ìëàäè, 
îáðàçîâàíè è ñïîñîáíè õîðà êúì ñòðàíè-
òå îò Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, Àíãëèÿ è ÑÀÙ, 
à è êúì äðóãè äúðæàâè, çà êîèòî ðÿäêî ñå 
ãîâîðè, íàé-âå÷å ïî ïîëèòè÷åñêè ïðè÷èíè.

Ãîäèíàòà çàâúðøâà ñ ïåñèìèçúì çà ñú-
ñòàâÿíå íà ðåäîâíî ïðàâèòåëñòâî, çà íà-
öèîíàëíî îáåäèíåíèå è ïî-âèñîê æèçíåí 
ñòàíäàðò. Çàâúðøâà ñ ïðèêðèò ñòðàõ äà 
íå áè âîéíàòà äà ñå ñòîâàðè è íàä íàøèòå 
äîìîâå. Ñ ãíÿâ êúì ëèöåìåðèåòî íà óïðà-
âëÿâàùèòå è íåäîâåðèå êúì îáåùàíèåòî 
è äåéñòâèÿòà èì. Îöåëÿâàíåòî ñðåùó 
àãðåñèÿòà, àðîãàíòíîñòòà è áåçïðîñâåò-
íîñòòà, ñðåùó åãîèçìà è ïðåäàòåëñòâîòî 
ñå ïðåâðúùà â åæåäíåâíà ãðèæà. À, çà ñú-
æàëåíèå, ðàæäà è æàæäà çà îòìúùåíèå.

Íî òàêà èëè èíà÷å, îáèêíîâåíèòå õîðà 
òúðñÿò è íàìèðàò ñâîèòå ñåìåéíè ðà-
äîñòè â íàâå÷åðèåòî íà Êîëåäà è Íîâà 
ãîäèíà. Âÿðâàò, ÷å èäâàùàòà 2023 ãîäèíà 
ùå èì äîíåñå ïîâå÷å äîáðî, ÷å ùå ïðå-
âúçìîãíàò òðóäíîñòèòå, íàäÿâàò ñå è ñè 
ïîæåëàâàò åäèí äðóã çäðàâå è ùàñòèå.

×åñòèòî âè êîëåäíè è íîâîãîäèøíè 
ïðàçíèöè!

Áúäåòå çäðàâè è ùàñòëèâè ïðåç 2023 
ãîäèíà! Äà å ìèðíà è óñïåøíà 2023 ã. çà 
Áúëãàðèÿ è ëè÷íî çà âàñ!  ÍÄÒ

 КЪДЕ Е ДЯДО КОЛЕДА СЕГА?
Êîìàíäâàíåòî íà àåðîêîñ-

ìè÷åñêàòà îòáðàíà íà ÑÀÙ 
ïðàçíóâà 65-àòà ãîäèøíèíà 
îò ïðîñëåäÿâàíåòî íà îêîëî-
ñâåòñêîòî ïúòóâàíå íà Äÿäî 
Êîëåäà.

Áúäíè âå÷åð å, íàòðóïàíîòî 
íàïðåæåíèå ó äåöàòà å ïðåäè 
òî÷êàòà íà âçðèâÿâàíå. Êúäå 
å Äÿäî Êîëåäà ñåãà? Êîãà ùå 
ïîëó÷à ïîäàðúöèòå ñè? Äàëè 
ïúòóâàíåòî ìó âúðâè ãëàäêî? 
Å, áúäåòå ñïîêîéíè, ðîäèòåëè,  
èìà ñïàñåíèå - NORAD's Santa 
Tracker âè ïàçè.

Îò 23:00 ÷. GMT íà 23 äåêåì-
âðè, ïîñåòèòåëèòå íà óåáñàéòà 
ìîãàò äà ãëåäàò êàê Äÿäî 
Êîëåäà ñå ïîäãîòâÿ çà ïîëåòà 
ñè ñ ìàãè÷åñêàòà øåéíà, êàê 
òðúãâà, êàêòî è äà ïðîñëåäÿò 
îêîëîñâåòñêîòî ìó ïúòåøåñò-
âèå. Íà 24 äåêåìâðè òðàêåðèòå 
ïî öåëèÿ ñâÿò ùe èìàò äîñòúï 
äî óåáñàéòà íà NORAD èëè 
ïðèëîæåíèÿòà çà Android èëè 
Apple, çà äà ñëåäÿò ïîñòîÿííî 
àêòóàëèçèðàí ïîòîê îò äàí-
íè çà ìåñòîïîëîæåíèåòî íà 
Äÿäî Êîëåäà. Ïîòðåáèòåëèòå 
íà Amazon Alexa ìîãàò ñúùî 
äà ïîèñêàò âåðáàëíî òî÷íîòî 
ìÿñòî íà Äÿäî Êîëåäà è ùå ãî 
ïîëó÷àò.

Óåáñàéòúò ïðåäëàãà ðàçõîä-

êà èç ñåëîòî íà áåëîáðàäèÿ 
ñòàðåö íà Ñåâåðíèÿ ïîëþñ. 
Ïðåäëàãàò ñå îíëàéí ñóâåíèðè. 
ïîòðåáèòåëèòå ùå ñëóøàò è 
ëåêà êîëåäíà ìóçè÷êà. Èí-
ôîðìàöèÿòà å íà îñåì åçèêà: 
àíãëèéñêè, ôðåíñêè, èñïàíñêè, 
íåìñêè, èòàëèàíñêè, ÿïîíñêè, 
ïîðòóãàëñêè è êèòàéñêè.

Òðàäèöèÿòà çà "ïðîñëåäÿâà-
íå" íà Äÿäî Êîëåäà çàïî÷âà 
ïðåç 1955 ã., êîãàòî ðåêëàìà 
â ìåñòåí âåñòíèê èíôîðìèðà 
äåöàòà, ÷å ìîãàò äà ñå îáàäÿò 
äèðåêòíî íà Äÿäî Êîëåäà. 
Âåñòíèêúò îáà÷å îòïå÷àòàë 
ãðåøåí íîìåð è âñè÷êè îáàæ-
äàíèÿ ñå ñòðóïàëè íà ïîëêîâ-
íèêà îò ÂÂÑ íà ÑÀÙ Õàðè 
Øîóï, â Îïåðàòèâíèÿ öåíòúð 
íà Êîíòèíåíòàëíîòî êîìàíä-
âàíå íà ïðîòèâîâúçäóøíàòà 

îòáðàíà, ïðåäøåñòâåíèêà íà 
NORAD. Øîóï áèë äåæóðåí â 
òàçè ïàìåòíà íîù. Òîé áúðçî 
âëÿçúë â ðîëÿ è íå ðàçî÷àðî-
âàë îáàæäàùèòå ñå äå÷èöà. 
Ðàçïîðåäåë ñëåäâàùèÿ äåæó-
ðåí äà ïðîäúëæè äà îòãîâàðÿ 
íà ïîâèêâàíèÿòà. Âñÿêà ãîäèíà 
îòòîãàâà NORAD ñúîáùàâà 
ìåñòîïîëîæåíèåòî íà Äÿäî 
Êîëåäà íà 24 äåêåìâðè íà 
ìèëèîíè äåöà è ñåìåéñòâà ïî 
ñâåòà.

Çà äà ïðîñëåäèòå Äÿäî Êî-
ëåäà, îòèäåòå íà óåáñàéòà 
NORAD Tracks Santa èëè èç-
òåãëåòå ïðèëîæåíèåòî îò Apple 
App Store èëè Google Play 
Store. Óñëóãàòà âå÷å å àêòèâíà, 
òàêà ÷å ðîäèòåëèòå è äåöàòà 
ìîãàò äà îòáðîÿâàò äíèòå äî 
ñòàðòà íà Äÿäî Êîëåäà.

ЕФИРНИЯТ СТИЛ: ГОСПОДАРЯТ ЕФИРНИЯТ СТИЛ: ГОСПОДАРЯТ 
В ГАРДЕРОБА ПРЕЗ 2023 Г.В ГАРДЕРОБА ПРЕЗ 2023 Г.

Â êðàÿ íà ãîäèíàòà èäâà âðå-
ìå è çà òåíäåíöèèòå â ìîäàòà 
çà 2023 ã., òå âå÷å ìîãàò äà 
áúäàò âèäåíè â êîëåêöèèòå íà 
íàé-èçÿâåíèòå äèçàéíåðè. 

Âñÿêà ãîäèíà ñîöèàëíàòà 
ìðåæà Pinterest îáÿâÿâà êîé 
ùå å ñòèëúò, êîéòî ùå ïîâëèÿå 
íàé-ñèëíî íà òåíäåíöèèòå â 
ãàðäåðîáà íè ïðåç ñëåäâàùèòå 
12 ìåñåöà. 

Ñïîðåä äîêëàäà íà Pinterest 
è ìîäíèòå åêñïåðòè ïðåç 2023 
ã. äàíòåëàòà ùå äîìèíèðà â 
äàìñêèòå äðåõè. Äðóãè òèïè÷-
íè çà åôèðíèÿ ñòèë åëåìåíòè 
ñà òþëúò è áëÿñêàâèòå ìàòå-
ðèè.

Âîëàíèòå, êîèòî ïî ïðèíöèï 
ñà çàïàçåíà ìàðêà íà ïîëèòå, 
ùå ñå ñðåùàò âñå ïîâå÷å è 
âúðõó äåêîëòåòà è ðèçè. Åäíà 
òåíäåíöèÿ, êîÿòî âå÷å íàáðà 

ñêîðîñò ïðåç 2022 ã., è ùå 
ïðîäúëæè äà áúäå ïîïóëÿðíà, 
ñà ïðîçðà÷íèòå ìàòåðèè ïðè 

äðåõèòå.
Äðóãè òåíäåíöèè, êîèòî äî-

êëàäúò íà Pinterest ïîñî÷âà 
êàòî äîìèðàùè ïðåç 2023 ã.,  
ñà ìèíèìàëèñòè÷íèÿò ãðèì, 
êúñèòå ïðè÷åñêè è ìàíèêþð 
è âèíòèäæ ñòèëúò ñ ìîäåðåí 
ïðî÷èò â èíòåðèîðà.

22 è 23 äåêåìâðè, 10.30 ÷. – 12.30 ÷., ïë. „Ñâîáî-
äà“, ïðåä åëõàòà. Ñðåùà íà æèâî ñ Äÿäî Êîëåäà. 
Îðãàíèçàòîð: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷.

Äî 23 äåêåìâðè, Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà „Äîðà 
Ãàáå“, Ñòàÿ íà ïðèêàçêèòå.

Ëåäåíè ïðèêàçêè – ïðàçíè÷íî óòðî ñ  ÷åòåíå 
íà êîëåäíè ïðèêàçêè ñ äåöà îò äåòñêè ãðàäèíè /
ïî çàÿâêà íà òåë. 058/602574/;

Çàáàâíà ðàáîòèëíèöà çà èçðàáîòâàíå íà êî-
ëåäíè êàðòè÷êè è ïîäãîòâÿíå íà ïèñìà äî Äÿäî 
Êîëåäà /ïî çàÿâêà íà òåë. 058/602574/.Îðãàíèçà-
òîð: Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà „Äîðà Ãàáå“.

22 äåêåìâðè, 09.45 ÷., Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà 
„Äîðà Ãàáå“, Ðàáîòà ñ äåöà. Êîëåäíà ìàãèÿ – âèê-
òîðèíà. Îðãàíèçàòîðè: Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà 
„Äîðà Ãàáå“, ÑÓ „Ñâ. ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé“.

22 äåêåìâðè, 11.00 ÷., ïë. „Ñâîáîäà“. Êîëåäåí 
êîíöåðò íà Äóõîâ îðêåñòúð – Äîáðè÷. Äèðèãåíò 
Ñòîÿí Ìîíîâ. Îðãàíèçàòîðè: Îáùèíà ãðàä Äî-
áðè÷, Äóõîâ îðêåñòúð – Äîáðè÷.

22 äåêåìâðè, 17.00 ÷., ïë. „Ñâîáîäà“. Êîëåäåí 
êîíöåðò íà øêîëèòå ïðè Àðò öåíòúð „Ïàëèòðà“. 
Îðãàíèçàòîð: Àðò öåíòúð „Ïàëèòðà“.

22 äåêåìâðè, 18.00 ÷., Ìëàäåæêè öåíòúð – Äî-
áðè÷, Êîíöåðòíà çàëà. Ìåòúë êîíöåðò íà ãðóïà 
„Àòàêñèê“. Îðãàíèçàòîð: ×ÈÀ.

23 äåêåìâðè, 11.00 ÷., ïë. „Ñâîáîäà“. Ôîëêëî-
ðåí êîíöåðò „Îé Êîëåäî, ìîé Êîëåäî“ ñ ó÷àñòèå 
íà ôîëêëîðíè ãðóïè ïðè ïåíñèîíåðñêèòå êëóáîâå 
â Äîáðè÷. Îðãàíèçàòîðè: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, 
Ïåíñèîíåðñêè êëóáîâå – Äîáðè÷.

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

23 äåêåìâðè, 19.00 ÷., Ìëàäåæêè öåíòúð – 
Äîáðè÷, Êîíöåðòíà çàëà. Êîíöåðò íà ãðóïà 
„Bloodrush“. Îðãàíèçàòîð: ×ÈÀ.

24 äåêåìâðè, 11.00 ÷., ïë. „Ñâîáîäà“. Ïðàç-
íè÷íà ïðîãðàìà „Äîáðè ñòå íè ãîñòè äîøëè…
“Êîëåäíè ïåñíè è îáðåäè, ïðåäñòàâåíè îò Êîëå-

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИКУЛТУРНИ АКЦЕНТИ äàðñêà ãðóïà ïðè Íàðîäíî ÷èòàëèùå „Ïðîáóäà 
– 1939 ã.“Îðãàíèçàòîðè: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, 
Íàðîäíî ÷èòàëèùå „Ïðîáóäà – 1939 ã.“

Ïðîäúëæàâàò:
Ñúâìåñòíà èçëîæáà íà Äðóæåñòâîòî íà 

äîáðè÷êèòå õóäîæíèöè è Äðóæåñòâî íà õóäîæ-
íèöèòå – Ñèëèñòðà, Õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ – 
Äîáðè÷. Îðãàíèçàòîðè: Õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ 
– Äîáðè÷, Äðóæåñòâî íà äîáðè÷êèòå õóäîæíè-
öè, Äðóæåñòâî íà õóäîæíèöèòå – Ñèëèñòðà.

Èçëîæáà „Äîáðóäæà â àðõèâà íà Ëþáåí 
Áåøêîâ“, Ìóçåé â Ãðàäñêè ïàðê „Ñâåòè Ãåîð-
ãè“. Îðãàíèçàòîð: Ðåãèîíàëåí èñòîðè÷åñêè 
ìóçåé – Äîáðè÷.

Êîëåäåí áàçàð íà ñîöèàëíèòå óñëóãè íà 
Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, 
ôîàéå. Îðãàíèçàòîð: Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷.

Áëàãîòâîðèòåëåí êîëåäåí êúò „Êîëåäíî âúë-
øåáñòâî ñúòâîðè 3“. Èíèöèàòèâà â ïîäêðåïà 
íà Åìî Àíãåëîâ, íà ïëîùàäà ïðåä Ìëàäåæêè 
öåíòúð – Äîáðè÷. Îðãàíèçàòîð: Ìëàäåæêè 
öåíòúð – Äîáðè÷.

Ëåäåíè ïðèêàçêè – âèòðèíà ñ áèáëèîòå÷íè 
äîêóìåíòè;

Ìåñåö íà òðèëúðà – âèòðèíà ïî ïîâîä 
95 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà Ìåðè Õèãèíñ 
Êëàðê,àìåðèêàíñêà ïèñàòåëêà íà áåñòñåëúðè â 
æàíðà òðèëúð /1927 – 2020/. Ðåãèîíàëíà áèáëè-
îòåêà „Äîðà Ãàáå“. Îðãàíèçàòîð: Ðåãèîíàëíà 
áèáëèîòåêà „Äîðà Ãàáå“.

Èçëîæáà „Ñèïå ñå áåëèÿò ñíÿã“ íà Êëóá 
„Öâåòíî“ ïðè Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷ ñ 
ðúêîâîäèòåë Îëãà Èâàíîâà, Ìëàäåæêè öåíòúð 
– Äîáðè÷, ôîàéå. Îðãàíèçàòîð: Ìëàäåæêè 
öåíòúð – Äîáðè÷.

Èçëîæáà „Êîëåäíî âúëøåáñòâî“ íà Àòåëèå 
„Ñòåëà è Äàðà“ ïðè Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷ 
ñ ðúêîâîäèòåë Ñòåëà Ñëàâîâà, Îáëàñòíà àä-
ìèíèñòðàöèÿ, ôîàéå. Îðãàíèçàòîð: Ìëàäåæêè 
öåíòúð – Äîáðè÷.

Ôîòîäîêóìåíòàëíàòà èçëîæáà „Éîðäàí Éîâêîâ 
â ñíèìêè è äîêóìåíòè îò äúðæàâíèòå àðõèâè“ ïî 
ïîâîä 142-ãîäèøíèíàòà îò ðîæäåíèåòî íà ïèñàòå-
ëÿ, Äîì-ïàìåòíèê „Éîðäàí Éîâêîâ“. Îðãàíèçàòîð: 
Ðåãèîíàëåí èñòîðè÷åñêè ìóçåé – Äîáðè÷. ÍÄÒ

2023 ã. ñïîðåä èçòî÷íèÿ êàëåíäàð ùå áúäå 
óïðàâëÿâàíà îò Çàåêà. Òîâà æèâîòíî îëèöå-
òâîðÿâà äèíàìèêà, áúðçèíà, ñìåëîñò. Ãîäè-
íàòà íà Òèãúðà áåøå äîñòà òðóäíà, íî Çàåêúò 
ùå íè ïîìîãíå äà êîðèãèðàìå íåäîñòàòúöèòå 
è ïðîáëåìèòå ñè. Åëåìåíòèòå ñà îò ãîëÿìî 
çíà÷åíèå. Òîâà ùå áúäå ãîäèíàòà íà ×åðíèÿ 
Âîäåí çàåê. Âîäàòà íå å ñâúðçàíà ñ äèíàìèêà, 
òàêà ÷å ùå èìà íÿêàêúâ äèñîíàíñ ìåæäó íåÿ 
è íîâèÿ ïîêðîâèòåë. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å ìíîãî 
ñúáèòèÿ ùå áúäàò íåïðåäâèäèìè. Îñîáåíî 
ãëîáàëíèòå ñúáèòèÿ â ñâåòà. Íàìèðàíåòî íà 
êîìôîðòåí ðèòúì íà æèâîò ùå ñòàíå ìíîãî 
òðóäíî. Êèòàé âå÷å å çàëÿò ñúñ ñóâåíèðè. 
Ìèëèîíè ÷åðíè çàéöè, èçðàáîòåíè îò äúðâî, 
ñòúêëî, ïîðöåëàí, ðàçëè÷íè ìåòàëè è ïëàñò-
ìàñè, îò êàêâî ëè íå – òðúãâàò ñ êîíòåéíåðè 
ïî ñâåòà. Êèòàéñêàòà 2023 ãîäèíà ùå ïîñðå-
ùàìå íà 22 ÿíóàðè.
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Когато човек вижда със сър-
цето си, а не вижда с ушите 
си, той намира любовта първо 
към себе си, а след това - към 
ближния. А намери ли любовта, 
намира и спасението. 

Нека по Божия благодат да 
виждаме с очите си и да обича-
ме, както Бог ни обича. 

Отец Емануил

КОЛЕДЕН КОЛЕДЕН 

БЛАГОСЛОВБЛАГОСЛОВ

Äîáðè÷ è Äîáðóäæà. Ñ 
êàêâî ñòàíàõìå èçâåñòíè 
ïðåç îòèâàùàòà ñè 2022 
ãîäèíà? Âúïðåêè ïîëèòè÷å-
ñêàòà êðèçà â ñòðàíàòà íè, 
íàøàòà ðàâíîñìåòêà ïîêàç-
âà, ÷å èìåòî íà Äîáðè÷ ñå å 
÷óëî â íàöèîíàëåí ìàùàá 
ïîâå÷å ñ õóáàâè è ïîçèòèâ-
íè íîâèíè. È íàé-õóáàâîòî 
å, ÷å ñëàâàòà íà ãðàäà íè 
èäâà ñàìî îò ìëàäè òàëàíò-
ëèâè õîðà.

„Ãëàñúò íà Áúëãàðèÿ“. 
Àëåêñàíäúð Ïåòðîâ è Ìàê-
ñèì Ïàíàéîòîâ ïðîñëàâèõà 
Äîáðè÷ ñ áðèëÿíòíèòå ñè 
èçïúëíåíèÿ íà ñöåíàòà íà 
„Ãëàñúò íà Áúëãàðèÿ“ è äî-
êàçàõà, ÷å â Äîáðóäæà ñå 
ðàæäàò ìíîãî ìóçèêàëíè 
òàëàíòè. Ìàêñèì ñòèãíà äî 
ïîëóôèíàë, êàòî ñå îêàçà 
ãîëÿìàòà êðàæáà íà çðè-
òåëèòå, êîÿòî îòíîâî ãî 
âúðíà âúâ ôîðìàòà. Ìàëêî 
íå ñòèãíà íà Àëåêñàíäúð äà 
ñòàíå Ãëàñúò íà Áúëãàðèÿ, 
íî è òðåòîòî ìó ìÿñòî å 
îòëè÷íî ïîñòèæåíèå. Äâåòå 
ìîì÷åòà ñà âúçïèòàíèöè 
íà âîêàëíèÿ ïåäàãîã Åëåíà 
Êàðàáåëüîâà. 

Ïúðâàòà áúëãàðñêà êîñ-
ìîíàâòêà ùå å îò Äîáðè÷. 

С КАКВО СЕ ПРОЧУХМЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНАС КАКВО СЕ ПРОЧУХМЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
Ìîìè÷å îò Äîáðè÷ ùå ëåòè â 
Êîñìîñà. Òîâà å 19-ãîäèøíà-
òà Òàòÿíà Èâàíîâà, êîÿòî íå 
ñïèðà äà ñëåäâà ìå÷òàòà ñè 
äà ïîëåòè â Êîñìîñà. Ñàìî 
çà äâå ñåäìèöè áÿõà ñúáðàíè 
ñðåäñòâàòà çà îáó÷åíèåòî é 
â ÑÀÙ, êúäåòî òÿ å ïðèåòà 
â ñïåöèàëíîñò „Êîñìè÷åñêî 
èíæåíåðñòâî“, ñïåöèàëèçàöèÿ 
„Ðàêåòíè ãîðèâà“ â Embry–
RiddleAeronauticalUniversity 
(ÑÀÙ). 1188 äàðèòåëè ñå âêëþ-
÷èõà â êàìïàíèÿòà è â ñìåòêà-
òà íà êîñìè÷åñêîòî ìîìè÷å íà 
Áúëãàðèÿ ñå ñúáðàõà 118 õèë. 
ëåâà, êîèòî ñà � íåîáõîäèìè, 
çà äà ïîêðèå ðàçõîäèòå ñè çà 
îáó÷åíèå ïðåç ñëåäâàùàòà 
ãîäèíà è äà ñå äîáëèæè äî 
ñáúäâàíåòî íà ìå÷òàòà ñè äà 
ñòàíå àñòðîíàâòêà.

Òàòÿíà âå÷å å ïðåìèíàëà 
ïðåç äâà ó÷åáíîòðåíèðîâú÷íè 
ëàãåðà ïî ìîäåë íà NASA – â 
Èçìèð, Òóðöèÿ ïðåç 2018 ã. 
è â Õúíòñâèë, Àëàáàìà, ÑÀÙ 
ïðåç 2019 ãîäèíà. Â ìîìåíòà 
Òàòÿíà å ëèöå íà ïðîãðàìàòà 
íà SpaceCampTurkiye çà Áúë-
ãàðèÿ, ïðåçèäåíò – îñíîâàòåë 
íà Èíòåðàêò êëóá Äîáðè÷, 
ïîñëàíèê íà ôîíäàöèÿòà “The 
Mars Generation”, êàêòî è íà 
Àòëàíòè÷åñêèÿ êëóá â Áúëãà-

È òàçè ãîäèíà íÿìà äà èìà ïðàçíè÷åí Êî-
ëåäåí îáÿä â òðàïåçàðèÿòà êúì õðàì „Ñâåòà 
Òðîèöà“, ñúîáùè îòåö Åìàíóèë. Öúðêîâíîòî 
íàñòîÿòåëñòâî å ïðèãîòâèëî õðàíèòåëíè ïàêåòè, 
êîèòî ùå ðàçäàäå íà íóæäàåùè ñå ñåìåéñòâà. 
Â òÿõ ùå èìà âñè÷êî, êîåòî å íåîáõîäèìî çà 
åäíî ñåìåéñòâî – îïàêîâàíè õðàíèòåëíè ïðî-
äóêòè, êîëáàñè, ìåñî, ñëàäêèøè çà äåöàòà. ÍÄÒ

Íà ïðåñêîíôåðåíöèÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿò íà ìåæäóíàðîäíî-
òî æóðè àðõ. Ëþáî Ãåîðãèåâ 
ïðåäñòàâè ðåçóëòàòèòå îò êîí-
êóðñà çà íîâ îáëèê íà öåíòúðà 
íà Äîáðè÷, ñúñ çàäàíèå „Öÿ-
ëîñòíà êîíöåïöèÿ çà ðàçâèòèå, 
áëàãîóñòðîéñòâî è äèçàéí íà 
öåíòðàëíàòà ãðàäñêà ÷àñò íà 
Äîáðè÷ è ðàçðàáîòâàíå íà 
èäååí ïðîåêò çà áóë. 25-òè ñåï-
òåìâðè, ïë. Âúçðàæäàíå è ïë. 
Ñâîáîäà“. Àðõ. Ãåîðãèåâ âðú÷è 
çàïå÷àòàí ïëèê ñ äîêóìåíòè-
òå ïî èçáîðà íà ïúðâèòå òðè 
ìåñòà. Æóðèòî ïðåäëàãà äà ñå 
âðú÷àò è äâå ïîîùðèòåëíè íà-
ãðàäè. Ïðåäñòîè äîâúðøâàíå 
íà ïðîöåäóðàòà ïî Çàêîíà çà 
îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè è àíà-
ëèç íà âñè÷êè ïîñòúïèëè äîêó-
ìåíòè. Íà Îáùèíñêèÿ ñúâåò è 
íà äîáðè÷êàòà îáùåñòâåíîñò 
ùå áúäàò ïðåäñòàâåíè âñè÷êè 
28 ïðîåêòà, êîèòî ó÷àñòâàõà â 
êîíêóðñíàòà íàäïðåâàðà. Ùå 
áúäå ïîäðåäåíà èçëîæáà â 
öåíòúðà è ùå ñå ïóñíå àíêåòà 
íà èíòåðíåò – ñòðàíèöàòà íà 

ДОБРИЧЛИИ ЩЕ ГЛАСУВАТ 
ЗА ПРОЕКТ ЗА ЦЕНТЪРА

Îáùèíà Äîáðè÷, êúäåòî äî-
áðè÷ëèè ùå ìîãàò äà ãëàñóâàò.   

Ïúðâî ìÿñòî áå ïðèñúäåí íà 
êîíêóðñåí ïðîåêò ñ ïðèñúäåí 
èíäèâèäóàëåí íîìåð 423, íà 
Îáåäèíåíèå Ïëåéñìåéê – Äè-
çàéí Ãðóï Ñòóäèî.

Âòîðî ìÿñòî çàåìà êîíêóð-
ñåí ïðîåêò ñ ïðèñúäåí èíäè-
âèäóàëåí íîìåð 498, èçãîòâåí 
îò Êîíñîðöèóì „ÅÍÈ ÊÀËÚÐ 
ÏÎÍÈ ÍÑÑÍ“.

Òðåòî ìÿñòî å çà êîíêóðñåí 
ïðîåêò ñ ïðèñúäåí èíäèâèäó-
àëåí íîìåð 971, íà Can Kubin 
– Òóðöèÿ.

Ïîîùðèòåëíèòå íàãðàäè ñà 
çà êîíêóðñåí ïðîåêò ñ ïðè-
ñúäåí èíäèâèäóàëåí ïðîåêò 
íîìåð 385 – Zabriskie – Ñúð-
áèÿ è íà êÊîíêóðñåí ïðîåêò ñ 
ïðèñúäåí èíäèâèäóàëåí ïðîåêò 
íîìåð 789 – „ Çàõå“ ÅÎÎÄ – 
Âëàäèìèð Ãåîðãèåâ Ãåîðãèåâ.

Ïåò ñà áèëè îñíîâíèòå êðè-
òåðèè, ïî êîèòî ñå å âîäèëî 
æóðèòî ïðè âçåìàíåòî íà ðå-
øåíèå çà íàé-äîáðèòå òðè ïðî-
åêòà íà åêñïåðòíî íèâî – ôóíê-
öèîíàëíîñò, öåëåñúîáðàçíîñò, 
äèçàéí, îðèãèíàëíîñò è öåíà. 
Àðõ. Ãåîðãèåâ îáÿñíè, ÷å îò-
êðèòèÿò è àíîíèìåí êîíêóðñ å 
äàë âúçìîæíîñò íà õîðà îò öÿë 
ñâÿò äà ó÷àñòâàò è òîâà å ñúáè-
ðàíå íà ñâåòîâåí òàëàíò, êîéòî 
äà ìèñëè çà öåíòúðà íà ãðàäà. 
Òîé ïîä÷åðòà îùå, ÷å Îáùèíà 
Äîáðè÷ íå ñå å íàìåñèëà ïðè 
âçåìàíåòî íà ðåøåíèå è å îñ-
òàâèëà åêñïåðòèòå äà ðàáîòÿò 
ñïîðåä óñëîâèÿòà íà êîíêóðñà 
è áåç âúíøíà íàìåñà. 

Íà ñòðàíèöàòà íà Îáùèíà 
Äîáðè÷ ùå áúäàò êà÷åíè âñè÷-
êè ïðîåêòè, êàêòî è êëàñèðàíè-
òå íàé-äîáðè òðè îò æóðèòî è 
ùå ñå î÷àêâà îáðàòíàòà âðúç-
êà îò îáùåñòâåíîñòòà, ÷ðåç 
àíêåòà. ÍÄÒ

Â÷åðà çàïî÷íà ïîðåäíà-
òà ãåîìàãíèòíà áóðÿ çà äå-
êåìâìðè. Çà ðàäîñò, òÿ å 
ñëàáà, íî ùå èìà âëèÿíèå îùå 
íà 23, 24, 26, 28 è 29 äåêåì-
âðè, ìîùíîñòòà é å òðè áàëà. 
Íî òîâà íå å âñè÷êî. Ñèëàòà 
íà ìàãíèòíàòà áóðÿ äíåñ å 4 
áàëà, òîëêîâà ùå áúäå è íà 27 
äåêåìâðè. Õîðàòà ñ õðîíè÷íè 
çàáîëÿâàíèÿ äà âíèìàâàò ñ 
àëêîõîëà, ìåçåòàòà è äúëãèòå 
ïúòóâàíèÿ.

Îáèòàòåëèòå íà Äîìà çà 
ñòàðè õîðà â Äîáðè÷ ïîñðåù-
íàõà íàé-ñêúïèòå íà ñúðöåòî 
ñè ãîñòè – äåöàòà. Òîçè ïúò 
ïðàãà èì ïðåêðà÷èõà ìàë÷ó-
ãàíèòå îò 2 á êëàñ íà ÑÓ „Ñâ. 
ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé“. Ìàë-
êèòå äæóäæåòà ïîçäðàâèõà 
áàáèòå è äÿäîâöèòå ñ êîëåäíè 
ñòèõîâå è ïåñíè, ïîäíåñîõà 
èì ïîäàðúöè è ãè ðàçïëàêà-
õà ñ ìèëèòå äóìè êúì òÿõ, 
çàùîòî âñåêè èìà íóæäà îò 
òîïëèíà è áëåñíàëè äåòñêè 
î÷è÷êè. Áàáà Ìàðèÿ òîëêîâà 
ñå ðàçâúëíóâà, ÷å èìïóëñèâ-
íî ñòàíà äà ãè ïîçäðàâè è 
ñïîäåëè: „Â òîçè äîì èìàì 
âñè÷êî, íî ìè ëèïñâàò âíó-
öèòå è åòî, ÷å âèå äîéäîõòå. 

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА 
В ДОМА В ДОБРИЧ СЕ 
РАДВАТ НА БЛАГИ ГОСТИ

ðèÿ.
Ïîìîãíàõìå íà ìàëêèÿ Òèõî-

ìèð. Äîáðè÷ ñå ïðî÷ó â öÿëàòà 
ñòðàíà ñ äîáðîòàòà íà õîðàòà 
ñè. Íåïîñèëíèòå 54 000 åâðî, 
íåîáõîäèìè çà ëå÷åíèåòî íà 
7-ãîäèøíèÿ Òèõîìèð, áÿõà 
ñúáðàíè çà êðàòêî âðåìå. Ìàë-
÷óãàíúò ñòðàäà îò Ìóñêóëíà 
äèñòðîôèÿ òèï Äþøåí. Òîâà å 
ïðîãðåñèâíî çàáîëÿâàíå, çàñÿ-
ãàùî ñêåëåòíàòà ìóñêóëàòóðà, 
à â êúñíèòå ñòàäèè – ñúðäå÷íà-
òà è äèõàòåëíàòà ñèñòåìà. Ñú-
áðàíèòå ñðåäñòâà ñå èçïîëçâàò 
çà âëèâàíå íà ñòâîëîâè êëåòêè 
â êëèíèêà â Òóðöèÿ è äàâàò 
øàíñ íà ìîì÷åòî äà îçäðàâåå.

Íàé-ïîñëå ïðîäàäîõà òîâàð-
íèÿ êîðàá „Âåðà Ñó“. Êîðàáúò 
ñå ñâúðçâà ñ Êàìåí áðÿã è 
ßéëàòà. Ïðèïîìíÿìå, ÷å ìè-
íàëàòà ãîäèíà òîé ñå áëúñíà 
â ñêàëèòå êðàé Êàìåí áðÿã 
è â ïðîäúëæåíèå íà 36 äíè 
Êàìåí áðÿã è ßéëàòà áÿõà âúâ 
âîäåùèòå íîâèíè íà âñè÷êè 
íàöèîíàëíè è ìåñòíè ìåäèè. 
Îêðúæíàòà ïðîêóðàòóðà â Äî-
áðè÷ çàïî÷íà ðàçñëåäâàíå çà 
èíöèäåíòà ñ êîðàáà. Êàïèòàíúò 
è âòîðèÿò ïîìîùíèê êàïèòàí 
áÿõà àðåñòóâàíè è ïðèâëå÷åíè 
êúì íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò, 
÷å ñà äîïóñíàëè êîðàáúò äà çà-

ñåäíå è òàêà ñà ñúçäàëè 
îïàñíîñò çà æèâîòà íà 
äðóãè õîðà è çà çíà-
÷èòåëíî óâðåæäàíå íà 
÷óæä èìîò. Ïî-êúñíî 
"Âåðà Ñó" áåøå ïðîâ-
ëà÷åí êúì ïðèñòàíèùå 
Âàðíà è çàïî÷íà ïðî-
öåäóðà ïî ïðîäàæáàòà 
ìó, êàòî ñëåä âñåêè íå-
óñïåøåí òúðã öåíàòà ñå 
íàìàëÿâàøå äðàñòè÷íî.

Ïðîâåäîõà ñå òðè íå-
óñïåøíè òúðãà è åäâà 
â íàâå÷åðèåòî íà Êî-
ëåäà, íàé-ïîñëå „Âåðà 
Ñó“ å ïðîäàäåí, íî íà 
ìíîãî íèñêà öåíà. Êó-
ïóâà÷úò å òúðãîâñêî 
äðóæåñòâî. Òî å áèëî 
è åäèíñòâåíèÿò êàí-
äèäàò, ïîäàë îôåðòà 
çà ó÷àñòèå â ïîðåäíèÿ 
òúðã çà ïðîäàæáàòà 
íà êîðàáà. Îò ìèíèñ-
òåðñòâîòî óòî÷íèõà, 
÷å êîðàáúò å êóïåí íà 
ïðåäâàðèòåëíî îáÿâå-
íàòà òðúæíà öåíà îò 
276 õèëÿäè äîëàðà áåç 
ÄÄÑ. Íèå ïúê ïðèïîì-
íÿìå, ÷å îïåðàöèÿòà ïî 
ñïàñÿâàíåòî íà "Âåðà 
Ñó" ñòðóâàøå íàä äâà 
ìèëèîíà ëåâà. ÍÄÒ

äâà 

Ñåãà àç ùå èì ðàçêàçâàì çà 
âàñ è âàøèòå ïåñíè“. Äåöàòà 
îò 2 á êëàñ ïîëó÷èõà ïîäàðúê 
ðú÷íî âåçàíà êàðòè÷êà îò çà-
ïàçåíàòà îòëè÷èòåëíà ìàðêà 
íà Äîìà – îò ñúðöåòî è ðúöå-
òå íà áàáà.

Ïðèïîìíÿìå, ÷å ïðåäè íÿ-
êîëêî äíè íà ãîñòè â Äîìà 
ïúê ïðèñòèãíàõà îùå ïðèÿòå-
ëè – àìåðèêàíêàòà ÁåòèÊîð-
íåò, çàåäíî ñ Èâåëèíà è Êàòÿ 
îò Õðèñòèÿíñêàòà öúðêâà. 
Òàçè ãîäèíà Áåòè ïîäàðè íà 
âúçðàñòíèòå õîðà ÷àðøàôè, 
êîèòî ñà ìíîãî íåîáõîäèìè, 
íàé-âå÷å çà ëåæàùî-áîëíèòå è 
òðóäíîïîäâèæíèòå äîìóâàùè, 
çà êîèòî ñå ïîëàãàò ïîâå÷å 
ãðèæè. ÍÄÒ

МАГНИТНИТЕ БУРИ В КРАЯ НА ГОДИНАТАМАГНИТНИТЕ БУРИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА

Òðè íîâè àâòîìîáèëà ùå 
îñèãóðÿò ðàáîòàòà íà äîìàø-
íèÿ ñîöèàëåí ïàòðîíàæ â ãðàä 
Òåðâåë  è çâåíàòà, êîèòî ïðè-
ãîòâÿò õðàíà çà ðàçíîñ. Åäè-
íèÿò îò àâòîìîáèëèòå å ïðåä-
íàçíà÷åí îñíîâíî çà ðàçíîñ 
íà õðàíà çà äåòñêèòå ãðàäèíè. 
Ñ íåãî ùå ñå äîñòàâÿ åæå-
äíåâíî õðàíà çà ìàë÷óãàíèòå 
â ÄÃ „Äåòåëèíà“ â ãð.Òåðâåë. 
Õðàíàòà çà òÿõ ñå ïðèãîòâÿ â 
êóõíÿ-ìàéêà â Äåòñêà ãðàäèíà 
„Ïúðâè þíè“ â ãð.Òåðâåë. Ñúñ 
ñúùèÿ àâòîìîáèë ùå ñå äîñ-
òàâÿ õðàíà íà äåöàòà â äåò-
ñêàòà ãðàäèíà â ñ.Æåãëàðöè 
è íà âúçðàñòíèòå îò äîìà çà 
ñòàðè õîðà â ñ.Ïîëê.Ñàâîâî. 
Òåçè äâå çâåíà ïîëó÷àâàò 
ñâîèòå ÿñòèÿ îò êóõíÿ-ìàéêà 
â Äåòñêà ãðàäèíà „Çäðàâåö“ â 
ãð.Òåðâåë.

Âòîðèÿò àâòîìîáèë å ïðåä-
íàçíà÷åí çà ðàçíîñ íà õðàíà 
çà áåíåôèöèåíòèòå ïî ïðîåêò 
„Òîïúë îáÿä“ â ãð.Òåðâåë è 
ñåëàòà.Ïðîåêòúò ùå ñòàðòèðà 
â íà÷àëîòî íà ÿíóàðè 2023 ã. 

Òðåòèÿò àâòîìîáèë å ïðåä-
íàçíà÷åí çà ðàéîíà , îáõâà-
ùàù ñåëàòà Îðëÿê è Çúðíåâî. 
Òàì ôóíêöèîíèðà  öåíòúð 
çà ñîöèàëíè óñëóãè, êîéòî 
îáñëóæâà äåòñêàòà ãðàäèíà â 
ñ.Çúðíåâî, ñòîëà íà ó÷èëèùå-
òî â ñåëîòî è ôèëèàë íà äî-
ìàøíèÿ ñîöèàëåí ïàòðîíàæ. 

Àâòîìîáèëèòå ñà äîñòàâåíè 
ñëåä ïðîâåäåíè äâå îáùåñòâå-

С ТРИ НОВИ АВТОМОБИЛА 
СЕ УВЕЛИЧИ АВТОПАРКА 
НА ДОМАШНИЯ ПАТРОНАЖ 
В ОБЩИНАТА

íè ïîðú÷êè îò âèäà „ïóáëè÷íî 
ñúñòåçàíèå“, â êîèòî ñà ó÷àñò-
âàëè òðè ôèðìè. Ñðåäñòâàòà 
ñà îñèãóðåíè ñ ïîñòàíîâëåíèå 
íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò.

Ïðèïîìíÿìå, ÷å  àâòîìîáèë-
íèÿò ïàðê íà âñè÷êè ôèëèàëè 
íà äîìàøíèÿ ñîöèàëåí ïàò-
ðîíàæ ( ôèëèàëè èìà â ñåëà-
òà Áåçìåð, Êîëàðöè è Íîâà 
Êàìåíà) ñúùî ðàçïîëàãàò 
ñúñ ñîáñòâåíè àâòîìîáèëè, 
êîèòî Îáùèíà Òåðâåë çàêóïè 
ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè ÷ðåç 
ïðîåêòè çà èçãðàæäàíå íà 
òåçè öåíòðîâå êúì ÌÈÃ Òåð-
âåë-Êðóøàðè. Äîìàøíèÿ ñî-
öèàëåí ïàòðîíàæ â ãð.Òåðâåë 
ñúùî ðàçïîëàãà è äî ìîìåíòà 
ïîëçâà äâà àâòîìîáèëà, êîèòî 
ñà çàêóïåíè ñ äðóã ïðîåêò ïî 
ÏÐÑÐ. Îáùî àâòîìîáèëèòå çà 
ïàòðîíàæà è çâåíàòà ìó âå÷å 
ñà îñåì. Àâòîìîáèëèòå ñà 
áåëè íà öâÿò è ñà áðàíäèðàíè 
ïî åäèí è ñúùè íà÷èí, íî âñå-
êè àâòîìîáèë èìà ðàçëè÷åí  
öâÿò íà íàäïèñà ,ñ êîåòî ñå 
îòëè÷àâà îò îñòàíàëèòå . Îá-
ùèíàòà , ïðåäè äâà ìåñåöà, 
âíåñå è ïðîåêò âúâ Ôîíä „Ñî-
öèàëíà çàêðèëà“, êîéòî ñúùî 
å çà àâòîìîáèë , ñïåöèàëíî 
çà ïðîåêò „Òîïúë îáÿä“- çà äà 
íå ñå íàëàãà ñúâìåñòÿâàíå íà 
òðàíñïîðò è äà ñå äîñòàâÿ  íà-
âðåìå è ñ ïîäõîäÿùà òåìïåðà-
òóðà è õðàíàòà  çà îñòàíàëèòå 
ïîòðåáèòåëè íà ïàòðîíàæà â 
ãð.Òåðâåë  ( 180 äóøè).
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Институтът за цветовете 
«Пантон“ обяви цвета на 2023 
година. Според специалисти-
те цветът на 2023 г. ще бъде 

Вива Маджента – искрящо 
наситенорозово (Viva Magenta 
18-1750).

Тазгодишният цвят на годи-
ната е мощен и овластяващ. 
Вибриращият цвят изразява 
сила, радост, поощрява екс-
периментите и самоизразя-
ването без ограничения. Вива 
Маджента приветства всеки 

със същия хъс за живот и бун-
тарски дух. Това е цвят, който 
е дързък и пълен с остроумие.

Институтът за цветовете 

«Пантон“ е изследователски 
център на компанията „Пан-
тон“, чийто предмет на дейност 
е експерименталната работа с 
цветовете и тяхното влияние 
върху различните отрасли като 
мода, полиграфия, интериорен 
дизайн, реклама, кино и др. 
Институтът определя цвят на 
годината от 2000 г. насам. 

През цялата година не само 
Добрич и добричлии, но цяла Бъл-
гария се радва на успехите на та-
лантливите възпитаници на вокал-
ния ни педагог Елена Карабельова. 
С какво тя ще запомни 2022 г.?

„В личен план тази година за 
мен беше много по-вълнуваща и 
по-различна от всички останали 

години, защото е свързана с 
големи промени в професионал-
ния ми път. Това е създаването 
на моя вокална школа - Студио 
за вокално обучение „ЗОНЕЛИ“, 
чиято дейност стартира от месец 
септември. Не мога да не изкажа 
благодарност на ръководството 
на Младежки център – Добрич, за 
предоставената ми възможност 
да работя 10 години като ръко-
водител на Студио „Сарандев“, 
което много ми помогна да раз-
вия своите умения и да натрупам 
ценен опит! Благодаря на целия 
екип за подкрепата, без която 
нямаше да постигнем толкова 
успехи! Щастлива съм, че много 
мои ученици ме подкрепиха в 
новото ми начинание и школата 
ми започна да функционира до-
бре още от старта. Показател за 
това е първият Коледен концерт 
на студио „Зонели“, който беше 
на 16 декември в Младежкия 
център и премина с голям зри-
телски интерес, създаде много 
настроение и наслада за публи-
ката. Що се отнася до успехите и 
наградите, не съм ги броила. Ще 
спомена, че в концерта „Даро-

вания“ участваха десетима мои 
ученици със завоювани първи 
награди и награди Гран при през 
изминалия творчески сезон. А 
има още много други, които също 
са носители на предстижни отли-
чия. Най-големият успех, разбира 
се, е участитето на Александър 
Петров и Максим Панайотов в 

„Гласът на България“. Максим 
стигна до полуфинал, а на самия 
финал Александър бе трети. Рад-
вам се много и на постиженията 
на Димитрина Германова. Във 
фестивала „Славянски базар“ тя 
се класира втора в конкурса за 
млади поп изпълнители и така 
нареди България в челната тройка 
сред общо 14 държави участници. 
Това е голямо постижение за 
страната ни. Двама от студиото: 
Димитрина Германова и Мартин 
Стоянов участват в мюзикъла 
„Красавицата и Звяра“ на Дър-
жавна опера – Варна. Димитрина 
участва общо в четири мюзикъла 
на Варненската опера: „Коса“, 
„Цар Лъв“, „Оркестър без име“, 
а сега и „Красавицата и Звяра“.

Какво очаква Елена Карабельо-
ва от Новата 2023 година? „Най-
важното е да има любов и здраве, 
да има творческо вдъхновение, 
без което не могат да се създават 
красиви и стойностни неща! Да 
имам сили да работя все така с 
талантите на Добрич,  за да про-
дължаваме да радваме добричлии 
с нашите успехи“, пожела си г-жа 
Елена Карабельова.             НДТ

Коледно настроение цари в 
Средно училище „Петко Рачов 
Славейков“. Всички ученици 
от първи до дванадесети клас 
с ентусиазъм се включиха в 
изложбите и концертите, ор-
ганизирани пред Коледните 
празници. В концертите на 

Славейковци имаше много 
песни, артистични превъплъ-
щения, клавирни пиеси, сблъ-
сък на народни с брейк танци 
и модерен балет, скечове и 
много смях. 

„От работилницата на 
джуджета“ пък е наслова на 
приказната изложба, която 
Славейкоовци подредиха и 
създадоха истинско коледно 
настроение в навечерието на 
светлия християнски празник. 
Във фоайето на училището 
възпитаниците на училището 

представиха своите идеи за 
картички, сувенири, играчки, 
венци и картини. Замахът на 
молива и четката, въображе-
нието при изработването на 
коледна украса донесоха на 
всички много положителни 
емоции в предпразничните 

дни. 
Част от уникалните предме-

ти, направени с много въобра-
жение, майсторство и любов, 
бяха предоставени от Славей-
ковци за благотворителната 
инициатива „ Коледно вълшеб-
ство сътвори“ на Младежки 
център-Добрич. Събраните от 
нея средства ще бъдат пре-
ведени в дарителска сметка в 
подкрепа на 21-годишния Емо 
Ангелов, който от 4 години е 
прикован към инвалидна ко-
личка след катастрофа.    НДТ

От две години насам СК 
„Алексия“ прехвърли своя-
та дейност изцяло в спорта, 
като взема дейно участие в 
мероприятията на двeте фе-
дерации - по художествена 

и естетическа гимнастика. 
През изминалата 2022 година 
93 деца от отбора участва-
ха в държавните първенства 
по гимнастрада и естетика. 

„Алексия“ е един от малкото 
клубове в България, които 

могат да се похвалят с учас-
тие в държавно първенство  
по естетическа гимнастика 
във всички възрастови групи. 
Шестте ансамбъла на клуба 
завоюваха многократно ме-

дали на различни турнири в 
страната и в чужбина и се 
класираха в челната тройка 
на държавното първенство. 
Големите формации на клуба 

се включиха в държавните 
първенства по гимнастрада, 

като и трите се окичиха със 
златни медали. Признанието, 
което завоюваха децата, дой-
де в края на годината, когато 
клуб „Алексия“ получи покана 

да играе в зала 1 на НДК, на 
грандиозното събитие „70 го-
дини българска художествена 
гимнастика“. Всички приятели 
и фенове на клуба, както и 

на гимнастиката, могат да се 
насладят на това изпълнение 
на 31 декември, от 14.15 часа, 
в празничната програма на 
БНТ 1.

Ето какво казва в навечери-
ето на новата година „главна-
та виновничка“ за фурора на 
„Алексия“ – вдъхновителката 
и ръководителката на клуба, 
написал история в Добрич, 
Севдалина Мавродиева  - Ней-
кова: „Благодаря на всички се-
мейства, които са ми доверили 
децата си,  на целия екип от го-
лемите момичета на „Алексия“, 
които са плътно до мен и ми 
помагат вече и като помощник-
треньори, на моето семейство, 
което стои безрезервно до 
всяка една идея и помага кой 
с каквото може, на екипа на 
НТС, които ни подслониха в 
една прекрасна за нашата дей-
ност зала и на община Добрич, 
която подпомогна морално и 
финансово изявите на нашите 
гимнастички през годината. 

Пожелавам топли, светли 
празници на всички, най-ве-
че – здраве и любов, както и 
една още по-успешна година 
– 2023-та!“

СПОРТЕН КЛУБ ПО ГИМНАСТИКА 
"АЛЕКСИЯ" ИЗПРАЩА 
ЕДНА ЗВЕЗДНА ГОДИНА

"ВИВА МАДЖЕНТА" Е 
ОПРЕДЕЛЕН ЗА ЦВЕТЪТ 
НА 2023 ГОДИНА

НЕКА ИМА ТВОРЧЕСКО 
ВДЪХНОВЕНИЕ, БЕЗ КОЕТО 
НЕ МОГАТ ДА СЕ СЪЗДАВАТ 
КРАСИВИ И СТОЙНОСТНИ НЕЩА!

КОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ В СУ 
"ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ"

КАКВА Е 2022 ГОДИНА ЗА ИЗТЪКНАТИЯ 
ВОКАЛЕН ПЕДАГОГ ЕЛЕНА КАРАБЕЛЬОВА
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Денят преди най-големия и тържест-
вен зимен празник Коледа българите 
наричат Малка Коледа, Суха Коледа, 
Бъдни или Каден вечер, Малото Коледо 
(в Софийско), Крачун (в Плевенско и 
крайдунавските селища), Неядка (в 
Дупнишко), Бъдник, Коледа, Детешка 
Коледа, Мали Божич. Във всеки дом 
започва подготовка за Бъдни вечер, 
когато всички ще се съберат около 
празничната трапеза в очакване на 
голямото събитие в християнския свят – 
раждането на Христос. За тракийските 
селища Бъдни вечер е втората кадена 
вечеря, а за останалите български 
краища – първа кадилка, откъдето е и 
названието Каден вечер.

Мъжете колят прасетата за следва-
щия ден. Стопанките отделят особено 
внимание и умение на приготвянето на 
бъднивечерските и коледните хлябове. 

Те са три вида, според предназначението им в обичаите. Едните са посветени на Коледа – големи кръгли 
пити, наричани боговица, богова пита, божичник, светец. Върху тях има пластична украса от тесто, като 
най-често се изобразява кръст и цветя. В Западна България стопанките омесват и пита със сребърна 
пара или с други белези в нея – сламка, мънисто и по тях гадаят за бъдещето. Вторият вид хлябове са 
посветени на селския поминък – земеделие, скотовъдство, и на къщата. От тесто се моделират предме-
ти, свързани със селскостопанската дейност в съответния район и оттам хлябовете се наричат гумно, 
харман, рало, орач, кошара, бъчва. Момите приготвят обредни хлябове, наричани вит-превит кравай, 
за избраниците си – коледарите, като сплитат пръчки тесто като плитка и ги обграждат с обръч. За 
малките коледарчета се омесват коледни кравайчета, колачета, пупки.

Из селото тръгват коледарчета – момченца на възраст от 6-7 до 10-12 години, заради което празникът 
е познат и като Детешка Коледа. Те са разделени на групи и с преметнати през рамо шарени торбички 
и дрянови тояжки в ръце, наричани кофръжалка или коледница, влизат от къща в къща, изричат бла-
гословии и пеят песни, с които пожелават плодородна година. Стопаните ги посрещат със сито, пълно 
с жито, с което посипват коледарчетата. Още при прекрачването на прага на къщата те казват: Бог 
се роди, Коледо! и питат домакините: Славите ли млада Бога?, а те им отговарят: Славиме! Стопаните 
даряват коледарчетата със сланина, сушени плодове, орехи, с дребни монети, със специално пригот-
вените кравайчета, които децата нанизват на дряновите си тояжки.

Важен момент от бъднивечерската обредност е приготвянето, запалването и обичаите около праз-
ничния огън. Момък отсича здраво буково или дъбово дърво, което миросват при огнището – мажат го 
с осветено в черквата масло, проби-
ват дупка в дебелия му край и в нея 
наливат масло, вино, слагат тамян и я 
запушват с дървен клин. Така дървото 
става бъдник, коладник и е символ на 
раждащия се през тази нощ млад Бог. 
После го увиват в бяло ленено или 
конопено платно и го оставят край 
огнището. Вечерта стопанинът тър-
жествено запалва бъдника в огнището 
и там той гори през цялата нощ на 
Бъдни вечер, а и през останалите ко-
ледни нощи. Ако огънят загасне, това 
се приема за много лоша поличба.

На бъднивечерската трапеза се 
слагат нечетен брой постни ястия – ва-
рено жито, варен фасул, сарми с ориз 
или булгур, пълнени чушки с фасул, 
ошав, орехови ядки. Според народна-
та вяра на трапезата трябва да има 
от всичко, което е произведено през 
годината. Бъднивечерската трапеза 
се нарежда на земята, като под нея 
разстилат слама, защото у слама се е 
намерил, т.е. родил Младенецът. Върху 
нея се слага кълчищен чувал за жито, а отгоре постилат шарен месал, трапезник – домашно тъкана 
покривка. До трапезата поставят палешника и ремъка от ралото, ръкавица, пълна с жито, кесия с пари. 
Бъдни вечер преминава в тесен семеен кръг и не може да започне, ако всички не се съберат около 
трапезата, като оставят място и за покойните роднини. Следва задължителното прекадяване на ясти-
ята, на помещенията в къщата и на стопанските постройки в двора, което прави най-възрастният мъж 
в семейството. Той кади с палешника от ралото или с керемида, в които са сложени няколко въглена и 
тамян. Прекадяването се прави три пъти и е съпроводено от благословии.

В Западна България на Бъдни вечер изнасят на двора трапезата и викат: Джермане, Джермане, обла-
че! Дойди да вечерамо. Сега да дойдеш, а летоска очи да ти не видимо, ни на нива, ни на ливада! Тази 
покана е отправена към Джерман, който според народната вяра е един от градушкарите.

Стопанинът и стопанката 
на къщата издигат високо 
над главите си обредния 
хляб – боговицата и поже-
лават: Толково да е житото, 
да се ражда гроздето, ече-
микът и царевицата! Да се 
плодят агнетата, козите и 
кравите! После разчупват 
питата и дават на всички по 
едно парче. Първото парче 
винаги оставят за Света 
Богородица или го слагат 
под домашната икона. На 
когото се падне сребърна-
та пара от питата – той ще 
бъде здрав и честит. На тра-
пезата се спазват забрани 
и се изпълняват обредни 
действия, които имат за 
цел да осигурят плодородна 
година. Никой не трябва да 
става по време на вечерята, 
за да не стават и квачките 

от яйцата, докато ги мътят. Само на стопанина е позволено да става, но трябва да ходи приведен, за 
да се превиват и житата от зърно.

На Бъдни вечер се гадае за това какво ще бъде времето през различните месеци на годината. Взимат 
се 12 люспи от лук, във всяка от която поставят сол и я наричат на съответния месец. Ако люспата остане 
суха, то и нареченият на нея месец също ще е сух и топъл. Месецът, чиято люспа се навлажни, ще бъде 
дъждовен. Гадае се и за здраве. Разчупват орех и гледат какъв е отвътре: ако ядката му е здрава – и 
човекът ще се радва на здраве, но ако е изгнила – лоша болест го чака. Всеки хвърля в горящия огън 
дрянова пъпка или зърна жито и ако те пукнат и подскочат – това означава, че човекът ще бъде здрав. 
На Бъдни вечер се правят и момински гадания за предстоящо задомяване. Девойките слагат първата 
хапка от трапезата под възглавницата си и вярват, че ще сънуват кой ще е бъдещият им жених.

Преди всички да се наредят около трапезата или преди изгрев слънце на Коледа заплашват, засичат 
дръвчетата, които не дават плод. Някой от семейството заплашва с брадва, че ще отсече фиданката, а 
друг го възпира с обещание, че през другата година дръвчето ще роди богато. На някои места се среща 
заплашване на нераждали жени, на домашен добитък и на малки деца, които не са проходили навреме.

След демократичните промени у нас през 1989 г. се възобнови официалното честване на Бъдни вечер и 
Коледа. Днес това са едни от най-почитаните семейни празници, на които се събират роднини, някои от кои-
то задължително пристигат и от чужбина, където живеят, за да бъдат с най-близките си хора на тези големи 
християнски празници. Изпълняват се и повечето от традиционните обичаи, характерни за Бъдни вечер.

1 ЯНУАРИ - СУРВАКИ, 
НОВА ГОДИНА, 
ВАСИЛЬОВДЕН

Веднага след полунощ на 
31 декември започва друг 
празник - Сурваки, Нова го-
дина. В първите нейни часове 
празнуват именниците Васил, 

Василка. Празникът се от-
личава с богата обредност. 
Това е денят на зимното слън-
цестоене. Обичаите, които се 
изпълняват, са обредна тра-
пеза, сурвакане, маскирани 
дружини и ладуване. 

Вечерята срещу Нова Годи-
на е втората Коледна Вечеря. 
Традиционни за трапезата са 
блажните ястия. На масата се 
нареждат пита, свинска глава, 
баница и пр. Питата е без 
шарки и още топла се слага 
на масата. След като най-
възрастният в семейството 
прекади трапезата, той вдига 
високо питата, разчупва я и 
дава на всеки по едно парче, 
по реда на възрастта им. Ба-
ницата е с късмети, тя се за-
върта три пъти и всеки взема 
падналото се пред него парче. 
Останалата част от баницата 
се пази „за Богородица“. 

Свинската глава е второто 
ястие тази вечер. На Ва-

сильовден е 
единственият 
с л у ч а й ,  к о -
гато свинско 
месо се при-
нася и кади, 
на нито един 
друг празник 
т о в а  н е  с е 
прави.  След 
вечеря трохи-
те от масата 
с е  с ъ б и р а т 
и се хвърлят 
в огъня, като 
с е  н а р и ч а : 
«Хайде да се 
ражда: вино, 
жито, копри-
на, тютюн и 
пр.» Тази ве-
чер се гадае за 
предстоящите 
сполуки през 
Новата година. 
Това обикнове-
но става пред 
огъня или край 
трапезата. Ако 
ядките на оре-
хите са здрави 
и едри, здрави 

ще бъдат и домашните. Ако 
някой кихне на трапезата, 
това се приема за добър знак 
и на кихналия се нарича пър-
вото родило се животно през 
годината. Пукат се и дрянови 
пъпки, чиято пъпка пукне и 
подскочи, той ще бъде здрав 
и пъргав през годината. В 
някои краища на страната 
от кромида, който е каден, 
нарязват на дванадесет ко-
лелца, слагат сол на всяко и 
ги наричат на всеки от двана-
десетте месеца. На сутринта 
проверяват: ако солта от ко-
лелцето се е стопила, то този 
месец ще бъде дъждовен, ако 
не е, времето през този месец 
ще бъде ясно и сухо. След 
прибирането на трапезата, 

недогорялата свещ, орехите, 
суровото жито и палешникът 
с пепелта от предишната 
коледна вечеря се запазват. 

Обичаят сурвакане е вто-
рата част от празника. Той 
започва на зазоряване. 
Сурвакарите са момчета до 

10-12-годишна възраст. Те 
се събират на групички и 
обикалят къщите на близки и 
съседи, като започват от своя 
дом. Сурвакарите удрят с 
дрянова сурвачка всеки от се-
мейството, като започват от 
най-възрастния, и честитят:

„Сурва, сурва година, 
Весела година, 
Голям клас на нива, 
Голям грозд на лозе, 
Жълт мамул на леса, 
Червена ябълка в градина, 
Пълна къща с коприна, 
Живо - здраво догодина, 
Догодина, до амина.“
Домакините даряват сур-

вакарчетата с кравайчета и 
плодове. 

Друг обичай, който се из-
пълнява на този ден, е ладу-
ването. Моми топят пръстени 
в менче с вода, като така 
гадаят за кого ще се оженят. 
В първия ден на новата година 
православната църква чества 
св. Василий Велики.

2 ЯНУАРИ - 
КАРАМАНОВДЕН, 
СИЛВЕСТРОВДЕН

Това е вторият ден от Сур-
ваки, който се празнува за 
здраве на впрегатния добитък 
- волове, биволи, коне, мага-
рета. Свързан е с обичая да 
се ринат оборите.

Той се изпълнява от група 
мъже, обикновено тези, които 
са били коледари. Дружината 
обикаля селото и чисти обо-
рите, които не са помитани 
от Коледа. Докато те чистят, 
стопаните не трябва да из-
лизат на двора, не трябва да 
виждат тези, които са дошли 
да изринат обора, но поня-
кога - вместо да почистят, те 
правят точно обратното. Това 
става само в случаите, когато 
някои от дошлите да почис-
тят е обиден от стопаните и 
иска да си отмъсти. Когато 
приключат с почистването, 
мъжете вземат оставената за 
тях торба, в която има хляб, 
месо и вино и си отиват. На 
този ден не се яде свинско 
месо и сланина, за здраве на 
воловете. Празникът завърш-
ва с общо хоро на мегдана.

На този ден църквата чест-
ва св. Силвестри, с чието име 
е свързано интересно преда-
ние. Магоьсникът Замврий, 
който не е привърженик на 
християнството, убива вол, 
прошепвайки му името на 
някакъв бог. Св. Силвестри 
разбира за това и кара ма-
гьосника да спаси животното, 
тъй като само Бог има право 
да дарява и отнема живот. 
Замврий не успява да спаси 
вола, но уповавайки се на 
своята вяра, Силвестрий връ-
ща живота на животното. По 
тази причина той се счита за 
покровител на животните и 
най-вече на воловете.

Бъдни вечер нАрОден КАЛендАр
НА 26 ДЕКЕМВРИ 

ЧЕСТВАМЕ ДЕНЯ НА 
БАЩАТА

Вторият ден на Коледа - 26 
декември, е Събор на Пресве-
та Богородица. Освен това 
денят е обявен и за ден на 
бащата. В деня след Рож-
дество Христово вярващите 
се събират, за да величаят с 
хвалебни и благодарствени 
песни Божия промисъл и да 
отдадат почит на Богородица, 
родила Спасителя. В този ден 
се чества паметта на Св. Йо-
сиф Обручник, на цар Давид 
като славен родоначалник 
на Исуса Христа и на Яков, 
брат Божий, пръв християн-
ски епископ на гр. Ерусалим.

Денят е обявен за официа-
лен празник от 36-ото Народ-
но събрание на 10 декември 
1991 г. и в съответствие с 
чл. 154 от Кодекса на тру-
да. По решение на Второто 
национално общо събрание 
на съюза “Ние жените за 
достойнство и равенство“ 
(28 март 1997) църковният 
празник на Свети Йосиф Об-
ручник, земния баща на Исус, 
се отбелязва като празник на 
бащата. За първи път е чест-
ван през 1997 г.

Към Коледните празници 
се числи и Стефанов ден - на 
27 декември. Празникът е 
посветен на първомъченика 
на християнската църква ар-
хидякон Стефан. Със Стефа-
новден завършват Коледните 
празници.

27 ДЕКЕМВРИ - 
СТЕФАНОВДЕН

На 27 декември Православ-
ната църква почита паметта 
на Свети Стефан - първият 
християнски мъченик и първи 
служител (архидякон) в ус-
тройващата се Йерусалимска 
община-църква. 

В общината влизали хора от 
всички среди, като богатите 
предоставяли имотите си за 
подпомагане на църквата, а 
Свети Стефан посочвал дей-
ността и призванието на от-
делните й членове. Смята се, 
че това е била първата реална 
християнска община, която 
била толкова убедително и 
справедливо изградена, че 
юдеите завидели, оклеветили 
Свети Стефан и го пребили с 
камъни. Преданието разказ-
ва, че Богородица наблюдава-
ла мъченическата му смърт и 
се молела за него. През пети 
век част от мощите на свете-
ца са открити и поставени в 
Сионския храм в Йерусалим.
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МИЛИЦА МИРЧЕВА БЕ НАД ВСИЧКИ В 
БЯГАНЕТО НА СРЕДНИ И ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ 

Óäèâèòåëíî óñïåøíà ãîäèíà 
èçïðàùà êëóáúò ïî ïëóâíè 
ñïîðòîâå  „ÄÎÁÐÓÄÆÀ 2021“. 
Ïîä ðúêîâîäñòâîòî íà øåñòèìà 
òðåíüîðè: Àíòîíèÿ Ìèõîâà, Âå-
ñåëèí Íåéêîâ, Èâåëèíà ßíêîâà, 
Êðèñòèíà Øèøêîâà, Ðàäîñòèíà 
Äèìèòðîâà è Êîëüî Ìàðêîâ, 
íàä 150 äåöà è ìëàäåæè, íà 
âúçðàñò îò 4 äî 18 ãîäèíè, ðàç-
âèâàò ñâîÿ ïîòåíöèàë â ïëóâà-
íåòî è íîñÿò èñòèíñêà ãîðäîñò 
íå ñàìî íà ñâîèòå ñåìåéñòâà, 
íî è íà öÿëà Äîáðóäæà. Äîñòà 
å òðóäíî äà ñå èçáðîÿò îòëè-
÷èÿòà, ïîëó÷åíè îò ìëàäèòå 
ïëóâöè îò ó÷àñòèÿòà èì â íàä 
10 ìåæäóíàðîäíè òóðíèðà ïðåç 
îòìèíàâàùàòà ãîäèíà. Ñ òðå-
íüîðêàòà Àíòîíèÿ Ìèõîâà ñå 
øåãóâàìå, ÷å ñèãóðíî ùå íà-
ïúëíÿò åäèí ãîëÿì ÷óâàë. Ñàìî 
îò ïðèêëþ÷èëèÿ ïðåäè áðîåíè 
äíè â Íèø òóðíèð, â êîéòî äî-
áðè÷êèÿò êëóá ñå ïðåäñòàâè ñ 
19 ïëóâöè, ìëàäèòå íè íàäåæäè 
ñå çàâúðíàõà â ðîäíèÿ Äîáðè÷ 
ñ 6 çëàòíè, 3 ñðåáúðíè è 4 
áðîíçîâè ìåäàëà. Òàçè ãîäèíà 
êëóáúò ïðèêëþ÷âà è ñ ãîëÿìà 
ãîðäîñò - äâàìà ðåïóáëèêàí-
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Ñúñòåçàòåëêàòà íà áîêñîâ 
êëóá „Äîáðóäæà“ Ñòàíèìèðà 
Ïåòðîâà ñïå÷åëè òðàäèöèîí-
íàòà àíêåòà „Ñïîðòèñò íà Äî-
áðè÷“ çà 2022 ãîäèíà. Òÿ çàå 
ïúðâîòî ìÿñòî ñ 263 òî÷êè. Íà 
âòîðî ìÿñòî â ïîäðåæäàíåòî ñ 
256 òî÷êè ñå íàðåäè øàõìàòè-
ñòúò Ìîì÷èë Ïåòêîâ, à íà òðåòî 

- êàðàòèñòúò Ïåíüî Ïåíåâ ñ 249. 
Îòìèíàëàòà ãîäèíà áå ìíîãî 

óñïåøíà çà Ñòàíèìèðà Ïåòðî-
âà. Òÿ ñïå÷åëè áðîíçîâ ìåäàë 
íà Åâðîïåéñêîòî ïúðâåíñòâî 
ïî áîêñ çà æåíè, à íà ñâå-
òîâíèÿ øàìïèîíàò ñòèãíà äî 
1/4-ôèíàëèòå. Çà ïîðåäåí ïúò 
òðèóìôèðà â äúðæàâíèòå ïúð-

âåíñòâà è â òóðíèðà çà Êóïàòà 
íà Áúëãàðèÿ. Ìîì÷èë Ïåòêîâ 
îò øàõêëóá „Åíåðãèÿ 21“ ñúùî 
ïîñòèãíà èçêëþ÷èòåëíè óñ-
ïåõè ïðåç 2022-à. Òîé ñòàíà 
íàé-ìëàäèÿò ãðîñìàéñòîð íà 
Áúëãàðèÿ â èñòîðèÿòà íà òîçè 
ñïîðò, à íà øàõìàòíàòà Îëèì-
ïèàäà â Èíäèÿ èãðà ìíîãî ñèë-
íî íà ïúðâà äúñêà çà ìúæêèÿ 
íàöèîíàëåí òèì. Êàðàòèñòúò 
íà „Ñàìóðàé” Ïåíüî Ïåíåâ 
ñïå÷åëè âñè÷êî âúçìîæíî íà 
ñúñòåçàíèÿòà ó íàñ, à íà Ñâå-
òîâíîòî ïúðâåíñòâî â ñòèë 
ãîäæó ðþ ñå îêè÷è ñ áðîíçîâ 
ìåäàë èíäèâèäóàëíî. 

Â äåñåòêàòà íà íàé-äîáðèòå 
ñïîðòèñòè íà Äîáðè÷ âëèçàò 
îùå: õâúðëÿ÷èòå íà ÑÊËÀ „Äî-
áðè÷“ Òîäîð Ïåòðîâ è Íèêîëà 
Ìèõîâ, Àëåêñàíäúð Ïàíàéîòîâ 
îò ñïîðòåí êëóá ïî êèêáîêñ 
„Äåñàíò“, õàíäáàëèñòúò íà 
„Äîáðóäæà“ Ìàíèåë Äèìèòðîâ,  
òåíèñèñòêàòà îò „Èçèäà” Äàðèÿ 
Âåëèêîâà, áîðåöúò Êðèñòèÿí 
Äèìèòðîâ îò ñïîðòåí êëóá 
„Äîáðóäæàíñêè þíàê“ è ñúñòå-
çàòåëÿò ïî ñèëîâ òðèáîé Éîð-
äàí Äåéêîâ îò êëóá „Äæèì“.

Ìúæêèÿò òèì íà ÊÊ „Ñàìó-
ðàé“ çà òðåòà ïîðåäíà ãîäèíà 
å îòáîð íîìåð åäíî íà Äîáðè÷. 
Ïðåç 2022-à òîé ñòàíà øàì-
ïèîí íà ñòðàíàòà è ñïå÷åëè 
Êóïàòà íà Áúëãàðèÿ íà êàòà, 
à íà ñâåòîâíîòî ïúðâåíñòâî 
ñå íàðåäè íà ïåòî ìÿñòî. Íà 
âòîðî ìÿñòî ïðè îòáîðèòå å 
æåíñêèÿò òèì íà „Ñàìóðàé“, à 
íà òðåòî – þíîøåñêèÿò ñúñòà-

âà íà õàíäáàëåí êëóá „Äîáðó-
äæà“, êîéòî ñïå÷åëè áðîíçîâè-
òå ìåäàëè êàêòî â äúðæàâíîòî 
ïúðâåíñòâî, òàêà è â òóðíèðà 
çà Êóïàòà íà ñòðàíàòà.

Â íàäïðåâàðàòà íà ìëàäèòå 
òàëàíòè ïúðâîòî ìÿñòî ñïå÷å-
ëè Äèÿí Äèìèòðîâ îò „Äåñàíò“, 
êîéòî å ñâåòîâåí øàìïèîí ïî 
êèêáîêñ çà þíîøè ìëàäøà 
âúçðàñò. Âòîðè å êàðàòèñòúò 

íà „Ñàìóðàé“ Äàâèä Íèêîëîâ, 
à òðåòè - ïëóâåöúò Íèêîëà 
Ñòîÿíîâ îò „Äîáðóäæà 2021“.

Â êàòåãîðèÿòà çà ñïîðòèñòè 
ñ óâðåæäàíèÿ ïúðâè å áîðåöúò 
Ïàíàéîò Äèìèòðîâ îò „Äîáðó-
äæàíñêè þíàê“. Îòëè÷åíè áÿõà 
îùå ñúñòåçàòåëèòå ïî êàíàä-
ñêà áîðáà Çàõàðè Ñòîÿíîâ è 
Ìóñòàôà Ìåõìåäàëèåâ îò êëóá 
„Õèùíèê“.

Áîêñüîðúò Ñòåëèàí Ñòðàõè-
ëîâ îãëàâè äåñåòêàòà â òðàäè-
öèîííàòà àíêåòà çà íàé-äîáúð 
ñïîðòèñò íà Ñïîðòíîòî ó÷è-
ëèùå "Ãåîðãè Ðàêîâñêè". Òîé 
ñòàíà íàöèîíàëåí øàìïèîí è 
ïðåäñòàâè óñïåøíî Áúëãàðèÿ 
íà Ñâåòîâíî ïúðâåíñòâî çà 
ìëàäåæè â Èñïàíèÿ. Íà âòîðî 
ìÿñòî ñå íàðåäè õàíäáàëèñòúò 
Áîðèñëàâ Áîæêîâ, êîéòî ó÷àñò-
âà â Åâðîïåéñêî ïúðâåíñòâî 
çà þíîøè äî 16 ã. â ×åõèÿ. 
Òðåòîòî ìÿñòî ñè ïîäåëèõà 
äâàìà ñúñòåçàòåëè ïî âäèãàíå 
íà òåæåñòè - Åëåíà Ãðàäåíåêåð 
è Ñèíàí Ñàâîâ, êîèòî ñà ðåïó-
áëèêàíñêè øàìïèîíè.

Îòáîð íîìåð åäíî íà ñïîðò-
íîòî ó÷èëèùå ñòàíà õàíäáàëåí 
êëóá „Äîáðóäæà“ ñ òðåíüîðè 
Íèêîëàé Ìèí÷åâ è Íèêîëàé 

Êîñòàäèíîâ, à âòîðàòà ïîçèöèÿ 
çàå ÑÊ ïî âäèãàíå íà òåæåñòè 
„Äîáðóäæà” ñ òðåíüîð Þíäåð 
Áåéòóëà. Íà òðåòî ìÿñòî ñà ÑÊ 
ïî õóäîæåñòâåíà ãèìíàñòèêà 

„ÌÈÊ Ãåðãàíà 90” ñ òðåíüîð 
Éîâêà Íÿãîëîâà è ÑÊ ïî áîðáà 
„Äîáðóäæàíñêè þíàê” ñ òðå-
íüîðè Ïåòúð Ïåòðîâ è Äðàãî-
ìèð Ñòîé÷åâ.

ñêè øàìïèîíè: 14-ãîäèøíèÿò 
Íèêîëà Ñòîÿíîâ /ìíîãîêðàòåí 
ðåïóáëèêàíñêè øàìïèîí/ - íà 
50 ì,100 è 200 ìåòðà ñâîáîäåí 
ñòèë è Òåîäîð Ñòàí÷åâ /íà 12 
ãîäèíè/ – øàìïèîí íà 50 áðóñ 
è âèöåðåïóáëèêàíñêè øàìïèîí 
íà 100 è íà 200 ìåòðà áðóñ. 
2022-ðà å ïîïúëíèëà „àðõèâà“ 
îò ìåäàëè íà Íèêîëà ñ öåëè 24 
îòëè÷èÿ, à íà Òåîäîð – ñ 15. À 
ñðåä âúçïèòàíèöèòå íà îòäàäå-
íèòå òðåíüîðè ïî ïëóâàíå èìà 
îùå ìíîãî ìåäàëèñòè, çà êîèòî 
òåïúðâà ùå âè ðàçêàçâàìå.

Â êëóáà ñà ñè íàïðàâèëè âèò-
ðèíà, â êîÿòî ïèøàò èñòîðèÿòà 
íà óñïåõà íà ñâîèòå òàëàíòëè-
âè ñïîðòèñòè. Ìíîãî ñíèìêè 
ñà óâåêîâå÷èëè åìîöèÿòà è 
ðàäîñòòà îò ïîñòèãíàòîòî. Íî 
íàé-õóáàâîòî, ñïîðåä Àíòîíèÿ 
Ìèõîâà, å â òîâà, ÷å äåöàòà 
èäâàò ñ îãðîìíî óäîâîëñòâèå 
íà òðåíèðîâêè, ÷å ñå ðàçäàâàò 
íà ìàêñ. À íà âúïðîñà êàêâî 
å ÷óâñòâîòî äà òðåíèðàø áú-
äåùèòå ïëóâíè íàäåæäè íà 
Áúëãàðèÿ, ìëàäàòà òðåíüîðêà 
êàçâà ñêðîìíî: „Çàâëàäÿâàùî 
å, íå å ëåêî, ìíîãî å îòãîâîðíî, 

íî å ïðåêðàñíî“.
Èäíàòà ãîäèíà ñå î÷åðòàâà 

ìíîãî íàòîâàðåíà îòêúì òóð-
íèðíè èçÿâè çà êëóáà. Íî è 
äåöà, è òðåíüîðè ñà çàðåäåíè 

Äîáðè÷ëèéêàòà Ìèëèöà Ìèð-
÷åâà è ïðåç 2022 ãîäèíà áå íàä 
âñè÷êè â áÿãàíåòî íà ñðåäíè è 
äúëãè ðàçñòîÿíèÿ. Â àíêåòàòà 
íà ñïèñàíèå „Àòëåòèêà“ çà 
Àòëåò íîìåð 1 íà Áúëãàðèÿ òÿ 
çàå âòîðî ìÿñòî. Ïðåä íåÿ å 
ñàìî ñâåòîâíàòà øàìïèîíêà 
íà ñêîê äúëæèíà çà äåâîéêè 
Ïëàìåíà Ìèòêîâà. Ìèëèöà 
Ìèð÷åâà íàòðóïà ïîâå÷å îò 20 
ñúñòåçàíèÿ (îò 1500 ì äî ìà-
ðàòîí) ïðåç 2022-à è íàïðàâè 
çàáåëåæèòåëåí ñåçîí. Â ñìåò-
êàòà íà àòëåòêàòà çà ãîäèíàòà 
âëèçàò ÷åòèðè ìàðàòîíà, òðè 
ïîëóìàðàòîíà, äâà ôèíàëà íà 
1500 ì è 5000 ì íà íàöèîíàëåí 
øàìïèîíàò, åäèí ôèíàë íà 
3000 ì íà íàöèîíàëåí øàì-
ïèîíàò â çàëà, ó÷àñòèå íà 

Áúëãàðèÿ“ è â ùàôåòíèòå áÿ-
ãàíèÿ îò âåðèãàòà.

Íàé-ñåðèîçíèòå ðåçóëòàòè 
è êëàñèðàíèÿ Ìèð÷åâà ïîêàçà 
íà ìàðàòîíà. Îùå ïðåç ÿíó-
àðè òÿ àòàêóâà íàöèîíàëíèÿ 
ðåêîðä â Õþñòúí, ÑÀÙ, è çà-
ïèñà 2:37:47. Ðåêîðäúò ïàäíà 
íà 15 ìàé â Êîïåíõàãåí, Äà-
íèÿ, êîãàòî Ìèëèöà „ïðåâçå“ 
ðàçñòîÿíèåòî çà 2:29:23. Äâà 
ìåñåöà ïî-êúñíî Ìèð÷åâà ïî-
ñòèãíà 2:30:20 íà ìàðàòîíà íà 
ñâåòîâíîòî ïúðâåíñòâî â Îðå-
ãîí è çàå ÷åëíîòî 15-î ìÿñòî. 
Ìèëèöà ñå êëàñèðà ñåäìà íà 
åâðîïåéñêîòî ïúðâåíñòâî ïî 
îôðîóä (ïëàíèíñêî áÿãàíå) 
â Èñïàíèÿ, à íàöèîíàëíèòå é 
òèòëè ïðåç ãîäèíàòà áÿõà ïåò - 
íà 3000 ì â çàëà, íà 5000 ì íà 
îòêðèòî, íà îôðîóä (ïëàíèíñêî 
áÿãàíå), íà ïîëóìàðàòîí è íà 
êðîñ êúíòðè.

, ó

ñ åíåðãèÿ äà ïðîäúëæàò ïîáåä-
íàòà ñåðèÿ. 

„Â êðàéíà ñìåòêà, ñòàâà 
äóìà çà ìíîãî òðóä. Òðóä, òðóä 
è òðóä, ïúê êàêâîòî ñàáÿ ïîêà-

æå“ – êàçâà ñ óñìèâêà Àíòîíèÿ 
Ìèõîâà. À íèå îò ÍÄÒ èì æåëà-
åì 2023 ãîäèíà äà íàäìèíå ïî 
óñïåõè è çàâîþâàíè îòëè÷èÿ 
îòìèíàâàùàòà ãîäèíà!

êðîñ êúíòðè.

íàöèîíàëíèòå è åâðîïåéñêèòå 
øàìïèîíàòè íà îôðîóä (ïëà-
íèíñêî áÿãàíå) è êðîñ êúíòðè, 
ó÷àñòèå â ñòàðòîâåòå îò „Ðúí 
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Славяните вярвали, че всяка 
година има свой собствен по-
кровител. Те си взаимодейст-
ваха помежду си въз основа на 
16-годишен цикъл. За разлика от 
по-познатия за нас сега източен 
календар с 12 животни, нашите 
предци особено отбелязват сред 
цялото разнообразие от 16, а 
именно: лос, оса, катерица, вълк, 
щука, крастава жаба, дива сви-
ня, бухал, змия, лисица, таралеж, 
орел, паяк, петел, бик и кон.

Според славянския хороскоп 
2021 г. ще бъде годината на 
Онения кон.

За много от нас годината на 
Коня ще бъде период на висока 
чувствителност. 2023 няма да е 
лесна, но ще ни помогне да ре-
шим основните проблеми - важно 
е само да вървим в правилната 
посока.

Хората, родени в годината на 
Огнения Кон, имат специална 
дарба - те без усилие преодоля-
ват всички препятствия, следвай-
ки целта си. Тяхната страст са 
пътуванията и активният начин 
на живот, като най-много мразят 
рутината и скуката. «Конете» 
често стават лидери - те опреде-
лено знаят как да водят.

Ето какво ще ви донесе го-
дината на Огнения Кон според 
годината ви на раждане: 

ЛОС: 1928, 1944, 1960, 1976, 
1992, 2008

Всички, които са родени в 
годината на Лоса, трябва да пом-
нят, че тяхната енергия далеч не 
е най-добрият начин да се комби-
нира с Огнения Кон. 2023 може 
да се окаже непредсказуема и 
неразбираема година. Това е 
повод да се обградите с нови 
стайни растения и да си вземете 
домашен любимец. Всичко това 
ще се отрази благотворно на 
енергията на дома.

СТЪРШЕЛ: 1929, 1945, 1961, 
1977, 1993, 2009

Тази година за хората, родени 
в годината на Стършела, ще бъде 
щедра на събития, които ще 
оставят много приятни впечат-
ления. Най-често такива съби-
тия ще се състоят в средата на 
годината, но можете да очаквате 
нещо добро и през есента и про-
летта. Основното нещо е да не 
падате духом и да не се удавите 
в съмнения.

ВЪЛК: 1930, 1946, 1962, 1978, 
1994, 2010

Всеки, който е роден под кон-
трола на Вълка, е препоръчител-
но да се научи как да планира 
всичко предварително. Рисковете 
няма да доведат до нищо добро. 
Имайки подробна визия за бъде-
щето и поставени цели пред очи-
те си, Вълците ще могат да зао-
биколят всички конкуренти и да 
станат по-ефективни в бизнеса.

КАТЕРИЦА: 1931, 1947, 1963, 
1979, 1995, 2011

Вселената ще покаже на Ка-
териците правилния път към 
успеха. Тези хора трябва да се 
доверят на интуицията си. Освен 
това не се страхувайте да под-
държате изчаквателна позиция, 
ако изведнъж възникне обърква-
не. Рисковете и приключенията 
могат да намалят късмета на 
Катериците в годината на Коня 
до абсолютния минимум.

ЩУКА: 1932, 1948, 1964, 1980, 
1996, 2012

Първият и най-важен съвет 
за тези, родени под контрола 
на Щуката - не обръщайте вни-
мание на слуховете. Също така 
експертите в областта на славян-
ските хороскопи съветват през 
2023 г. да не разпространявате 
невярна информация, тъй като 
майката природа може да ви 
накаже строго за това.

ЖАБА: 1933, 1949, 1965, 1981, 
1997

За Жабите комуникацията с 
хората ще бъде препъникамък. 
Не, това не означава, че трябва 
да прекарате цялата 2023 година 
в изолация. Напротив, трябва 
да общувате, да обичате, да се 
сприятелявате и да се запозна-
вате, но само внимателно. Важно 
е да не бързате със заключения-
та за другите хора.

ГЛИГАН: 1934, 1950, 1966, 

1982, 1998
През тези дванадесет месеца 

е по-добре Глиганите да се за-
нимават с бизнес и да се движат 
през живота в режим „бавно, но 
сигурно“. Трябва много внима-
телно да претегляте плюсовете 
и минусите, за да не привлечете 
проблеми. Предпазливостта не 
само ще доведе до стабилност, 
но и до успех. Просто трябва да 
изчакате подходящия момент и 
след това да разгърнете пълния 

си потенциал.
БУХАЛ: 1919, 1935, 1951, 1967, 

1983, 1999
Според прогнозите 2023 г. ще 

бъде много трудна година, но за 
Бухалите ще се окаже много про-
дуктивна и дори значима. Докато 
събитията бързо ще се сменят 
едно друго, Бухалите просто 
трябва да наблюдават какво се 
случва. Експертите съветват през 
първата половина на годината да 
не тръгвате на дълги пътувания.

ЗМИЯ: 1920, 1936, 1952, 1968, 
1984, 2000

Това е добра година за търсе-
не на нова работа и ново хоби. 
Всички най-скъпи покупки за 
Змията ще се правят най-добре 
в началото и края на годината. 
През лятото експертите съветват 
да работим повече и да падаме 
по-малко духом. Най-голямата 
грешка в общуването с другите 
и любовта ще бъде самодовол-
ството, нездравословният егои-
зъм и прекалената гордост.

ЛИСИЦА: 1921, 1937, 1953, 
1969, 1985, 2001

За тези, които са родени в 
годината на Лисицата, е много 
важно да преодолеят импулсив-
ността в себе си. На всички, 
които успеят да направят това, 
майката природа ще даде много 
късмет. Най-добрата почивка 
през 2023 г. е да си останете 
у дома. Най-добрият начин да 
привлечете вниманието на проти-
воположния пол - комплименти, 
инициативност и честност.

ТАРАЛЕЖ: 1922, 1938, 1954, 
1970, 1986, 2002

В годината на Огнения Кон хо-
рата като цяло могат да станат 
по-егоистични, което е катего-
рично противопоказано за Та-
ралежите. Началото на годината 
ще бъде много трудно – възмож-
ни са неочаквани разходи. Но 
от края на пролетта ситуацията 
ще започне да се стабилизира. 
До края на годината можем да 
очакваме добри новини и големи 
победи на всички фронтове.

ОРЕЛ: 1923, 1939, 1955, 1971, 
1987, 2003

Орлите може да се сблъскат 
със силна опозиция през 2023 г. 
Ето защо те не трябва да казват 
на никого за своите цели и пла-
нове. Враговете могат да бъдат 
навсякъде, така че е невъзможно 
да се предвиди предварително на 
кого може да се вярва и на кого 
не. Остава само да разчитаме 
на интуицията и здравия разум.

ПАЯК: 1924, 1940, 1956, 1972, 
1988, 2004

За Паяците е дошло време-
то за освобождаване от лоши 
навици, ненужни връзки, лоши 
спомени. Ще бъде година на пре-
чистване на съзнанието от всич-
ко излишно и ненужно. Голям 
успех очаква онези, които ще 
работят здраво интелектуално. 
Възможни са творчески изблици, 
появата на нови идеи.

ПЕТЕЛ: 1925, 1941, 1957, 1973, 

1989, 2005
Хората, родени в годината на 

Петела, могат да очакват извест-
ни трудности. По-точно, те ще 
бъдат разкъсани от вътрешни 
противоречия. Възможно е да 
искат да получат всичко на-
веднъж, тъй като Огненият Кон 
провокира амбиция. Експертите 
обаче съветват да правите само 
едно нещо наведнъж.

БИК:1926, 1942, 1958, 1974, 
1990, 2006

Хората, родени в годината на 
Бика според славянския хорос-
коп, за предпочитане трябва да 
избягват дълъг престой във враж-
дебна среда. Говорим за комуни-
кация с врагове и токсични хора, 
за омразна работа. Трябва да се 
обграждате само с това, което ви 
дава положителни емоции, любов, 
доброта, оптимизъм. През 2023 
г. не можете да се обезсърчите.

КОН: 1927, 1943, 1959, 1975, 
1991, 2007

Това е годината на Огнения 
Кон, така че представителите 
на този славянски знак трябва 
да се движат напред. Дойде 
тяхното време и е техен ред да 
излязат на сцената. Струва си да 
работите повече и да се опитате 
да подобрите живота си на всич-
ки фронтове, но е по-добре да 
действате без прекомерен фа-
натизъм. Важно е да си оставите 
време за почивка, за духовни 
практики и за развлечения.

Според нумеролози, сборът от 
числата, описващи новата 2023, 
е 7. Влиянието на седмицата ни 
подтиква да се обърнем навътре 
и да се вгледаме в себе си, ус-
пявайки да извадим скрития си 
потенциал.

Какво обаче ни очаква според 
пътя на живота ни през 2023 г. и 
как лесно да го изчислим?

Съберете всички цифри от 
рождения си ден, месец и го-
дина.  Например, 
ако сте родени на 
20.12.1977 г., трябва 
да съберете цифри-
те по следния на-
чин: Ако сте родени 
пък на 15.06.1986 г., 
сборът от тези ци-
фри, сметнати по 
показания начин е 
36. Следва да събе-
рете 3+6, за да се 
редуцира до едно-
цифреното число 9, 
което е вашият път 
на живота.

Какво ви очаква 
през 2023 г. според 
числото на пътя на 
живота ви, вижте в 
следващите редове.

ПЪТ НА ЖИВО-
ТА 1

С новата 2023 г. започва и 
нова глава в живота ви. Някои 
може да се преместят да живеят 
в нов дом, друг град или държа-
ва. Да си намерите нова работа 
или да срещнете нови хора, 
които ще повлияят на живота 
ви. Бъдете подготвени за всички 
промени, които идват по пътя ви. 
Опитайте се да се възползвате 
от тях така, че да ви донесат 
повече успехи и лично щастие.

ПЪТ НА ЖИВОТА 2
Ако вашето лично число е 2, 

периодът от 12 месеца ще бъде 
динамичен за вас и може да ви 
срещне с приятели  или дори 
романтичен партньор в живота 
ви. Тази година енергиите се фо-
кусират предимно върху личното 
развитие, сътрудничеството и 
търпението. Това означава да не 

спирате да учите и да полагате 
усилия, да не се страхувате или 
срамувате да показвате талан-
тите си и силните си качества. 

ПЪТ НА ЖИВОТА 3
През новата година ще вдъх-

новявате хората край вас с мъд-
ростта си. Потенциалът ви ще 
бъде забелязан, ако планирате 
смяна на работата. Успехите ще 
ви носят удовлетворение. Хора-
та, които се занимават с твор-

чество, ще могат да постигнат 
напредък, да реализират някои 
свои цели.

ПЪТ НА ЖИВОТА 4
Това е година, в която от 

вас ще се изисква да бъдете 
дисциплинирани и добре ор-
ганизирани. Ще се справите 
добре, ако заземите цялата си 
енергия и се съсредоточите вър-
ху това да бъдете в настоящето, 
а не в миналото или да мислите 
изцяло за бъдещето. 2023 г. 
ще бъде най-вече свързана с 
изграждането на това, което 
искате да бъдете и достигането 
до мястото, където желаете да 
сте. Затова, без значение колко 
препятствия се изправят по пътя 
ви и колко замъглена може да 
изглежда вашата дестинация, 
бъдете уверени. Действайте с 

мъдрост и постоянство, а не с 
емоции и страх.

ПЪТ НА ЖИВОТА 5
2023 г. ви носи приключение, 

вълнение и възможност за за-
сяване на семена на нови идеи 
и проекти. Успехите ви ще са 
заслужени, но от вас ще се изис-
ква да сте търпеливи и да не се 
отпускате. Дори с малки крачки 
се движете напред. Новите пъ-
тища ще ви водят в интересни 

посоки, затова бъдете и наблю-
дателни. Стресът няма да ви е 
мотиватор, затова винаги нами-
райте начин да се разтоварвате 
от него с хубави занимания. 

ПЪТ НА ЖИВОТА 6
2023 г. ще е период, в който 

ще имате възможността да се 
освободите от всички задържани 
емоции, които са ви карали да 
се чувствате тъжни. През 2023 
г. вашата енергия се фокусира 
главно върху семейството, дома 
и всички отговорности, които 
сте поели. Обърнете внимание 
и на всички взаимоотношения в 
живота си. Възможно е някои от 
тях да се разпаднат, но това ще 
е за добро. Освен период за ос-
вобождаване от старо и болезне-
но, 2023 ще ви дари и с мигове, 
които ще ви носят усмивки.

ПЪТ НА ЖИВОТА 7
2023 г. настъпва с няколко 

промени в живота ви, в емоцио-
нално отношение. Тези промени 
може да са с приятели, роман-
тични партньори, колеги, членове 
на семейството. Сега ще разбе-
рете, че всеки, когото срещнете 
по време на житейския си път, е 
огледало, което отразява всичко, 
което се случва вътре във вас. 
Може да откриете, че се сближа-
вате с човек, който ви помага да 
продължите напред в кариерата 
си или да поемете по-сериозен 
ангажимент с някого, в когото 
сте дълбоко влюбени.

ПЪТ НА ЖИВОТА 8
Много възможности за тран-

сформация и пробуждане ви 
носи 2023 г. Тази енергия на 
изобилието също ще ви помогне 
да се възползвате от силата на 
благодарността. Не забравяйте, 
че това чувство ни помага да 
постигнем лично щастие, спо-
койствие и да продължаваме 
напред към успехите. Бъдете 
благодарни дори за нещата, 
които ви изглеждат малки. 2023 
г. е свързана с баланса и карма-
та, така че ако сте дали всичко 
от себе си като усилия и добри 
намерения, тогава ви очакват 
големи печалби.

ПЪТ НА ЖИВОТА 9
Ако от дълго време се нами-

рате в застой, то 2023 г. ще 
ви изведе от вашата зона на 
комфорт, без значение дали 
ви се иска или не. Тя е кулми-
нация, завършек, път към но-
вото. Промените не бива да ви 
плашат, особено ако искате да 
постигнете напредък и повече 
щастие в живота си. Няма да 
ви липсва енергия за чудесата, 
които може да сътворите. Бъ-
дете смели, решителни, мъдри. 
Малките стъпки са също път 
напред, а успехите определено 
ще ви носят повече мотивация 
и увереност в себе си.

кавалери и решават лесно, без 
да се оплакват. Те са амбициоз-
ни и упорити и винаги изпълняват 

целите си докрай. Жените са 
скромни, но имат огромно сърце. 
Те обичат да помагат на познати 
и непознати хора. 

Хората, родени под знака 
на Водния заек, имат късмет с 
парите и се разбират отлично 
с хората от зодиите Дракон, 
Маймуна и Вол. Те не понасят 
арогантността на Петела или 
истеричните пристъпи на Тигъ-
ра. Според астролозите 2023 г. 
ще е пълна с нови възможности 
и позитивизъм. Промените ще 
са положителни, а нещастията 
и трудностите при повечето ще 
останат в миналото. Лошото е, 
че за някои зодии може да се 

появят известни проблеми. 
А ЕТО КАКВИ ЩЕ БЪДАТ 

РАЗЛИЧНИТЕ АСПЕКТИ ОТ ЖИ-
ВОТА НА ВОДНИЯ ЗАЕК ПРЕЗ 
2023-А: 

КАРИЕРА: Зайците ще имат 
отличен шанс да си намерят нова 
доходоносна работа. Зайците 
може да не получат повишение 
скоро, но не трябва да се тормо-
зят, защото всяко тяхно усилие 
ще им се върне удвоено малко 
по-късно.

ПАРИ: Зайци, избягвайте рис-
ковите инвестиции и харчете 
парите си разумно. Спестявайте 
пари за черни дни. Не вярвайте 
на непознати хора, които ви обе-
щават печалба или богатство. 

ВРЪЗКИ И ЛЮБОВ: Зайците, 
които са необвързани, ще имат 
шанс да променят любовния си 
статус. Трябва да внимават с 
кого се сприятеляват и да имат 
едно наум, защото непознатите 
могат да им навредят. Обвърза-
ните с брачна халка трябва да 
отделят на партньорите си пове-
че време. И определено да подо-
брят комуникацията си с тях. Те 
може да имат трудни периоди, но 
не бива да падат духом. 

ЗДРАВЕ: Има известен риск 
Зайците да страдат от заболя-
вания на нервната система през 
2023 г. Те ще бъдат продикту-
вани от тяхното променливо 
настроение. Ще имат по-трудни 
периоди, в които здравето им 
ще е разклатено. През втората 
половина на годината здравето 
на Зайците ще се подобри.

КАКВО ЩЕ НИ СЕ СЛУЧИ В 
СПОРЕД КИТАЙСКИЯ ХОРОСКОП

2023 е годината на Водния 
заек. Характерното за нея е, 
че тя ще настъпи на 22.01.2023. 

Последните години на заека 
са 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 
и 2011. Ако сте родени в една 
от тях, то вашият знак според 
китайския зодиак е Заек. Живот-
ното символизира мир, проспе-
ритет и сила, които мнозина меч-
таят да притежават. Годината ще 
завърши на 9 февруари 2024 г. 
Тогава ще преминем в годината 
на Дракона.

КАКВИ СА ХОРАТА, РОДЕНИ 
В ГОДИНАТА НА ВОДНИЯ ЗАЕК 

Според китайския хороскоп, 
Водният заек е сръчен, мил и 
търпелив, той често пъти избягва 
реалността, но държи на вер-
ността. Мъжете от този знак са 

             СЛАВЯНСКАТА 
ГОДИНА НА ОГНЕНИЯ КОН

КАКВА ЩЕ БЪДЕ                  СПОРЕД 
ЧИСЛОТО НА ПЪТЯ НА ЖИВОТА ВИ?


