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Всеки ден с по-
добрия вестник!

Ще бъде облачно и дъждов-
но. Значителни ще са валежите 
на места в Западна и Централна 
България. В централните райони 
на Южна България са възможни и 
гръмотевици. В Източна България 
ще продължи да духа умерен и 
силен юг-югоизточен вятър. След 
обяд в западната половина от 
страната вятърът ще се смени със 
северозападен; ще бъде умерен до 
силен и ще нахлува студен въздух. 
Максималните температури ще 
бъдат в широки граници – от 4°-5° 
на места в Западна България до 
12°-13° в източната половина от 
страната, в София около 5°.

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

БАЛЧИШКИЯТ МУЗЕЙ 
ВЛИЗА В НС С 
ИЗЛОЖБА, ПОСВЕТЕНА 
НА ПОНТИЙСКАТА 
МАЙКА НА БОГОВЕТЕ 

ПЪРВОТО БЕБЕ НА 
ДОБРИЧ Е МОМЧЕНЦЕ

ВРЕМЕТО

КАВАРНА ПОЧЕТЕ ЖИВОТА 
ДЕЛОТО НА БОТЕВ

КАКВО НОСИ 2023 
ГОДИНА, ПРЕДИ И ПОСЛЕ?

НАД 200 000 ТУРИСТИ СА 
ПОСЕТИЛИ ДВОРЕЦА В 2022 Г.
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175-годишнината от рождението на поета-революционер 
Христо Ботев беше тържествено отбелязана в община Ка-
варна. Венци и цветя пред паметника на героя в градския 
парк поднесоха кметът на общината г-жа Елена Балтаджие-
ва, нейните заместници, председателят на Общинския съвет, 
представители на политически партии, на читалищата в об-
щината, много граждани. Бяха казани думи за подвига и са-
можертвата, думи на признателност и думи на преклонение.

Пътуващата изложба „Храмът на Понтийската май-
ка на Боговете – Кибела от Дионисополис” ще бъде 
официално представена на 11 януари от 11,30 ч. в 
Народното събрание на Република България, съобщи 
Албена Иванова, кореспондент на Радио Варна. Тя е 

посветена на 15 
години от откри-
ването на антич-
ния храм в гр. 
Балчик, съобщи 
директорът на 
Исторически му-
зей - Балчик Ра-
достина Енчева. 
Той е определян 
от археолозите 
като «открити-
ето на века» и 
п р е д с т а в л я в а 
най-добре запа-
зения елинисти-
чески храм на 
богинята Кибела 
на Балканския 
полуостров. На-
мерените над-
писи и мрамор-
ни пластики са 
и з к л ю ч и т е л н о 
важни културни 
ценности, отра-
зяващи религи-

озния и обществен живот в Дионисополис в периода 
III в. пр. Хр. – IV в. сл. Хр.

„Храмът на Кибела, открит случайно при изкоп за 
строеж в частен терен през 2007 година в Белия град, 
заслужава обединението на всички лидери и хора, които 
имат възможността да помогнат, за да бъде античната 
ценност възстановена и експонирана подобаващо за 
туристите“ – разкри посланието на изложбата дирек-
торът на музея.

„Идеята се появи преди две години при наближаване-
то на 15-годишнината, но политическата криза отложи 
събитието. Надяваме се да успеем през април месец и 
в Президентството“ – сподели още Радостина Енчева. 

Първото родено бебе в Добрич за 2023 
година е момченце. Малкият юнак пропла-
ка на 3 януари в 19.27 ч., с тегло 3 900 кг и 
дължина 53 см. Момченцето е втора рожба 
в семейството на 35-годишната Десислава 
Атанасова Георгиева от Добрич.

По традиция кметът подарява за спомен 
на първия жител за годината златен ком-
плект за бебе с четири монети. Те са злат-
на паричка, паричка за учение, паричка за 
прощъпулник и паричка за късмет.      НДТ
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Ñúñòàâ íà Îêðúæåí ñúä 
â Äîáðè÷ íàëîæè ïî-ëåêàòà 
ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå „äî-
ìàøåí àðåñò“ íà 51-ãîäèøíèÿ 
áðèòàíåö, êîéòî ïðåäè Êîëåäà 
íàðÿçà ãóìèòå íà íàä 70 àâòî-
ìîáèëà â êâ. Áàëèê. Ïúðâàòà 
èíñòàíöèÿ – Ðàéîíåí ñúä Äî-
áðè÷, ïîñòàíîâè „çàäúðæàíå 
ïîä ñòðàæà“, íî áðèòàíåöúò 
îáæàëâà ðåøåíèåòî.  

Ïðåä ñúäà àäâîêàòúò ìó 
ïîñî÷è, ÷å îáâèíÿåìèÿò å 
ïðèçíàë çà èçâúðøåíîòî ïðå-
ñòúïëåíèå è âúçíàìåðÿâà äà 
ïîêðèå ùåòèòå, êàòî å íà-
ïðàâèë ïúðâà âíîñêà îò 7 000 
ëåâà. Èñêàíåòî ìó çà ïî-ëåêà 
ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå å çà-
ðàäè ôàêòà, ÷å 5-ãîäèøíàòà 
ìó äúùåðÿ å ñ àóòèçúì, à 

ПУСНАХА ПОД ДОМАШЕН АРЕСТ 
БРИТАНЕЦЪТ, НАРЯЗАЛ ГУМИТЕ 
НА АВТОМОБИЛИ В БАЛИК

Íà 6 ÿíóàðè, îêîëî 09:30 ÷àñà, ïî îêîëî-
âðúñòåí ïúò íà ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí çà ïðî-
âåðêà ëåê àâòîìîáèë „Êèà“, óïðàâëÿâàí îò 
30-ãîäèøåí ìúæ. Ïðè èçâúðøåíàòà ïðîâåðêà 
çà óïîòðåáà íà íàðêîòè÷íè è óïîéâàùè âåùå-
ñòâà, òåñòúò îò÷èòà ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò çà 
ìåòààìôåòàìèí. Âîäà÷úò å çàäúðæàí çà ñðîê 
îò 24 ÷àñà. 

Äðóã 30-ãîäèøåí ñúùî å â àðåñòà çà 24 ÷àñà, 
ñëåä êàòî áèë çàñå÷åí íà 7 ÿíóàðè, îêîëî 00:25 
÷àñà, äà óïðàâëÿâà äðîãèðàí ëåê àâòîìîáèë 
„Îïåë“. Ïðîâåðêàòà å èçâúðøåíà â ãðàä Ãåíå-
ðàë Òîøåâî, à òåñòúò óñòàíîâèë óïîòðåáà íà 
àìôåòàìèí. ÍÄÒ

20 îáùèíñêè ñúâåòíèöè ñà 
èçïðàòèëè ïèñìî äî Ïðåäñå-
äàòåëÿ íà Îáùèíñêèÿ ñúâåò ñ 
èñêàíå çà ñâèêâàíå íà èçâúí-
ðåäíà ñåñèÿ çàðàäè êîíêóðñà 
çà ïðîåêò çà íîâ ãðàäñêè 
öåíòúð è ðåøåíèåòî îò 28 
þëè 2022 ã. äà áúäå èçòåãëåí 
êðåäèò çà ðåàëèçèðàíåòî íà 
ïðîåêòà. Ïðåäëîæåíèåòî å 
èçâúíðåäíîòî çàñåäàíèå íà 
Îáùèíñêèÿ ñúâåò äà áúäå 
ïðîâåäåíî íà 17 ÿíóàðè îò 
09.00 ÷àñà.

СЪВЕТНИЦИ ИСКАТ ИЗВЪНРЕДНА 
СЕСИЯ ЗА ЦЕНТЪРА НА ДОБРИЧ

ДРОГИРАНИ ЗАД ВОЛАНАДРОГИРАНИ ЗАД ВОЛАНА

Ïðèïîìíÿìå, ÷å áå ðåøåíî 
ìàêñèìàëíèÿò ðàçìåð íà äúë-
ãà äà å 12 ìëí. ëåâà, ñúñ ñðîê 
çà äî 3 ãîäèíè è îêîí÷àòåëíî 
ïîãàñÿâàíå äî 15 ãîäèíè, îò 
äàòàòà íà ïîäïèñâàíå íà äî-
ãîâîðà çà êðåäèò.

Ñúâåòíèöèòå íàñòîÿâàò íà 
çàñåäàíèåòî äà áúäàò ïîêà-
íåíè äà ó÷àñòâàò è åêèïèòå, 
èçðàáîòèëè ïðîåêòèòå, êëà-
ñèðàíè íà ïúðâèòå òðè ìåñòà, 
çà äà ïðåäñòàâÿò è çàùèòÿò 
ïóáëè÷íî ïðåäñòàâåíèòå ñè 

êîíöåïöèè.
ÍÄÒ ïðèïîìíÿ îùå, ÷å ìåæ-

äóíàðîäíîòî æóðè îò ñïåöèà-
ëèñòè îò Áúëãàðèÿ, Ôðàíöèÿ, 
Èòàëèÿ, Ãåðìàíèÿ, Øâåéöàðèÿ 
êëàñèðà íà ïúðâî ìÿñòî ïðîåê-
òà íà Îáåäèíåíèå „Ïëåéñìåéê 
– Äèçàéí Ãðóï ñòóäèî“, íà 
âòîðî – êîíñîðöèóì „ÅíèÊà-
ëúðÏîíè – ÍÑÑÍ“, à „Ïðîåê-
òàíòñêî áþðî Àëáåíà“ ÎÎÄ 
çàå òðåòîòî ìÿñòî, ñëåä äåêëà-
ñèðàíå íà ïðîåêòà îò Òóðöèÿ.

Â ïðîâåäåíàòà àíêåòà íà 
ñàéòà íà Îáùèíàòà „Ïðîåê-
òàíòñêî áþðî Àëáåíà“ ÎÎÄ å 
ïîëó÷èëî íàé-ãîëÿìà ïîäêðåïà 
îò æèòåëèòå íà Äîáðè÷. ÍÄÒ

30-ãîäèøåí ìúæ å â àðåñòà 
çàðàäè êðàæáà íà àâòîìîáèë, 
ñúîáùàâàò îò ïîëèöèÿòà. Íà 
3 ÿíóàðè, îêîëî 23:30 ÷àñà, 
å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå çà 
ïðîòèâîçàêîííî îòíåò ëåê 
àâòîìîáèë „Ôîðä“, ïàðêèðàí 
ïðåä ÷àñòåí èìîò íà òåðèòî-
ðèÿòà íà ñ. Ëîâ÷àíöè, ñ ïî-
ñòàâåíè êëþ÷îâå íà àðìàòóð-
íîòî òàáëî. Îò ïðåäïðèåòèòå 

ПИЯН ОТКРАДНА АВТОМОБИЛ, ПИЯН ОТКРАДНА АВТОМОБИЛ, 
ПОЛИЦИЯТА ГО ЗАЛОВИПОЛИЦИЯТА ГО ЗАЛОВИ

íåçàáàâíè ÎÈÌ è ÏÑÄ, ÌÏÑ 
å óñòàíîâåíî â ñ. Ïîëê. Èâà-
íîâî.Óñòàíîâåíî å, ÷å 30-ãî-
äèøíèÿò å íåïðàâîñïîñîáåí, 
à ïðè èçâúðøåíàòà ïðîâåðêà 
çà óïîòðåáà íà àëêîõîë ñ òåõ-
íè÷åñêî ñðåäñòâî, öèôðîâàòà 
èíäèêàöèÿ îò÷èòà íàëè÷èåòî 
íà 1,44 ïðîìèëà. Ïî ñëó÷àÿ å 
îáðàçóâàíî áúðçî ïîëèöåéñêî 
ïðîèçâîäñòâî.ÍÄÒ

Ïåðñîíàëíè íàãðàäè îò 
Ãëàâíèÿ ïðîêóðîð íà Ðåïóáëè-
êà Áúëãàðèÿ Èâàí Ãåøåâ ïî-
ëó÷èõà ñåäåì ìàãèñòðàòè îò 
Àïåëàòèâåí ðåãèîí – Âàðíà. 
Îòëè÷èÿòà ñà çà ïðîÿâåíèÿ îò 
òÿõ âèñîê ïðîôåñèîíàëèçúì 
è îáðàçöîâî èçïúëíåíèå íà 
ñëóæåáíèòå èì çàäúëæåíèÿ 
âúâ âðúçêà ñ ðàáîòàòà èì ïî 
ðàçëè÷íè ðàçñëåäâàíèÿ.

Ïðîêóðîð Ðàäîñëàâ Ëàçà-
ðîâ îò Âàðíåíñêàòà îêðúæ-
íà ïðîêóðàòóðà, ñëåäîâàòåë 
Ïåòúð Ãàí÷åâ – çàâåæäàù 
Îêðúæíèÿ ñëåäñòâåí îòäåë 
âúâ Âàðíà, ïðîêóðîð Âåñåëèí 
ßêèìîâ îò Îêðúæíà ïðîêóðà-

МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ ВДИГАТ МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ ВДИГАТ 
ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ СИЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ СИ

æåíà ìó å ñ âëîøåíî ïñèõè÷-
íî çäðàâå. Âñå îùå íå å ÿñåí 
îêîí÷àòåëíèÿò ðàçìåð íà íà-
íåñåíèòå ùåòè.

Ïðèïîìíÿìå, ÷å ÷óæäèÿò 
ãðàæäàíèí áåøå ïðèâëå÷åí 
êúì íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò, 
ñëåä êàòî ïðåç íîùòà íà 21 
ñðåùó 22 äåêåìâðè 2022 ãî-
äèíà íàðÿçà ãóìèòå íà íàä 70 
àâòîìîáèëà, ïàðêèðàíè ïðåä 
æèëèùíè áëîêîâå â Äîáðè÷. 
Äî ïðîòèâîîáùåñòâåíàòà ìó 
ïðîÿâà ñå ñòèãíàëî ñëåä êàòî 
ñúñåäè íàïðàâèëè çàáåëåæêà 
çà âäèãàíèÿ îò ñåìåéñòâîòî 
íà Äæîí øóì. Òîâà ðàçãíå-
âèëî áðèòàíåöà, êîéòî ïîä 
âúçäåéñòâèåòî íà óïîòðåáåíèÿ 
ïî-ðàíî ïðåç âå÷åðòà àëêîõîë, 
ðåøèë äà ñè „îòìúñòè“.ÍÄÒ

Íà 3 ÿíóàðè, îêîëî 09:30 
÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùå-
íèå çà èçâúðøåíà êðàæáà îò 
òðàôîïîñò, íàìèðàù ñå íà 
òåðèòîðèÿòà íà ãðàä Êàâàðíà. 
Óñòàíîâåíî å, ÷å çà âðåìåòî 
îò 30 äåêåìâðè äî 3 ÿíóà-
ðè, ÷ðåç âçëîì íà òðè áðîÿ 
ìåòàëíè âðàòè, íåèçâåñòåí 
èçâúðøèòåë å ïðîíèêíàë â 
îáåêòà. Ïî äàííè íà òúæèòå-
ëÿ å èçâúðøåíà êðàæáà íà 
åëåêòðè÷åñêè ïðîâîäíèê è 
òðàíñôîðìàòîðíî ìàñëî. Ïî 
ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíî äîñúäåá-
íî ïðîèçâîäñòâî.ÍÄÒ

КРАЖБА ОТ КРАЖБА ОТ 
ТРАФОПОСТТРАФОПОСТ

Ñ Ðåøåíèå � 40-38 / 
29.11.2022 ã. íà Îáùèíñêè ñú-
âåò ãðàä Äîáðè÷, îáõâàòúò íà 
çîíàòà çà ïëàòåíî ïàðêèðàíå 
ñå ðàçøèðÿâà ñúñ ñëåäíèòå 
ìåñòà: Ïàðêèíã äî „Öåíòðà-
ëåí êîîïåðàòèâåí ïàçàð“ – 45 
ïàðêîìåñòà Ïàðêèíã ïî óë. 
„Ñòðàöèí“ – 40 ïàðêîìåñòà.
Òàêñóâàíåòî â íîâèòå çîíè 
ñòàðòèðà îò 03.01.2023 ã. 

Òúðãîâñêèòå îáåêòè, â êîè-

НОВИ ПЛАТЕНИ ЗОНИ ЗА 
ПАРКИРАНЕ В ДОБРИЧ

òî ùå ìîæå äà ñå èçâúðøâà 
ïëàùàíå â áðîé íà êðàòêîâðå-
ìåíåí ïðåñòîé íà ÌÏÑ ñ èç-
äàâàíå íà “åëåêòðîíåí òàëîí“ 
ñà ñëåäíèòå: Çîíà „Öåíòðàëåí 
êîîïåðàòèâåí ïàçàð“ – Ìàãà-
çèí çà ÿäêè ïîä æèëèùåí áëîê 
ñ àäðåñ óë. Ïåðå Òîøåâ � 1 
Çîíà ïî óë. „Ñòðàöèí“ – Ìà-
ãàçèí çà êîìïþòðè “Ìåíîðà“ 
ÎÎÄ ñ àäðåñ óë. "Ñòðàöèí".  
   ÍÄÒ

Çàïëàòèòå íà äúðæàâíèòå 
ñëóæèòåëè ñúñ ñðåäíî îáðà-
çîâàíèå â ÌÂÐ ñå ïðîìåíÿò, 
ïðåäâèæäàò ïðîìåíè â Íàðåä-
áàòà çà ðàçìåðà íà îñíîâíèòå 
ìåñå÷íè âúçíàãðàæäåíèÿ íà 
äúðæàâíèòå ñëóæèòåëè è Çàêî-
íà çà ÌÂÐ, êà÷åíè çà îáùåñò-
âåíî îáñúæäàíå.

Ñïîðåä íàðåäáàòà, íà÷àë-
íàòà çàïëàòà çà âñè÷êè äëúæ-
íîñòè âå÷å íå ìîæå äà áúäå 
ïî-íèñêà îò 780 ëåâà. Ðàçëèêà 
îáà÷å èìà â ìàêñèìàëíèòå 
ïðàãîâå. Íàé-âèñîêà çàïëàòà  
ïîëó÷àâà òåõíè÷åñêèÿò ñúòðóä-
íèê êúì êàáèíåòà íà ìèíèñòúðà 
– 2036 ëåâà.Îò ñïåöèàëèñòèòå 
ñúñ ñðåäíî îáðàçîâàíèå è 
ïðîôåñèîíàëíà êâàëèôèêàöèÿ 
â Ïúðâà ãðóïà ïîïàäàò òåõíèê 
ñòðîèòåëñòâî è àðõèòåêòóðà è 

ПРОМЕНЯТ ЗАПЛАТИТЕ НА 
ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ СЪС 
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В МВР

òåõíè÷åñêè ðúêîâîäèòåë ñòðî-
èòåëñòâî, çà êîèòî ìàêñèìàë-
íàòà çàïëàòà å 1188 ëåâà. Ñëåä 
òÿõ ñà ñïåöèàëèñòèòå îò Âòîðà 
ãðóïà, êúäåòî ïîïàäàò òåõ-
íèê èíâåñòèòîðñêè êîíòðîë è 
èíñïåêòîð êîíòðîë íà îáùî-
îïàñíè ñðåäñòâà ñ òàâàí íà 
çàïëàòàòà îò 1084 ëåâà. Â òàçè 
ãðóïà ñà è ñ÷åòîâîäèòåëèòå, 
ôîòîãðàôèòå è ôåëäøåðèòå.
Ìàêñèìàëíàòà çàïëàòà çà óï-
ðàâèòåë íà ñòîë, îáùåæèòèå 
èëè õèæà å 1075 ëåâà, à çà 
äîìàêèí, ñíàáäèòåë è ìàøèíî-
ïèñåö – 1036 ëåâà. Øîôüîðèòå, 
êîèòî ñà íà äúðæàâíà ñëóæáà, 
íåçàâèñèìî äàëè êàðàò àâòî-
áóñ, êàìèîí, ëåê àâòîìîáèë èëè 
ïðîòèâîïîæàðåí àâòîìîáèë, 
ïîëó÷àâàò ìàêñèìàëíî 1051 
ëåâà, ïèøå îùå â íàðåäáàòà.

òóðà – Ðàçãðàä, ïðîêóðîð Ìè-
ëåíà Ëþáåíîâà è ñëåäîâàòå-
ëèòå Èëèÿ Ñëàâîâ – çàâåæäàù 
Îêðúæíèÿ ñëåäñòâåí îòäåë, 
è Ñòàíèñëàâ Ãåîðãèåâ îò Îê-
ðúæíà ïðîêóðàòóðà – Äîáðè÷ 
áÿõà íàãðàäåíè ñ îòëè÷èå 
„Ñëóæåáíà áëàãîäàðíîñò“. Òå 
ïîëó÷èõà ãðàìîòè îò èìåòî 
íà Ãëàâíèÿ ïðîêóðîð. Çàìåñò-
íèê- îêðúæíèÿò ïðîêóðîð íà 
Ñèëèñòðà Òåîäîð Æåëåâ ïî-
ëó÷è ïëàêåò „Ïðîêóðàòóðà íà 
Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ“.

Ìàãèñòðàòèòå îò Äîáðè÷ ñà 
ïîëó÷èëè íàãðàäè çà ñâîÿòà 
ðàáîòà ïî ñëó÷àÿ ñúñ çà-
ñåäíàëèÿ êðàé áðåãîâåòå íà 
Êàìåí áðÿã êîðàá „VERASU“, 
ïëàâàù ïîä ïàíàìñêè ôëàã, è 
ñúçäàäåíàòà îïàñíîñò çà çíà-

“Âèâàêîì” îò ôåâðóàðè ïîâèøàâà öåíèòå íà ìåñå÷íèòå àáî-
íàìåíòè ñ 2 ëåâà.

È àáîíàòèòå íà îñòàíàëèòå äâà òåëåêîìà – À1 è Yettel, âå-
ðîÿòíî ñêîðî ùå áúäàò óâåäîìåíè çà ïîâèøåíè öåíè. Àêî ñå 
ïðèëîæè 15.8% èíôëàöèÿ, ìåñå÷íèÿò àáîíàìåíò îò 20 ëâ. ùå 
ïîñêúïíå ñ îêîëî 3 ëâ., ïðè 30 ëâ.- ñ îêîëî 5 ëâ., à ïðè 40 ëâ. 
– ñ íàä 6 ëâ.

Â îáùèòå óñëîâèÿ íà äîãîâîðèòå ñ îïåðàòîðèòå å çàïèñàíî, 
÷å ìåñå÷íèòå àáîíàìåíòè ñå èíäåêñèðàò ñúñ ñðåäíîãîäèø-
íèÿ èíäåêñ íà ïîòðåáèòåëñêèòå öåíè íà ÍÑÈ çà ïðåäõîäíàòà 

МАГИСТРАТИ ОТ ДОБРИЧ С МАГИСТРАТИ ОТ ДОБРИЧ С 
НАГРАДИ ОТ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОРНАГРАДИ ОТ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

÷èòåëíî ïîâðåæäàíå íà ÷óæäà 
ñîáñòâåíîñò â ðåçóëòàò îò 
çàñÿäàíåòî ìó. Êàòî îáâèíÿ-
åìè ïî äåëîòî ñà ïðèâëå÷åíè 
äâàìà äóøè – êàïèòàíúò íà 
êîðàáà è âòîðèÿò ïîìîùíèê-
êàïèòàí. Ïî îòíîøåíèå íà 
ïúðâèÿ èìà âëÿçëà â ñèëà 
ïðèñúäà ñëåä îäîáðåíî îò 
ñúäà ñïîðàçóìåíèå, à ïî îò-
íîøåíèå íà âòîðèÿ äåëîòî ñå 
íàìèðà â ñúäåáíà ôàçà.

Íàãðàäèòå ñà áèëè âðú÷åíè 
îò àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâî-
äèòåë íà Àïåëàòèâíàòà ïðî-
êóðàòóðà – Âàðíà àïåëàòèâåí 
ïðîêóðîð Âëàäèìèð ×àâäàðîâ. 
Òîé ïîçäðàâè ñâîèòå êîëåãè 
çà òåõíèòå ïðîôåñèîíàëèçúì 
è îòäàäåíîñò êúì ðàáîòàòà íà 
ïðîêóðîðè è ñëåäîâàòåëè.ÍÄÒ

ãîäèíà.
Íà 4 ÿíóàðè, îêîëî 10:10 ÷àñà, å ïîëó÷åíî 

ñúîáùåíèå çà âúçíèêíàëà êàòàñòðîôà ïî 
óë. „Ä. Êîâà÷åâ“ â ãðàä Äîáðè÷. Íà ìÿñòî å 
óñòàíîâåíî, ÷å ìèêðîáóñ „Ìåðöåäåñ“, óïðà-
âëÿâàí îò 35-ãîäèøåí ìúæ, ïðè ìàíåâðà íà 
çàäåí õîä óäðÿ ïðåìèíàâàù çàä àâòîìîáèëà 
ìúæ íà 80ãîäèíè. Âñëåäñòâèå íà èíöèäåíòà, 
80-ãîäèøíèÿò ìúæ å ñ òðàâìà íà ãëàâàòà, 
íàñòàíåí å â ÌÁÀË– Äîáðè÷, ñ îïàñíîñò çà 
æèâîòà. Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíî äîñúäåáíî 
ïðîèçâîäñòâî.ÍÄÒ

МЕРЦЕДЕС БЛЪСНА МЕРЦЕДЕС БЛЪСНА 
80-ГОДИШЕН МЪЖ80-ГОДИШЕН МЪЖ

Íà 6 ÿíóàðè, îêîëî 14:30 
÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùå-
íèå çà âúçíèêíàëî ÏÒÏ ñ 
ïîñòðàäàë ïåøåõîäåö ïî 
áóë. „Ðóñèÿ“ â ãðàä Äîáðè÷. 
Óñòàíîâåíî å, ÷å ëåê àâòî-
ìîáèë „ÁÌÂ“, óïðàâëÿâàí 
îò 40-ãîäèøåí ìúæ, áëúñêà 
íåïðàâèëíî ïðåñè÷àù ïúòíî-
òî ïëàòíî ìúæ íà 59ãîäèíè. 

ПЕШЕХОДЕЦ Е С ОПАСНОСТ ПЕШЕХОДЕЦ Е С ОПАСНОСТ 
ЗА ЖИВОТА СЛЕД ПТПЗА ЖИВОТА СЛЕД ПТП

Âñëåäñòâèå íà èíöèäåíòà, 
ïåøåõîäåöúò å íàñòàíåí â 
ÌÁÀË– Äîáðè÷, ñ ôðàêòóðè 
è êðúâîèçëèâ â ìîçúêà, ñ 
îïàñíîñò çà æèâîòà. Âîäà÷úò 
íà ÌÏÑ å ñ îòðèöàòåëíà ïðî-
áà çà óïîòðåáà íà àëêîõîë 
è íàðêîòè÷íè âåùåñòâà. Ïî 
ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíî äîñú-
äåáíî ïðîèçâîäñòâî.ÍÄÒ

Äâà àâòîìîáèëà èçãîðÿõà 
íàïúëíî ïðè ïîæàð, ñúîáùà-
âàò îò ïîëèöèÿòà. Ñèãíàëúò 
å ïîëó÷åí íà 7 ÿíóàðè, îêîëî 
01:20 ÷àñà. Ñúîáùåíî å çà 
âúçíèêíàë ïîæàð â ëåê àâòî-
ìîáèë „Õþíäàé“, ïàðêèðàí ïî 

ДВА АВТОМОБИЛА ИЗГОРЯХА ДВА АВТОМОБИЛА ИЗГОРЯХА 
НАПЪЛНО ПРИ ПОЖАРНАПЪЛНО ПРИ ПОЖАР

óë. „Áîðÿíà“ â ãðàä Äîáðè÷. 
Îãúíÿò ñå ðàçðàñòâà è ñå 
ðàçïðîñòèðà âúðõó ñúñåä-
íèÿ àâòîìîáèë „Ìåðöåäåñ“. 
Âñëåäñòâèå íà èíöèäåíòà äâå-
òå ÌÏÑ ñà èçãîðåëè íàïúëíî. 
Ïî ïúðâîíà÷àëíà èíôîðìà-
öèÿ ñå êàñàå çà òåõíè÷åñêà 
íåèçïðàâíîñò. Ïî ñëó÷àÿ å 
îáðàçóâàíî äîñúäåáíî ïðîèç-
âîäñòâî.ÍÄÒ

Äúðæàâåí ôîíä „Çåìåäåëèå“ - Ðàçïëàùàòåëíà àãåíöèÿ 
(ÄÔÇ-ÐÀ) óâåäîìÿâà âñè÷êè çåìåäåëñêè ñòîïàíè, ÷å ïëàíèðà-
íîòî îáíîâÿâàíå è íàäãðàæäàíå íà Èíòåãðèðàíàòà ñèñòåìà çà 
àäìèíèñòðèðàíå è êîíòðîë (ÈÑÀÊ) è Ñèñòåìàòà çà åëåêòðîííè 
óñëóãè (ÑÅÓ) çàâúðøè óñïåøíî.

Ñèñòåìèòå ðàáîòÿò ñ ïîâèøåíî íèâî íà ñèãóðíîñò è áúðçî-
äåéñòâèå, êàòî èçïúëíÿâàò ñâîèòå ôóíêöèè.

ÄÔ „Çåìåäåëèå“ - ÐÀ

ВАЖНО! ВЪЗСТАНОВЕНА ВАЖНО! ВЪЗСТАНОВЕНА 
Е РАБОТА НА СИСТЕМИТЕ Е РАБОТА НА СИСТЕМИТЕ 
ИСАК И СЕУИСАК И СЕУ
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Златни и сребърни пафти, творби на класици от Панагюрския музей, 
индийски фолклор и графики от Коста Рика са сред културните прояви 
на 2023 г. в Държавния културен институт Културен център "Двореца"

Ïî-âèñîêè öåíè íà áèëåòèòå 
îò 2023 ãîäèíà âúâåäå ÄÊÈ 
"Äâîðåöà" â Áàë÷èê. Áèëåòúò çà 
âúçðàñòíè å 15 ëå-âà ïðè äîñå-
ãàøíà öåíà îò 7 ëâ. Ïàêåòíàòà 
öåíà çà ñåìåéíî ïîñåùåíèå å 
22 ëåâà. Ó÷àùè äî 25-ãîäèøíà 
âúçðàñò è ïåíñèîíåðè âëèçàò 
ñðåùó òðè ëåâà, à äåöà äî 7 
ãîäèíè è õîðà ñúñ ñïåöèàë-
íè ïîòðåáíîñòè - áåçïëàòíî. 
Ïî äóìèòå íà äèðåêòîðà íà 
êîìïëåêñà Æåíè Ìèõàéëîâà 
ïðè÷èíàòà å ïîñêúïâàíåòî íà 
åëåêòðîåíåðãèÿòà.

Çà Óíèâåðñèòåòñêà áîòàíè-
÷åñêà ãðàäèíà, ñ êîÿòî "Äâîðå-
öà" äåëè óïðàâëåíèåòî íà àðõè-
òåêòóðíî-ïàðêîâèÿ êîìïëåêñ, 
öåíàòà çà âõîä çà âúçðàñòåí 
å 15 ëåâà, à çà ó÷åíèöè, ñòó-
äåíòè è ïåíñèîíåðè - 5 ëåâà. 
Ðîäèòåëèòå ñ äåöà ïëàùàò 24 
ëâ., ñúîáùè êîðåñïîíäåíòúò íà 
Ðàäèî Âàðíà Àëáåíà Èâàíîâà.

Êàòî äîáðà, íî òðóäíà îïðå-
äåëè èçìèíàëàòà 2022 ã.  Æåíè 
Ìèõàéëîâà, äèðåêòîð íà ÄÊÈ 
„Äâîðåöà“ â Áàë÷èê çà ÁÒÀ.  
Ïðåç èçìèíàëèòå 12 ìåñåöà 
„Äâîðåöà“ å ïîñðåùíàë áëèçî 
202 000 òóðèñòè, èëè ñ îêîëî 10 
000 ïîâå÷å ñïðÿìî 2021 ã. Íàé-
ãîëÿì å áèë äåëúò íà ðóìúíñêè-
òå ïîñåòèòåëè – áëèçî 118 000, 
èëè ïî÷òè äâà ïúòè ïîâå÷å îò 
áúëãàðñêèòå. Èíòåðåñ å èìàëî 

ПО-ВИСОКИ ЦЕНИ ЗА ВЛИЗАНЕ ПО-ВИСОКИ ЦЕНИ ЗА ВЛИЗАНЕ 
В ДВОРЕЦА И БОТАНИЧЕСКАТА В ДВОРЕЦА И БОТАНИЧЕСКАТА 
ГРАДИНАГРАДИНА

                 Ðóìåí Òîäîðîâ
140 ñúáèòèÿ ñà ïðîâåäå-

íè ïðåç 2022 ã. â Äúðæàâíèÿ 
êóëòóðåí èíñòèòóò Êóëòóðåí 
öåíòúð „Äâîðåöà“ â Áàë÷èê, ñú-
îáùè íåãîâèÿò äèðåêòîð Æåíè 
Ìèõàéëîâà íà ñðåùà ñ ìåäèèòå 
â êðàÿ íà ì.ã. Èçëîæáèòå ñà 23, 
êîíöåðòèòå – 11, ñïåêòàêëèòå 
– 7. Èìà ñúùî 8 ïðîæåêöèè, 
5 ñïåöèàëèçèðàíè îáó÷åíèÿ 
è åäíî ïðåäñòàâÿíå íà êíèãà. 
×åòèðè ñà ôåñòèâàëèòå è ïëå-
íåðèòå, à 6 ñà ìþçèêúëèòå, 
áàëåòíèòå è îïåðíè ïðîÿâè. 

Ñâàòáèòå â Äâîðåöà ïðåç 
ìèíàëàòà ãîäèíà ñà 54, êðúùå-
íåòàòà – 17. Ïðåäèìíî äâîéêè 
îò ìåæäóíàðîäíè ñìåñåíè áðà-
êîâå ñ áúëãàðñêà ïîëîâèíêà 
ïðåäïî÷èòàò äà ñå áðàêîñú÷å-
òàÿò â åñòåñòâåíà è áëÿñêàâà 
„äâîðöîâà“ ñðåäà â Áàë÷èê. 
Ôðàíöóçè ñà äîøëè äà ñè 
íàïðàâÿò ñâàòáàòà â Áúëãà-
ðèÿ, ñëåä êàòî ãëåäàëè ôèëìà 
„Ïúðâà âàêàíöèÿ“, ñíèìàí è â 
Áåëèÿ ãðàä. Ìèíàëîòî ëÿòî å 
èìàëî ñúùî  ñâàòáàðè ÷àê îò 
äàëå÷íà è åêçîòè÷íà Ìàëàé-
çèÿ. Äåñåòêè âëþáåíè âå÷å ñà 
äîãîâîðèðàëè ñâàòáèòå ñè çà 
2023 ã. â ïðèêàçíàòà ñðåäà íà 
Äâîðåöà â Äîáðóäæà. Èìà è 
çàÿâåíà  ñâàòáà çà 2026 ã. Äà, 
íÿìà ãðåøêà – 2026 ã. ñà èç-
áðàëè áúäåùè ìëàäîæåíöè çà 
ñâàòáàòà ñè èìåííî â Áàë÷èê, 
ÿâíî ñà ñèëíî âëþáåíè è âÿðâàò 
â äúëãîâå÷íîñòòà íà ñâîèòå 
÷óâñòâà ïîìåæäó ñè è êúì íå-
ïîâòîðèìàòà äâîðöîâà ñðåäà. 

201 767 òóðèñòè ñà ïîñåòè-
òè Äâîðåöà ïðåç ì.ã. Ðúñòúò 
ñïðÿìî 2021 ã. å ñ äåñåò õèëÿäè 
òóðèñòè. Íàé-ìíîãî ñà ðóìúí-
ñêèòå òóðèñòè – áëèçî 118 õèëÿ-
äè. Áúëãàðñêèòå ãîñòè ñà áèëè 
îêîëî äâà ïúòè ïî-ìàëêî îò 
ñåâåðíèòå íè ñúñåäè. Íà òðåòî 
ìÿñòî èäâàò ïîëÿöèòå, ñëåäâà-

НАД 200 000 ТУРИСТИ СА НАД 200 000 ТУРИСТИ СА 
ПОСЕТИЛИ ДВОРЕЦА В 2022 Г.ПОСЕТИЛИ ДВОРЕЦА В 2022 Г.

íè îò óêðàèíñêè ïîñåòèòåëè. 
Êóëòóðíèÿò öåíòúð èìà äîãî-
âîðè ñ íàä 20 òóðèñòè÷åñêè 
àãåíöèè è òðè ìåìîðàíäóìà 
ñ âèñøè ó÷èëèùà è ïðîãðàìà 
Åðàçúì ïëþñ. Ïðèõîäèòå íà 
ÄÊÈ ÊÖ „Äâîðåöà“ ïðåç 2022 
ã. ñà 2 ìèëèîíà ëåâà, ñ íàä 7 
ïðîöåíòà ïîâå÷å ñïðÿìî 2021 
ãîäèíà. Òðèêðàòíî ñà óâåëè÷å-
íè ðàçõîäèòå çà åëåêðîåíåð-
ãèÿ ïðåç ì.ã. Íîâèòå öåíè íà 
åíåðãîíîñèòåëèòå è äðóãèòå 
ñòîêè è óñëóãè ñà íàëîæèëè 
íîâàòà öåíà çà ïîñåùåíèå â 
Äâîðåöà ïðåç 2023 ã. â ðàçìåð 
íà 15 ëåâà. Äåöà, ó÷åíèöè, ñòó-
äåíòè, ìëàäåæè, ïåíñèîíåðè è 
ñåìåéñòâà ïîëçâàò íàìàëåíèå. 
Öåíàòà çà âõîä â Äâîðåöà 
âêëþ÷âà áåçïëàòíî ïîñåùåíèå 
íà ïðîÿâè îò íåãîâèÿ êóëòóðåí 
êàëåíäàð ïî ñúùîòî âðåìå. 
Ðúñò íà ïîñåùåíèÿòà å èìàëî 
ïðåç 2021 ã. ïðè ãîñòóâàíå 
íà Òðàêèéñêîòî ñúêðîâèùå, 
îòáåëÿçâà äèðåêòîðúò Æåíè 
Ìèõàéëîâà. Â Äâîðåöà î÷àêâàò 
ïîâèøåí èíòåðåñ îò áúëãàðñêè 
è ÷óæäè òóðèñòè êúì çëàòíè 
è ñðåáúðíè ïàôòè îò ìóçåÿ â 
Ïàíàãþðèùå ïðåç òîâà ëÿòî, 
êîèòî ùå áúäàò èçëîæåíè çà 
ïðúâ ïúò. Ïðîëåòòà â Äâîðåöà 
çàïî÷âà ñ àâòîðñêà ðåïîð-
òàæíà ôîòîãðàôñêà èçëîæáà 
„Èñòîðèè â Äâîðåöà“ íà Ìà-
ðèÿíà Âúðáàíîâà, îò ïðîÿâè â 
êóëòóðíèÿ öåíòúð ïðåç ïîñëåä-
íèòå ãîäèíè. 

Êóëòóðíèÿò êàëåíäàð íà 
ÄÊÈ ÊÖ „Äâîðåöà“ ïðåç 2023 
ã. ñúäúðæà áîãàòà ïðîãðàìà 
îò ñúáèòèÿ ñ áúëãàðñêî è ìåæ-
äóíàðîäíî ó÷àñòèå – èçëîæáè, 
êîíöåðòè, ïëåíåðè, ñïåêòàêëè, 
ôèëìè. Ñðåä ó÷àñòíèöèòå èìà 
òâîðáè è òâîðöè îò Áúëãàðèÿ, 
áëèçêè è äàëå÷íè ñòðàíè êàòî 
Èíäèÿ, ßïîíèÿ, Êîñòà Ðèêà. 
Ëÿòíà ëàòèíîôèåñòà, åòíî-

è îò ñòðàíà íà ïîëÿöè è óêðà-
èíöè. Ðåàëèçèðàíèòå ïðèõîäè 
ñà ñ îêîëî 7,8 íà ñòî ïîâå÷å 
îò ìèíàëîãîäèøíèòå, èëè 1 963 
000 ëåâà ñëåä îáëàãàíå.

Âúâ âèëíîòî ñåëèùå êúì 
êóëòóðíèÿ èíñòèòóò áëèçî 1500 
òóðèñòè ñà ðåàëèçèðàëè ïî÷òè 
3900 íîùóâêè. Íàä 1000 îò îò-
ñåäíàëèòå ñà áúëãàðè, à áëèçî 
320 ñà îò ñåâåðíàòà íè ñúñåä-
êà. Íîùóâàëè ñà è ïîñåòèòåëè 
îò Ôðàíöèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ 
è ×åõèÿ. 

Îñúùåñòâåíèòå ïðåç ãî-
äèíàòà ñúáèòèÿ â „Äâîðåöà“ 
íàáðîÿâàò 140, ñðåä êîèòî 
23 èçëîæáè, 11 êîíöåðòà, 8 
ïðîæåêöèè, 7 ñïåêòàêúëà è 2 
ôåñòèâàëà. Ìàëêî íàä ïîëîâè-
íàòà îò âñè÷êè ñà ò. íàð. „ñïå-
öèàëíè“ ñúáèòèÿ – 54 ñâàòáè è 

17 êðúùåíåòà.
Ïî äóìèòå íà Ìèõàéëîâà 

ïîâå÷åòî áðàêîâå, ñêëþ÷åíè â 
êîìïëåêñà, ñà ìåæäóíàðîäíè è 
ñìåñåíè. Æåëàíèå äà ñè êàæàò 
„äà“ â êóëòóðíèÿ èíñòèòóò ïðåç 
2023 ã. äî ìîìåíòà ñà çàÿâèëè 
íàä 50 äâîéêè.

ÄÊÈ „Äâîðåöà“ èçïðàòè 2022 
ã. è ñ óñïåøíî ðåàëèçèðàí 
èíâåñòèöèîíåí ïðîåêò – ðå-
êîíñòðóêöèÿ íà ñòàðèííà êúùà 
â öåíòúðà íà Ñîçîïîë, êîÿòî 
å ïàìåòíèê íà êóëòóðàòà îò 
ìåñòíî çíà÷åíèå. Î÷àêâà ñå 
ñãðàäàòà äà ïîëó÷è Àêò 16 è 
äîãîäèíà äà âëåçå â åêñïëîà-
òàöèÿ. Òÿ ùå ñå èçïîëçâà çà 
áàçà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà 
êóëòóðàòà (ÌÊ) è àðò öåíòúð ñ 
ãàëåðèÿ – îò àðòèñòè, õóäîæíè-
öè è ïðåäñòàâèòåëè íà ÌÊ. 

Çàì. – êìåòúò „Èêîíîìè÷å-
ñêî ðàçâèòèå è åâðîïåéñêè 
ôîíäîâå“ Ðîñèöà Éîðäàíîâà 
ñå ñðåùíà ñúñ Ñïîðòèñò � 1 
íà Äîáðè÷ Ñòàíèìèðà Ïåòðîâà

Ñðåùàòà å èíèöèèðàíà îò 
Ñòàíèìèðà Ïåòðîâà è íåéíèÿò 
òðåíüîð Ïåòúð Ëåñîâ â çíàê íà 
óâàæåíèå è ïðèçíàòåëíîñò çà 
äîáðîòî ïàðòíüîðñòâî ìåæäó 
Îáùèíà Äîáðè÷ è Ñïîðòåí 
êëóá „Áîêñ – Äîáðóäæà“. Â 
ñðåùàòà ó÷àñòâàõà îùå ïðåä-
ñåäàòåëÿò íà Îáùèíñêè ñúâåò 
Äîáðè÷ Íèâåëèí Ðàäè÷êîâ.

Ðîñèöà Éîðäàíîâà ïîçäðàâè 
òàëàíòëèâàòà ñïîðòèñòêà íà 
Äîáðè÷ è ïîæåëà íîâè ñïîðòíè 
ïîáåäè.

Ñòàíèìèðà Ïåòðîâà ïîëó÷è 
íàé – ìíîãî òî÷êè îò òðàäè-
öèîííàòà àíêåòà íà Îáùèíà 
Äîáðè÷ çà “Íàé – äîáúð ñïîð-
òèñò“ çà 2022 ã.

Ïðåç 2022 ãîäèíà òÿ ñïå÷åëè 

ЗАМ. - КМЕТЪТ РОСИЦА ЙОРДАНОВА 
СЕ СРЕЩНА СЪС СПОРТИСТ № 1 НА 
ДОБРИЧ СТАНИМИРА ПЕТРОВА

ôîëê, ìàòèíå êàìïóñ Áàë÷èê 
è ìëàäèòå â èçêóñòâîòî íà 
ìåæäóíàðîäíèÿ ôåñòèâàë „Âèà 
Ïîíòèêà“ êúì êðàÿ íà ëÿòîòî 
ùå íàïîìíÿ çà íåïðåõîäíîñòòà 
íà óñòðåìà è ïîëåòà íà âúîáðà-
æåíèåòî ó èçïúëíèòåëè è ãîñòè. 

Äâîðåöúò å êàòåãîðèçèðàí è 
êàòî âèëíî ñåëèùå ñ 3 çâåçäè 
îò Ìèíèñòåðñòâîòî íà òóðèçìà. 
Ëåãëîâàòà áàçà ñå ïîëçâà îò 
áúëãàðñêè è ÷óæäåñòðàííè 
òóðèñòè. Çàì.-äèðåêòîðúò íà 
ÄÊÈ ÊÖ „Äâîðåöà“ Õðèñòèíà 
Àòàíàñîâà îò÷åòå áëèçî 4 õè-
ëÿäè íîùóâêè ïðåç èçìèíàëàòà 
ãîäèíà. Ïî÷òè 1500 áúëãàðè, 
ðóìúíöè, ôðàíöóçè, áðèòàíöè, 
÷åõè è äðóãè ãîñòè ñà îòäúõ-
âàëè â ïîêîèòå íà êóëòóðíèÿ 
öåíòúð â 2022 ã. Çà Êîëåäà è 
ïîñðåùàíå íà 2023 ã. ñúùî 
áúëãàðè è ÷óæäåíöè ïðåäïî÷å-
òîõà íåïîâòîðèìàòà è ðîìàí-
òè÷íà àòìîñôåðà íà Äâîðåöà 
ïðè ïðàçíèöèòå. 

Ðóìúíñêè, èñïàíñêè, èòà-
ëèàíñêè è äðóãè ìåäèè ñà îò-
ðàçÿâàëè ÷àñò îò ñúáèòèÿ è 
äåéíîñòè â Êóëòóðíèÿ èíñòèòóò 
ïðåç 2022 ã. Âåðîÿòíî è êóë-
òóðíèòå öåíòðîâå è àòàøåòà 
íà ïîñîëñòâà, îò ÷èèòî ñòðàíè 
òâîðöè ïðåäñòàâÿò ïðîèçâåäå-
íèÿòà ñè, ùå ñå ðàäâàò íà ïî-
àêòèâíî ñúòðóäíè÷åñòâî ñ ÄÊÈ 
ÊÖ „Äâîðåöà“ ïðåç íàñòîÿùà-
òà ãîäèíà, â íàâå÷åðèåòî íà 
100-ãîäèøíèíàòà íà Äâîðåöà 
ïðåç 2024 ã. Ïðåäñòàâèòåëè íà 
êðàëñêè, öàðñêè è äðóãè âèñ-
øî÷àéøè ñåìåéñòâà è ôàìèëèè 
ñà ñðåä ïîñåòèòåëèòå íà òîâà 
âúëøåáíî êúò÷å îò Äîáðóäæà 
è Áúëãàðèÿ ïðåç ïîñëåäèòå 
ãîäèíè, ñúõðàíÿâàùî äóõà îò 
ìèíàëîòî è óòâúðæäàâàùî 
ìëàäåæêèÿ ïîðèâ íà òâîð÷å-
ñêèÿ äóõ êúì ïî-êðàñèâ, ìèðåí 
è óþòåí ñâÿò çà ïîâå÷å õîðà îò 
áëèçî è äàëå÷å.  

Íàðîäúò íè êàçâà „Ðúêà, êîÿ-
òî äàâà, íèêîãà íå îáåäíÿâà”. 
Åäâà ëè òîâà ñà èìàëè ïðåäâèä 
äâàìàòà íàøè ïðèÿòåëè - Äîíêî 
Ìàðåâ è Íèâåëèí Ðàäè÷êîâ, íà 
âèñîêè äúðæàâíè ïîçèöèè, êîè-
òî äàðèõà 40 áóòèëêè ñ ïåíëèâî 
âèíî „øàìïàíñêî”.  Äàðåíèå 
ïîëó÷èõìå è îò Äàíèåëà Äè-
ìèòðîâà, Äðàãîñòèí Áàé÷åâ, 
Âåñåëà Ïàí÷åâà îò „Ëàéúíñ 
êëóá”, Äèìèòúð Ãàí÷åâ. 

Íà 29 äåêåìâðè ò.ã ñå ñúñòîÿ 
ãîäèøíî îò÷åòíî ñúáðàíèå 
íà ÷ëåíîâåòå íà ÍÏÎ „ÕîáèÑ-
êëóá”. Ñúáðàíèåòî çàïî÷íà 
òúðæåñòâåíî, êàòî ïðåä âñåêè 
èìàøå ÷àøà êàôå èëè ÷àé. 
Äîêëàä÷èêúò Òîäîðêà Ñòîÿ-
íîâà - ñ óâåðåíèÿ ó÷èòåëñêè 
ãëàñ ïðèêîâà âíèìàíèåòî íè 
ñ èíòåðåñíèòå ôàêòè è ñúáè-
òèÿ ïðåç èçìèíàëàòà îò÷åòíà 
ãîäèíà. ×åòåíåòî íà äîêëàäà 
îò 12 ñòðàíèöè ÷åñòî áå ïðå-
êúñâàíî îò àïëîäèñìåíòèòå íà 
ïðèñúñòâàùèòå. Õóáàâè èçêàç-
âàíèÿ íàïðàâèõà â ïîäêðåïà íà 
äåéíîñòèòå íà êëóáà: Ìàðèíà 
Êîñòîâà, Ðàäêà Öîíåâà, Òîäîð-
êà Àòàíàñîâà, Ïåíêà Äîíåâà, 
Òðàÿíêà Õîðîçîâà, Ìàðèí Íè-
êîëîâ, Èâàí Òîäîðîâ, Ãåîðãè 
Ìèëåâ, ñïîðåä ïðîòîêîë÷èêà 

40 СЕМЕЙСТВА ОТ НПО "ХОБИСКЛУБ" 40 СЕМЕЙСТВА ОТ НПО "ХОБИСКЛУБ" 
ПОЛУЧИХА БУТИЛКА ШАМПАНСКО ПОЛУЧИХА БУТИЛКА ШАМПАНСКО 
ЗА НОВОГОДИШНАТА ВЕЧЕРЗА НОВОГОДИШНАТА ВЕЧЕР

Äîáðà Êîëåâà. Íàáåëÿçàõà 
ñå ïðîåêòîðåøåíèÿ çà ñëåä-
âàùàòà ãîäèíà. Ñúáðàíèåòî 
ïðîäúëæè ñ òúðæåñòâåíà ÷àñò 
â ñúñåäíàòà çàëà, ïðàçíè÷-
íî óêðàñåíà è çàðåäåíà ñ 
òúðæåñòâåí îáÿä è ïîäõîäÿ-
ùà ìóçèêà çà íîâîãîäèøíî 
íàñòðîåíèå. Ïåðñîíàëúò ñå 
áåøå ïîãðèæèë çà åñòåòè÷íà 
ïîäðåäáà íà àïåðèòèâ, ñàëàòêè 
è äðóãè êóëèíàðíè èçíåíàäè. 
Ñëåä êðàòêîòî ïîçäðàâèòåëíî 
ñëîâî è íàçäðàâèöàòà îò Ïðåä-
ñåäàòåëÿ íà îðãàíèçàöèÿòà, 
çàïî÷íàõà îæèâåíè ðàçãîâîðè 
çà ñúáðàíèåòî, çà èäâàùèòå 
ðîæäåñòâåíñêè ïðàçíèöè, êàê-
òî è çà èäâàùàòà Íîâà ãîäèíà.
Äè äæåé Âåíêî ñå ïîÿâè ìàêàð 
è çà êðàòêî,  íî äàäå íà÷àëîòî 

íà åäíî ïîäáðàíî ìóçèêàëíî è 
òàíöóâàëíî íàñòðîåíèå. Èçâèõà 
ñå êðúøíè õîðà, ðú÷åíèöè è 
äðóãè òàíöè.  Ïðåä âñåêè èìà-
øå ïîçäðàâèòåëíè êàðòè÷êè è 
êúñìåò÷åòà. Íåèçâåñòåí àêòüîð 
îò ÕîáèÑêëóá, ïðåâúïëúòåí â 
Äÿäî Êîëåäà è àñèñòèðàí îò 
14-ãîäèøíàòà Èðíèêà, ðàçäàäå 
ïèñìåíè ïîæåëàíèÿ è êàëåí-
äàð÷åòà ñ î÷èëàòî êîòåíöå íà 
âñè÷êè ïðàçíóâàùè.  Ñëåä ìíî-
ãîòî âåñåëèå ïîëó÷èõìå ëè÷íè 
ïîæåëàíèÿ îò íàðîäíàòà ïðåä-
ñòàâèòåëêàÌàÿ Äèìèòðîâà. Åäèí 
õóáàâ çàâúðøåê íà ãîäèøíî îò-
÷åòíî ñúáðàíèå è äàæå íà 2022ã., 
çà äà ïðîäúëæèì ñ íîâè è ñâåæè 
ñèëè ïðåç íîâàòà 2023 ãîäèíà. 

Èâàí ÒÎÄÎÐÎÂ
ïðåäñåäàòåë íà Õîáèñêëóá

140 събития са проведени в Двореца в Балчик през миналата година 

áðîíçîâ ìåäàë â êàòåãîðèÿ 54 
êã íà Åâðîïåéñêîòî ïúðâåíñòâî 
â Áóäâà, ×åðíà ãîðà. Òÿ ñå 
êëàñèðà ïåòà íà Ñâåòîâíîòî 
ïúðâåíñòâî â Èñòàíáóë, Òóðöèÿ 
è å ñ ïúðâî ìÿñòî íà òóðíèðà 

„Ñòðàíäæà“. Òÿ ñïå÷åëè ïúð-
âèòå ìåñòà â òóðíèðèòå â Òàì-
ïåðå, Ôèíëàíäèÿ è Áåëãðàä, 
Ñúðáèÿ. Ñòàíèìèðà ó÷àñòâà 
â Ëåòíèòå Îëèìïèéñêè èãðè â 
Ðèî äå Æàíåéðî è Òîêèî.

15 ìëàäåæè ñ ìíîæåñòâî óâ-
ðåæäàíèÿ ùå îòãëåæäàò öâåòÿ 
è áèëêè â îðàíæåðèÿ, ÷èåòî 
îòêðèâàíå ïðåäñòîè ñúâñåì 
ñêîðî â ñåëî Êðàíåâî, ñúîáùè 
ÁÍÐ. Ñ ïîìîùòà íà ìåíòîðè, 
òå ùå ïðèäîáèÿò òðóäîâè íà-
âèöè â öâåòàðñêèÿ çàíàÿò. Îñè-
ãóðÿâàíåòî íà ò. íàð. çàùèòåíà 
çàåòîñò çà òÿõ å ïî ïðîåêò, 
êîéòî î÷àêâà îäîáðåíèå îò 
Àãåíöèÿòà çà õîðà ñ óâðåæ-
äàíèÿ. Òîâà ðàçêàçà çà Ðàäèî 
Âàðíà Äèàíà Äèìèòðîâà, ðî-
äèòåë íà ìëàäåæ ñ óâðåæäàíå, 
ïîñåùàâàù îò Äíåâåí öåíòúð 
„Ñëúí÷åâàòà êúùà”. Áàçàòà 
å ãîòîâà, îñèãóðåí å è òðàíñ-
ïîðò, êàçà îùå Äèìèòðîâà. 
Âñåêè ÷îâåê ñå ÷óâñòâà äîáðå, 
êîãàòî ñå ÷óâñòâà ïîëåçåí. 
Àêî ñà ìåíòàëíî ñúõðàíåíè, 
õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ ìîãàò äà 
ðàáîòÿò è àäìèíèñòðàòèâíà 

15 МЛАДЕЖИ С МНОЖЕСТВО 15 МЛАДЕЖИ С МНОЖЕСТВО 
УВРЕЖДАНИЯ ЩЕ ОТГЛЕЖДАТ ЦВЕТЯ УВРЕЖДАНИЯ ЩЕ ОТГЛЕЖДАТ ЦВЕТЯ 
И БИЛКИ В ОРАНЖЕРИЯ В С.КРАНЕВОИ БИЛКИ В ОРАНЖЕРИЯ В С.КРАНЕВО

ðàáîòà, à èíà÷å âñÿêà ðàáîòà ñ 
ðúöå, ñ ïî-ëåñíè, åëåìåíòàðíè 
äâèæåíèÿ å ïîäõîäÿùà çà òÿõ, 
îòáåëÿçà îùå Äèàíà Äèìèòðî-
âà. Ðîäèòåëèòå íà ìëàäåæè è 
âúçðàñòíè ñ óâðåæäàíèÿ ñå íà-
äÿâàò ñîöèàëíîòî ïðåäïðèåìà-
÷åñòâî è çàùèòåíàòà çàåòîñò ó 

íàñ äà ñå ðàçâèâàò âñå ïîâå÷å. 
Ïîæåëàâàìå ñè ïðåç íîâàòà 
ãîäèíà äà èìà àäåêâàòíè ñî-
öèàëíè óñëóãè â îáùíîñòòà. 
Òàêà, íèå ðîäèòåëèòå ùå ñìå 
ïî-ñïîêîéíè êàêâî ùå ñòàíå ñ 
íàøèòå ìëàäåæè, êîãàòî íàñ íè 
íÿìà, ñïîäåëè Äèìèòðîâà.



ndt@dobrich.net
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КОРАБНИ ОРЪДИЯ НА 200 ГОДИНИ 
ИЗВАДИХА ОТ ДЪНОТО НА ЧЕРНО 
МОРЕ КРАЙ НОС КАЛИАКРА

На 23.12.2022 г. екип на 
Центъра за подводна архе-
ология (ЦПА), ръководен от 
директора гл. ас. д-р Найден 
Прахов, успя да извади от дъ-
ното на българското Северно 
Черноморие две железни 

корабни оръдия и десетки 
муниции на повече от 200 
години, съобщи морето.нет.

Спасителната експедиция 
се осъществи в продължение 
на 30 часа при затруднени 
условия като ниска видимост, 
студени води и сложна техни-
ческа логистика.

Експедицията е част от 
дълго замислян и успешно 
реализиран проект на ЦПА 
и Националния исторически 
музей с научен консултант 
проф. д-р Иван Христов, зам.-
директор на музея.

Оръдията са открити от 
д-р Прахов през 2021 г. по 
сигнал на д-р Дамян Дамя-
нов, но едва в края на мина-
лата година, благодарение на 
подкрепата на Министерство 
на културата, корабните арте-
факти са спасени и пренесени 
в Националния исторически 

музей.
За успешната реализация 

на проекта лична заслуга 
имат зам.-министъра на кул-
турата доц. д-р Пламен Сла-
вов и Екатерина Джумалиева, 
директор Дирекция „Културно 

наследство, музеи и изобра-
зителни изкуства“ в Минис-

терство на културата. Екипът 
от водолази получи съдей-
ствие и от директора на Исто-
рическия музей в гр. Каварна, 
Пенко Георгиев и служители 
на Гранична полиция.

По първоначален ана-
лиз оръдията се 
датират в края на 
XVIII – нач. на XIX 
век. Те са били част 
от въоръжението на 
линеен тримачтов 
кораб, потънал при 
неизяснени 

През 2023 г. оръ-
дията и други час-
ти от инвентара на 
кораба ще бъдат 
експонирани в ла-
пидариума на На-
ционалния истори-
чески музей.

Националния ис-
торически музей 
притежава най-го-
ляма колекция от 
котви и щокове. 
С последните мор-
ски артефакти се 
поставя началото на 
колекция от запад-

ноевропейско, руско и турско 
корабно въоръжение, намере-
но на дъното на Черно море.

Няколко десетки смелчаци 
се хвърлиха в морските води 
край Балчик, Каварна, Шабла, 
Крапец и Албена, за да стиг-
нат до Богоявленския кръст, 
който се хвърля традиционно 

всяка година на Йордановден.
В Балчик пръв до кръста 

стигна 22-годишният Никола 

Колев. Младежът съобщи, 
че посвещава победата на 
любимата си баба Йорданка, 
която е на 74 години. Общо 31 

смелчаци се хвърлиха във во-
дата за Божия символ. Всички 
те получиха по по 50 лева 
от Общината. Победителят 
Никола Колев обяви, че ще 
дари наградата си от 200 лева 
за лечението на болно дете и 
призова останалите плувци да 
направят същото. Част от тях 
се отзоваха на призива му. 
Общата сума, която бе събра-
на, е 850 лева. „Поздравявам 
всички с днешния празник 

Богоявление! Благодаря на 
участниците в церемонията 
по хвърляне на кръста и же-
лая на Никола Колев и всички 
плувци здраве и успешна нова 
година“, каза кметът на Бал-

чик Николай Ангелов.
Всички плувци бяха благо-

словени от отец Стратия.

12 мъже се включиха в ри-
туала за ваденето на кръста в 
Каварна. Пръв до него стигна 
Момчил Белчев. Той побеж-

дава в традиционния ритуал 
за седми път. Победителят 
сподели, че посвещава тази 
победа на съпругата и сина 
си. 

9 мъже се надпреварваха 
за кръста на къмпинг „Доб-
руджа“ в Шабла. Най-бърз се 
оказа 19-годишният Валентин 
Сурталов от с. Крапец.

18-годишният Мануил Не-
дев от Добрич пък победи 
сред седмината кандидати 

за кръста в село Крапец. Той 
посвети победата на своята 
майка, която празнува на 
Йордановден. 

Общо 17 смелчаци се 
хвърлиха в ледените води 

на Черно море край 
ваканционно селище 
„Албена“, за да изва-
дят кръста по случай 
големия християнски 
празник Богоявле-
ние. Пръв сред тях 
бе Венцислав Иванов 
от Добрич. Веднага 
след като получи бла-
гословия от йеромо-
нах Филип Кирилов 
от храм „Свето Ус-
пение Богородично“ 
в с. Оброчище, той 
пожела на събрали-
те се миряни здраве 
и благополучие през 
новата 2023 година, 
както и повече къс-
мет, какъвто е имал 
той днес. За първи път 
през тази година два 
допълнителни кръста 

бяха хвърлени в морето и 
извадени от Калоян Коев от 
Добрич и Пламен Атанасов 

от с. Оброчище. „Това е 
изцяло моя инициатива, с 
която искам на Богоявление 
да отдадем почит към три-

единството на Бог – Отец, 
Син и Светия Дух“, сподели 
йеромонах Филип. 

Проявата бе организирана 
от църковното настоятелство 
на храм „Св. Успение Бого-
родично“ в с. Оброчище, съв-
местно с „Албена“ АД и „Ал-
бена Автотранс“ АД. По-рано 
в църквата бяха отслужени 
празнична Света литургия и 
Велик водосвет. 

НДТ

Януари се очертава да запо-
чне „тежко“....и това е чудесно!

След около две години пауза 
групите към Младежки център 
– Добрич отново забиват на 
сцената. Феновете на твърда-
та музика в града ни ще имат 
възможност да се изкефят на 
постигнатото от нашите млади 
таланти. Метъл групите “Taven 
Smoke” и „Afazzia“ подготвят 
концерт за средата на януари, 
2023-та! На фаталния петък 13-
ти, те ще излязат на сцената 
на младежкия център заедно с 
гост-групите „Изобарен Процес“ 
и “Jester`s privilege”. Начало 
18:30 ч., вход 1 лев. 

Билети могат да бъдат заку-
пени на касата на Младежки 
център – Добрич.

Организатор: Младежки цен-
тър – Добрич

плакат: Дани Иванова, Окан 
Якубов, Айджан Айредин, Алек-
сандър Алексиев

“Taven Smoke”
Окан Якубов – барабани
Айджан Айредин – китара
Александър Алексиев – бас 

китара
„Afazzia“
Георги Чаушев – барабани
Окан Енвер – китара
Александър Алексиев – бас 

китара

ДЕСЕТКИ СМЕЛЧАЦИ СЕ 
ХВЪРЛИХА В МОРСКИТЕ ВОДИ 
ЗА БОГОЯВЛЕНСКИЯ КРЪСТ

МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР - ДОБРИЧ 
ЗАПОЧВА ГОДИНАТА С МЕТЪЛ КОНЦЕРТ



ndt@dobrich.net
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ДОБРУДЖА 07 СПЕЧЕЛИ КОНТРОЛА С ДОБРУДЖА 07 СПЕЧЕЛИ КОНТРОЛА С 
ШЕСТКРАТЕН ШАМПИОН НА РУМЪНИЯШЕСТКРАТЕН ШАМПИОН НА РУМЪНИЯ

Âîëåéáîëèñòèòå íà Äîá-
ðóäæà 07 çàïèñàõà ïîáåäà 
â ïúðâàòà ñè êîíòðîëà çà 
2023 ãîäèíà. Â äîáðè÷êàòà 
çàëà „Äîáðîòèöà” ìîì÷åòàòà 
íà Äàíè Ìèëóøåâ íàäèãðàõà 
øåñòêðàòíèÿ ðóìúíñêè øàì-
ïèîí Êîíñòàíöà ñ 3:1 (25:21, 
25:19, 25:21, 18:25). Ïðîâåð-
êàòà áå ÷àñò îò ïîäãîòîâêàòà 
íà äîáðóäæàíöè çà âòîðèÿ ïî-
ëóñåçîí íà efbet Ñóïåð Âîëåé. 
Äîáðè÷ëèè çàâúðøèõà ïúðâèÿ 
ïîëóñåçîí íà 11-à ïîçèöèÿ ñ 6 
òî÷êè (1 ïîáåäà, 10 çàãóáè).

Äîìàêèíèòå èãðàõà ñèëíî è 
ñïå÷åëèõà ïúðâèòå òðè ãåéìà. 
Íî òúé êàòî ïðåäè ñðåùàòà 
òðåíüîðèòå ñå áÿõà óãîâîðèëè 
îòáîðèòå äà èãðàÿò ÷åòèðè ãåé-
ìà, êîíòðîëàòà ïðîäúëæè, à â 
äîïúëíèòåëíàòà ÷åòâúðòà ÷àñò 

ПРЕСИЯН КОЕВ ЩЕ ВОДИ ЮНОШИТЕ И ПРЕСИЯН КОЕВ ЩЕ ВОДИ ЮНОШИТЕ И 
ДЕВОЙКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В АВСТРАЛИЯДЕВОЙКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В АВСТРАЛИЯ

ãîñòèòå ñå íàëîæèõà ñ 25:18.
Ïúðâèÿò îôèöèàëåí ìà÷ 

íà Äîáðóäæà 07 ùå å íà 28 

БОЖИДАР САРЪБОЮКОВ ОГЛАВИ СВЕТОВНАТА БОЖИДАР САРЪБОЮКОВ ОГЛАВИ СВЕТОВНАТА 
РАНГЛИСТА В СКОКА НА ДЪЛЖИНА ПРИ РАНГЛИСТА В СКОКА НА ДЪЛЖИНА ПРИ 
ЮНОШИТЕ ЮНОШИТЕ 

Ñðåáúðíèÿò ìåäàëèñò â ñêî-
êà íà âèñî÷èíà îò Ñâåòîâíîòî 
ïúðâåíñòâî çà þíîøè ïîä 20 
ãîäèíè îò Êàëè 2022 Áîæè-
äàð Ñàðúáîþêîâ çàïî÷íà ïî 
âïå÷àòëÿâàù íà÷èí çèìíèÿ 
ñåçîí. 18-ãîäèøíèÿò âúçïèòà-
íèê íà Äèìèòúð Êàðàìôèëîâ 
ñïå÷åëè ñêîêà íà äúëæèíà íà 
52-ðèÿ ìåæäóíàðîäåí òóðíèð 
“Àêàäåìèê” â Ñîôèÿ ñ íîâ 
íàöèîíàëåí ðåêîðä çà þíîøè 
ïîä 20 ãîäèíè îò 7.96 ìåòðà. 
Òîé ïîñòèãíà òîçè ðåçóëòàò 
â ñâîÿ âòîðè îïèò, ñëåä êàòî 
è â ïúðâèÿ áåøå íàä ïðå-
äèøíèÿ íàöèîíàëåí ðåêîðä 
ñúñ 7.83 ì. Â îñòàíàëèòå ñè 
óñïåøíè îïèòè Ñàðúáîþêîâ 
çàïèñà 7.87 ì, 7.70 ì è 7.60 
ì. Ïðåäèøíèÿò íàöèîíàëåí 
ðåêîðä â ñêîêà íà äúëæèíà 
çà þíîøè ïîä 20 ãîäèíè â 
çàëà áåøå 7.71 ìåòðà íà ñâå-
òîâíèÿ øàìïèîí çà þíîøè íà 
îòêðèòî Ïåòúð Äà÷åâ è áåøå 
ïîñòèãíàò ïðåç 1998 ã.

Âòîðè â ñåêòîðà çà ñêîê 
äúëæèíà çàâúðøè Íèêîëà 
Êàðàìàíîëîâ (ËÊ Ðàäèî 999) 
ñ 6.94 ìåòðà, à òðåòè - Ìàð-
òèí Òî÷åâ (Ñëàâèÿ-Ñîôèÿ) ñ 
6.91 ì. 

АТАНАС ИЛИЕВ НАПУСКА АСКОЛИАТАНАС ИЛИЕВ НАПУСКА АСКОЛИ
Áúëãàðñêèÿò íàïàäàòåë Àòà-

íàñ Èëèåâ äî äíè ñå î÷àêâà 
äà ñå çàâúðíå â Áúëãàðèÿ, 
ñúîáùàâà Tuttomercatoweb. 
Ñïîðåä èíôîðìàöèÿòà ñúâ-
ñåì ñêîðî òðÿáâà äà ïðè-
êëþ÷àò ïðåãîâîðèòå çà çà-
âðúùàíåòî íà äîáðè÷ëèÿòà 
â áúëãàðñêèÿ ôóòáîëåí åëèò. 
Tuttomercatoweb íå ðàçêðèâà 
èìåòî íà îòáîðà, ñ êîéòî ñå 
âîäÿò ïðåãîâîðè. 28-ãîäèø-
íèÿò ôóòáîëèñò íå âëèçà â 
ñìåòêèòå íà ñòàðøè òðåíüîðà 
íà Àñêîëè Êðèñòèàí Áóêè.

Àñêîëè èñêàøå äà ñå ðàç-
äåëè ñ Èëèåâ îùå ïðåç ëÿòî-
òî, êàòî èíòåðåñ êúì òàðàíà 
èìàøå îò ãðúöêèÿ Ïàñ ßíèíà, 
íî òîãàâà òîé îòêàçà äà íà-
ïóñíå èòàëèàíñêèÿ îòáîð. 
Äîáðóäæàíåöúò èìà 30 ìà÷à 
çà Àñêîëè, îò êîèòî 11 êàòî 
òèòóëÿð, â êîèòî âêàðà äâà 
ãîëà (ñðåùó Ëå÷å è Êîçåíöà).

Èíòåðåñ êúì Èëèåâ èìà îò 
ñòðàíà íà ×åðíî ìîðå, êúäå-
òî ñå òúðñè íàïàäàòåë ñëåä 
ðàçäÿëàòà ñ Åâãåíèé Ñåðäþê 
è Ìàòèàñ Êóðüîð, èíôîðìè-
ðà sportal.bg. Êëóáúò îò Âà-

Ïåòèìà áúëãàðñêè òåíèñ òà-
ëàíòè çàìèíàõà çà ó÷àñòèå â 
ïúðâèÿ çà 2023 ãîäèíà òóðíèð 
îò Ãîëåìèÿ øëåì - Îòêðèòîòî 
ïúðâåíñòâî íà Àâñòðàëèÿ. 
Ñòðàíàòà íè ùå áúäå ïðåäñòà-
âåíà îò ðåêîðäåí áðîé þíîøè 
è äåâîéêè. Çàåäíî ñ òåíèñ 
òàëàíòèòå íè êàòî òðåíüîð 
îò ñòðàíà íà Áúëãàðñêàòà 
ôåäåðàöèÿ ïî òåíèñ çàìèíà 

ШИФРИН ИЗРАВНИ РЕКОРДА НА ВОН ШИФРИН ИЗРАВНИ РЕКОРДА НА ВОН 
Ìèêàåëà Øèôðèí èçðàâíè 

ðåêîðäà íà ñâîÿòà ñúíàðîä-
íè÷êà Ëèíäçè Âîí çà íàé-ìíî-
ãî ïîáåäè â Ñâåòîâíàòà êóïà 
ïî ñêèàëïèéñêè äèñöèïëíè 
ïðè äàìèòå ñúñ ñâîÿòà 82 
ïîáåäà â êàðèåðàòà. Ïðåä 
äâåòå àìåðèêàíêè âúâ âå÷íà-
òà ðàíãëèñòà å åäèíñòâåíî 
ëåãåíäàðíèÿò øâåä Èíãåìàð 
Ñòåíìàðê, êîéòî çàâúðøè 
ñâîÿòà êàðèåðà ñ 86 óñïåõà.

Øèôðèí ñòèãíà äî ñâîÿòà 
82-ðà ïîáåäà ïî âðåìå íà 
âòîðèÿ ãèãàíòñêè ñëàëîì â 

Êðàíñêà ãîðà (Ñëîâåíèÿ). 
Àìåðèêàíêàòà áå íàä âñè÷êè 
è â äâåòå ñïóñêàíèÿ ïî „Ïîä-
êîðåí 3“, êàòî íà ôèíàëà ñïå-
÷åëè ñ àâàíñ îò 0.77 ñåêóíäè 
ïðåä èòàëèàíêàòà Ôåäåðèêà 
Áðèíüîíå, êîÿòî áå âòîðà è 
ñëåä ïúðâèÿ ìàíø. Òðîéêàòà 
â øåñòèÿ çà ñåçîíà ãèãàíòñêè 
ñëàëîì çàòâîðè ñâåòîâíàòà 
øàìïèîíêà â äèñöèïëèíàòà îò 
Êîðòèíà ä'Àìïåöî 2021 Ëàðà 
Ãóò-Áåõðàìè (Øâåéöàðèÿ), 
êîÿòî ôèíèøèðà íà 0.97 çàä 
Øèôðèí. 

äîáðè÷ëèÿòà Ïðåñèÿí Êîåâ, 
êîéòî â ïîñëåäíèòå ãîäèíè 
äîêàçà, ÷å å ñðåä íàé-äîáðèòå 
òðåíüîðè ó íàñ.

Ïðè þíîøèòå ùå áúäåì 
ïðåäñòàâåíè îò øàìïèîíèòå 
îò "Îðèíäæ Áîóë" - Èëèÿí Ðà-
äóëîâ è Àäðèÿíî Äæåíåâ. Èëè-
ÿí Ðàäóëîâ ùå áúäå ïîñòà-
âåí ïîä íîìåð 2, à Àäðèÿíî 
Äæåíåâ ñúùî ùå çàïî÷íå îò 

îñíîâíàòà ñõåìà. Ïðè äåâîé-
êèòå Éîàíà Êîíñòàíòèíîâà ñå 
êëàñèðà çà îñíîâíàòà ñõåìà, 
à Ðîñèöà Äåí÷åâà è Åëèçàðà 
ßíåâà ùå ñòàðòèðàò îò êâàëè-
ôèêàöèèòå.

Îòêðèòîòî ïúðâåíñòâî íà 
Àâñòðàëèÿ çàïî÷âà íà 21 ÿíó-
àðè. Îò 13 ÿíóàðè ðîäíèòå 
òàëàíòè ïúê ùå ó÷àñòâàò íà 
òóðíèð â Òðàëàëãîí.

ÿíóàðè ñ ÖÑÊÀ. Òàçè ñåäìèöà 
òèìúò íè ùå èìà äâå ïðîâåðêè 
ñ âàðíåíñêèÿ ×åðíî ìîðå.

ðíà îáà÷å íå ìîæå äà ïëàòè 
òðàíñôåðíà ñóìà çà íàïàäà-
òåëÿ è âàðèàíòúò å òîé äà ñå 
îòêàæå îò íÿêîëêî çàïëàòè, 
çà äà ñå âúðíå â Áúëãàðèÿ 
êàòî ñâîáîäåí àãåíò. 

АЛБЕРТ ПОПОВ ЗАВЪРШИ 15-И В АДЕЛБОДЕНАЛБЕРТ ПОПОВ ЗАВЪРШИ 15-И В АДЕЛБОДЕН
Íàé-äîáðèÿò áúëãàðñêè ñêè 

àëïèåö çàâúðøè íà 15-à ïî-
çèöèÿ â ÷åòâúðòèÿ ñëàëîì çà 
ñåçîíà â Ñâåòîâíàòà êóïà ïî 
ñêè àëïèéñêè äèñöèïëèíè, 
êîéòî ñå ïðîâåäå â Àäåëáîäåí 
(Øâåéöàðèÿ). Áúëãàðèíúò áå 
11-è ñëåä ïúðâîòî ñïóñêàíå, 
ñëåä êîåòî äàäå 22-ðî âðåìå 
âúâ âòîðîòî, êîåòî îáà÷å 
ìó êîñòâà ÷åòèðè ìåñòà â 
êðàéíîòî êëàñèðàíå. Çà íåãî 
òîâà å ÷åòâúðòî âëèçàíåòî â 
òî÷êèòå â ÷åòèðè ñòàðòà îò 
íà÷àëîòî íà ñåçîíà. Ïîïîâ 
ðàçäåëè 15-à ïîçèöèÿ ñ äâà-
ìàòà èòàëèàíöè Òîìàñî Ñàëà 
è Ñòåôàíî Ãðîñ, êàòî è òðèìà-
òà îñòàíàõà íà 2.16 ñåêóíäè 
îò ïîáåäèòåëÿ Ëóêàñ Áðîòåí.

Íîðâåæåöúò áå íà÷åëî ñëåä 
ïúðâîòî ñïóñêàíå, ñëåä êîåòî 
äàäå 16-è ðåçóëòàò âúâ âòîðî-
òî, çà äà ñïå÷åëè ñ îáùî âðå-
ìå îò 1:49.31 ìèíóòè. Âòîðè íà 
0.71 çàä Áðîòåí çàâúðøè íå-
ãîâèÿò ñúíàðîäíèê Àòëå Ëèé 
Ìàêãðàò, êîéòî â ðàìêèòå íà 
âòîðèÿ ìàíø ñå èçêà÷è ñ òðè 
ìåñòà íàïðåä, çà äà çàâîþâà 
ñâîÿ ïúðâè ïîäèóì çà ñåçîíà. 
Ïîäèóìúò íà „Êüîíèãñáåðãëè“ 
äîïúëíè ãåðìàíåöúò Ëèíóñ 
Ùðàñåð, êîéòî çàâúðøè íà 
0.92 îò ïîáåäèòåëÿ Áðîòåí. 

Çà Áðîòåí òàçè ïîáåäà å 
îáùî òðåòà çà ñåçîíà è âòî-
ðà â äèñöèïëèíàòà ñëàëîì 
ñëåä íåãîâèÿ òðèóìô âúâ Âàë 
ä'Èçåð (Ôðàíöèÿ) â ñðåäàòà 
íà äåêåìâðè. Ñ òîçè ñè óñïåõ 
òîé ñè âúðíà ïúðâàòà ïîçèöèÿ 

â êëàñèðàíåòî â ñëàëîìà, â 
êîåòî ñ àêòèâ îò 250 òî÷êè 
âîäè ñ 9 íà àâñòðèåöà Ìàíóåë 
Ôåëåð. Òðîéêàòà â ïîäðåæäà-

íåòî çàòâàðÿ Õåíðèê Êðèñòî-
ôåðñåí (Íîðâåãèÿ). Àëáåðò 
Ïîïîâ å 15-è â êëàñèðàíåòî â 
ñëàëîìà ñúñ 76 ïóíêòà.

Çà Øèôðèí òàçè ïîáåäà 
å ïîä íîìåð îñåì çà ñåçî-
íà, êàòî ñ íåÿ òÿ óâåëè÷è 
ñâîÿ àêòèâ íà âúðõà â ãåíå-
ðàëíîòî êëàñèðàíå íà 1115 
òî÷êè. Â ñïîðà çà ãîëåìèÿ 
êðèñòàëåí ãëîáóñ àìåðèêàí-
êàòà âîäè ñ 419 ïóíêòà íà 
Âëúõîâà, à òðåòà ñ ïàñèâ îò 
596 òî÷êè å Óåíäè Õîëäåíúð 
(Øâåéöàðèÿ).

Â ïîäðåæäàíåòî â ãèãàíò-
ñêèÿ ñëàëîì íà÷åëî ñ 425 
ïóíêòà îñòàâà Áàñèíî, êîÿòî 
âîäè ñ 25 íà Øèôðèí. 

РЕАЛ СИ ТРЪГНА ПОБЕДЕН РЕАЛ СИ ТРЪГНА ПОБЕДЕН 
Øàìïèîíúò íà Ëà Ëèãà Ðåàë 

(Ìàäðèä) çàãóáè ñ 1:2 ïðè âè-
çèòàòà ñè íà Âèëÿðåàë â ñðåùà 
îò 16-èÿ êðúã. Éåðåìè Ïèíî 
âêàðà çà äîìàêèíèòå â 47-àòà 
ìèíóòà, à â 60-àòà Êàðèì Áåí-
çåìà èçðàâíè îò íàêàçàòåëåí 
óäàð. Ñàìî òðè ìèíóòè ïî-êúñ-
íî Æåðàðä Ìîðåíî âúçñòàíî-
âè ïðåäíèíàòà íà Âèëÿðåàë 
- ñúùî îò äóçïà. Òîâà å âòîðî 
ïîðàæåíèå çà "ëîñ áëàíêîñ" 
îò íà÷àëîòî íà êàìïàíèÿòà â 
åëèòà è îáùî òðåòî. 

Òàçè ñåäìèöà Ðåàë ùå ñå 
îïèòà äà çàùèòè òðîôåÿ ñè 
çà Ñóïåðêóïàòà íà Èñïàíèÿ. 
Ñòîëè÷àíè ãè î÷àêâà ïîëóôè-
íàë ñðåùó Âàëåíñèÿ â ñðÿäà, 
à â äðóãèÿ ìà÷ ñúïåðíèöè ñà 

Áåòèñ è Áàðñåëîíà. Ïîáå-
äèòåëèòå îò òåçè ñðåùè ùå 
èãðàÿò ôèíàë â íåäåëÿ, êàòî 
âñè÷êè äâóáîè ñà â Ñàóäèòñêà 
Àðàáèÿ. 

Äâóáîÿò áå èñòîðè÷åñêè 
çà Ðåàë (Ìàäðèä), çàùîòî 
çà ïúðâè ïúò â ïî÷òè 121-ãî-
äèøíàòà ñè èñòîðèÿ “áåëèòå” 
èçëÿçîõà áåç íèòî åäèí èñ-
ïàíåö â ñòàðòîâèòå 11. Òîâà 
áå ïúðâè ñáëúñúê ìåæäó Âè-
ëÿðåàë è Ðåàë çà ñåçîíà. Ëþ-
áîïèòíîòî å, ÷å äâàòà îòáîðà 
ñå ïàäíàõà åäèí ñðåùó äðóã 
è çà 1/8-ôèíàëèòå â òóðíèðà 
Êóïàòà íà Êðàëÿ íà Èñïàíèÿ, 
êàòî òîçè ìà÷ ïàê ùå å â äîìà 
íà “æúëòàòà ïîäâîäíèöà” ñëåä 
äåñåòèíà äíè. sportal.bg
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9 януари – 26 януари, Регионална библиотека „Дора Габе“, 
централно фоайе. Фотодокументална изложба, посветена на 
120 години от рождението на Христо П. Капитанов, писател, 
публицист, юрист и общественик. Организатор: Регионална 
библиотека „Дора Габе“.

10 януари, 10.40 ч., СУ „П. Р. Славейков“. Образователен 
концерт на Български камерен оркестър – Добрич. Диригент 
Арто Чифчиян. Организатор: Община град Добрич, БКО – 
Добрич.

10 януари, 13.30 ч., Регионална библиотека „Дора Габе“, 
Интерактивна зала. Библиотерапия с потребители на Дне-
вен център за пълнолетни лица с увреждания при Център за 
психично здраве „Д-р П. Станчев“. Организатор: Регионална 
библиотека „Дора Габе“.

11 януари, 10.40 ч., 11.30 ч., Основно училище „Стефан 
Караджа“. Образователни концерти на Български камерен 
оркестър – Добрич. Диригент Арто Чифчиян. Организатори: 
Община град Добрич, БКО – Добрич.

11 януари, 11.00 ч., Младежки център – Добрич, Зала 3. 
Интерактивна среща „Какво знаем за страната на изгрява-
щото слънце?“ Организатори: Младежки център – Добрич, 
ЧОУ„Мария Монтесори“.

Продължават:
Съвместна изложба на Дружеството на добричките худож-

ници и Дружество на художниците – Силистра. Художестве-
на 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.

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

По повод 120 години от 
рождението на именития 
добруджански писател, жур-
налист, юрист и обществе-
ник Христо П. Капитанов (6 
ян. 1903 - 1971), Регионална 
библиотека „Дора Габе“ ор-
ганизира фотодокументална 
изложба. В централното фо-
айе на библиотеката от 6 до 

27 януари 2023 г. посетите-
лите  имат възможност да се 
запознаят с публикации на 
един от най-изявените доб-
руджански журналисти през 
първата половина на XX век 
във в. „Куриер“ (Базарджик) 
1928-1929 г. и в. „Единство“ 
(Добрич) 1929-1930 г., сп. 
„Добруджански преглед“ (Ба-
зарджик) 1929 г., основано и 
редактирано от него. Пред-
ставените периодични изда-
ния, на които Хр. Капитанов 
в различни периоди е гл. 
редактор, служат достойно 
на българщината и отстояват 
българската национална кау-
за в Южна Добруджа. Излож-
бата включва книги  и лите-
ратура за него - „Материали 
и спомени за добруджанския 
периодичен печат. Вестници 
и списания, излизали в До-
брич през 1919-1940 г.“ на 
Данаил Бекяров, „Премълча-
ни имена“ на Йордан Дачев, 
„Добруджанци в науката, 
изкуството и културата“ на 
Любен Бешков и др. от фонда 
на сектор Краезнание.

В годините на румънската 
окупация на Добруджа, от 
страниците на вестниците, 
енергичният Хр. Капитанов 
открито защитава интереси-
те на българското етническо 
малцинство в исканията им 
за свои училища, църкви и 
културни организации, по-
ниски лихви на кредитите, 
помага на българското на-
селение като юрист с мно-
гобройните си статии на 
правна тематика. Христо Ка-
питанов изпитва негативните 
последици за публикуваните 
открито остри материали 
- арести, разпити, обиски, 
нападения на адвокатската 
му кантора и др. 

Христо Петров Капитанов 
е роден на 6 януари 1903 
г. в Добрич. Учи право в 
Букурещ, Румъния и Лиеж, 
Белгия. Адвокат в Букурещ 
и Добрич. Преподава бъл-
гарски език в Букурещкия 
университет. 

На полето на добруджан-
ския периодичен печат Ка-
питанов се появява през 
1923 г. Автор на няколко 
стихосбирки и множество 
публикации в местните вест-
ници и списания, издавани по 
това време. Основател и ре-
дактор на сп. „Факел” (1923-
1924), в. „Нов живот“ (1924), 
редактор и съредактор на 
в. „Куриер”(1927-1929), съ-
трудник на в. „Добруджански 
глас”, „Литературен глас”, 

„Днес”, „Вечер”, сп. „Селска 
народна библиотека” и др. 
Главен редактор на сп. „Доб-
руджански преглед” (1929), 
в. „Поле“ (1929), в. „Ново 
единство” (1929-31), орган 
на Българската миноритарна 
партия, на която е секретар 
1928-1938 г., съосновател 
на Българския народен уни-

верситет в Добрич. Печата 
стихове и литературни ста-
тии за съвременна румънска 

литература на страниците 
на сп. „Поле”. Редактор в 
Дирекцията по печата към 
МВРИ (1940-1944), уволнен 
след 9 септември 1944 г., на-
учен сътрудник в Института 
по българска литература на 
БАН. Изключен от СБП на 
23.11.1944 г. за т.нар. „фа-
шистка дейност“.

места в национални олимпиади 
по гражданско образование, 
философия, история и геогра-
фия, биология, математика

Без претенции за изчерпа-
телност, но с много гордост и 
радост споделяме постижени-
ята на най- малките ни ученици 
от начален етап в състезани-
ята - Девети международен 
турнир

 „ Математика без граници“ – 
55 участници с медали в отдел-
ните кръгове, „ Моята родина“ 
– състезание за историци – над 
100 участници от училището 
и над 40 златни, сребърни и 
бронзови медала.

Класираните на областен 
кръг в състезанието по ком-
пютърно моделиране четвър-
токласнички спечелиха вто-
ро, трето и четвърто място в 
областта, а на националния 
кръг участничка от училището 
завоюва трето място, получено 
в конкуренция с 50 четвърток-
ласници от цялата страна. И 
още едно индивидуално трето 
място от Седмата Softuniada 
Kids за проект по състезателно 
програмиране наша четвърток-
ласничка спечели безплатен 
обучителен курс на Софт Уни.

В националния конкурс „ 
Аз съм българче“ - Бургас за 
ученици от начален етап, в 
отделните категории – „ Млад 
поет“ – 1 и 2 място, „ Компю-
търно моделиране“ – 2 мястo

Четвъртокласник от училище-
то е и в топлистата на малките 
математици на Добрич след 
извоювано второ място на ма-
тематическия турнир Чернори-
зец Храбър и първо в турнира

 „ Иван Салабашев“.
Да се говори за изкуство, 

да се твори и да се създават 
истински шедьоври на музи-
калните и сценични изпълне-
ния на Климентовци  е част 
от ежедневието на фамилия 
Охридски. Препълнената зала, 
многобройните концерти и 
публиката, която ни кара да 
работим още по- ентусиазира-
но, прави животът в училището 
динамичен, пъстър и много 
привлекателен за нашите уче-
ници.

Получените награди на музи-
канти, танцьори и художници, 
отличните оценки от държавни 
зрелостни изпити по профили-
ращи предмети – музика- 4 от-
лични оценки, изобразително 
изкуство – най - висок успех 
от ДЗИ за цялата страна,пълна 
шестица на ДЗИ по математи-
ка и италиански език, могат 
да се свържат само с едно 
понятие „ УСПЕХ“ .
Сред най-знаковите награди са:

Първо място в Националното 
състезание „Ключът на музи-
ката“ – национален кръг

Национални музикални кон-
курси:  „Изгряват звезди“- 
Гран при, „Трикси“  - четири 
първи места и Гран при, онлайн 
конкурси спечелени от наша 
ученичка  от класа по „Поп и 

джаз пеене“, онлайн конкурс 
„American charm“, фестивал 
„E-FEST“ .

Първи награди на национал-

ни и фолклорни фестивали и 
събития – над 100 участия на 
ученици и състави по различни 
поводи на общински и нацио-
нални сцени. 

Майсторски клас по флейта 
с професор Кудря

 Достойно представяне на 
националния кръг на състеза-
нието по хореография „Фол-
клорна плетеница“ за 4.,7., 
11. Клас

Хип – хоп формацията  в учи-
лището е с  пет първи места в 
различни фестивали за танцо-
во изкуство в страната 

Многобройни участия на 
сцените в областта имат фол-
клорните ни формации – Гай-
дарски оркестър, Група за 
народно пеене, Народен ор-
кестър, а наградите от Нацио-
налните фестивали „ Диньо 
Маринов“ , „ Песенна дъга над 
Кутев“; Ученик от единадесети 
клас е стипендиант на Минис-
терство на културата

В областта на изобразител-
ното изкуство младите таланти 
на Охридски  бяха отличени с 
първо и второ място в нацио-
налния кръг на олимпиадата 
„Лаборатория за  изкуства“. 
В Международния конкурс „ 
Творчество без граници“  два-
ма наши единадесетокласници 
спечелиха  сребърни  медали. 

Първи места в национал-
ните конкурси  „Магията на 
изкуството“ – Русе, „Светът е 
цветен за всички детски очи“ – 
Русе, „Щърко шарен, добре си 
ни дошъл“, „Земята, пчелите и 
хората“ – Бургас, „Вълшебният 
свят на Родопите“, „България 
в картини и слово“, „Недори-
суван свят“, „Свети Трифон 
Зарезан“ и много други.

Училището участва в Ев-
ропейската нощ на музеите, 
изложби в Младежки център, 
Регионална библиотека „Дора 
Габе“ , Художествената гале-
рия, а коридорите на цялото 
училище са превърнати в из-
ложбени фоайета, място за 
съприкосновение с изкуството 
и естетиката, сътворени от 
талантите на учебното заве-
дение.

Уникална за страната е на-
ционалната конференция по 
гражданско образование „Се-
мейство, училище, общество“, 
чийто основател и домакин 
е СУ „ Свети  Климент Ох-
ридски“. Въпреки големите 
трудности по организацията 
й, следствие на пандемията, 
тя се проведе изцяло в онлайн 
среда. Многобройни са благо-
дарствените писма от участни-
ците и от Националния дворец 
на културата. 

Удовлетворени и благодарни 
сме от екипната работа на 
Фамилия Охридски с техните 
партньори. Очакваме нови по-
стижения през идната година.

Вдъхновяваща и успешна! 
Така може да се определи 
отминаващата 2022 година за 
единственото училище по изку-

ства в област Добрич „ Свети 
Климент Охридски“.

В дните за равносметка и 
ретроспекция с радост, гор-
дост и огромно задоволство 
училищния екип на най- голя-
мото училище споделя своите 
успехи. 

„ И  въпреки  обстоятелства-
та – пандемия, кризи и небла-
гоприятни условия за твор-
чество и изкуство, нито за миг 
не ни напусна вдъхновението, 
упоритостта, амбициите и во-
лята да вложим цялата си душа 
и сърце, за да направим дните 
малко по- красиви, малко по- 
щастливи, защото го дължим 
на младите хора, на бъдещите 
таланти на родния град, на 
хората, потънали в грижи – да 
ги накараме да се зарадват, 
да осмислим и усмихнем дните 
им.“ – това споделят от ръко-
водството на училището.

Зад всички успехи, награди 
и събития, белязали тази ус-
пешна за училището година, 
стои екипът от преподаватели 
в общообразователната под-
готовка и учителите специали-
сти, но смело може да се каже, 
че в това училище всички са 
Творци, защото във всеки про-
дукт, излизащ извън пределите 
на училището, някой е вложил 
ум, емоция, сърце и талант, 
опит и знания. 

Училището се гордее със 
своите учители, които тази 
година бяха удостоени с на-
ционални награди за цялостен 
принос към образованието. 
Най- престижната награда за 
образование в България „ Не-
офит Рилски“ заслужено беше 
връчена на четирима учители 
от училището:

Асенка Кулева – преподава-
тел по хореография;

Димитър Г. Димитров – стар-
ши учител по философия и 
гражданско образование

Мими Димова- старши учи-
тел по химия

Светлана Николова – старши 
учител по история

Със званието „ Учител на 
годината“ , връчено лично от 
президента Румен Радев на 
специална церемония, бяха 
удостоени Мими Димова и Ди-
митър Г. Димитров.

Дългогодишният преподава-
тел по английски език Антония 
Кондова получи Грамота за 
цялостен принос към обра-
зованието в град Добрич от 
кмета на общината.

Неуморният труд се въз-
награждава с успехи и при-
знание. За този ежедневен 
труд, за силата на духа в това 
училище може да се напише 
много. Постиженията на учили-
щето са не само в изкуството, 
но и в общообразователната 
подготовка. Могат да бъдат 
изброени няколко престижни 

РЕТРОСПЕКЦИЯ НА УСПЕХА НАЙ- ЗНАКОВИТЕ 
И ВАЖНИ СЪБИТИЯ И ПОСТИЖЕНИЯ ЗА 
2022  НА УЧИЛИЩЕТО ПО ИЗКУСТВА "СВЕТИ 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - ГРАД ДОБРИЧ

Автор на книги, моногра-
фии, студии, документални 
издания. Пише очерци, ста-
тии, библиографски бележки 
въз основа на документи от 
румънските държавни ар-
хиви, превежда румънска 

поезия, пише рецензии за 
книги и др.

Почива в София на 1 декем-
ври 1971 г. 

Делото на Христо Капита-
нов е неугасващ пример на 
родолюбие и добродетел-
ност, и е важна част от кул-
турно-историческото наслед-
ство на Добрич и Добруджа.

НЕУГАСВАЩИ ПРИМЕРИ 



ndt@dobrich.net
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АВТОСЕРВИЗ "ДОКТОР МОТОРС" ще намерите 
на ул. "ПОП БОГОМИЛ" 14 
 /старата Бирена фабрика/

Тук се лекуват всички "болежки" на вашия автомобил! 

Ако имате проблеми с колата, 
решението им е 

в АВТОСЕРВИЗ
"ДОКТОР МОТОРС"! 

 Тук се извършва ремонт на двигатели, ходова част, 
скоростни кутии; смяна на масла, филтри, ремъци.  

При нужда или спешен случай - 
0899/62 92 76 или 0899/75 93 63. 

 Тук се извършва също монтаж и ремонт на газови 
уредби и монтаж на метан-уредби на  лизинг - 

0898421941 

д-р Галина БОДИЧЕВА  

* СЕМЕЕН ЛЕКАР 
* СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
* СЕМЕЙНА ОБЩА МЕДИЦИНА
*  ХОМЕОПАТИЯ

КАБИНЕТ: ул. "България" 8, тел.: 0889/95 19 91,
сл. тел.: 590 320

“ВиК-Златни пясъци” ООД,
гр. Варна

уведомява своите клиентите, че въз основа на 
РЕШЕНИЕ № Ц-32  от 30.12.2022 г. на КЕВР – гр. София 
за изменение на одобрените цени на водоснабдителните 
и канализационни услуги  за 2023 г., съгласни одобрените 
на бизнес планове за развитие на дейността на ВиК 
дружествата, считано от 01.01.2023 г. определя нови цени 
на ВиК услуги /без ДДС/, както следва:
Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м 2023 г.
Доставяне вода на потребителите 1,504

Отвеждане на отпадъчни води на 
потребителите 1,781

Румен Николаев
Преди много години, ня-

къде около 1970 година, при 
гости на бабата на братов-
чедите ни – Ана, в село Опа-
нец, Добричко – я питахме 
за нещо по-засукано и тя 
често отговаряше, с особена 
обосновка: „Така пише във 
Вечния календар.“ Дай да 
видим и прочетем и ние, ис-
кахме ние, но тя тайнствено 
се засмиваше и казваше, че 
има работа и не знае къде го 
е оставила. 

Разгеле, след няколко мол-
би и жалвания от нас до 
сватята й баба Денка, че 
другата баба не ни дава да 
видим Вечния календар, или 
тя ни залъгва, че изобщо има 
такава книга, веднъж старата 
жена го извади и ние зърнах-
ме за кратко тая тъй грижли-

во кътана книга. Страниците 
бяха протрити от времето и 
прелистване. Имаше поскъ-
сани листи, съдрани, прояде-
ни и подчертавано тук-таме, 
и въпросителни и други зна-
ци, бележки. Най-терсене за 
нас, малките ученици, бе, че 
освен избледнели, страници-
те бяха на старобългарския 
правопис и трудно хваща-
хме за какво иде реч освен 
заради архаичния език, та 
и заради букви неясни. Но 
баба Анка се смиляваше над 
детското ни кратко любо-
питство, за да ни „преведе“ 
нещо кратко и актуално от 
този Вечен календар.

Възрастната жена сякаш 
го имаше за най-ценното у 
тях си, голямо имане. Може 
би го пазеше, за да не се хва-
лим наляво и надясно какво 
ни казала и е чела от него, 
щото виж довтаса явната 
или тайна милиция (а може и 
двете) и й вземат безценната 
книга. После милиционерите 
може да й стъжнят живота 
пенсионерски и селски – що 
развращава децата и младе-
жта с апокрифни книги със 
съмнително съдържание, че и 
религиозно на места. Но най-
фрапиращото от тази книга 
в детските ни спомени бе, че 
календарът, макар и Вечен, 
свършваше нейде след 2020 

година.  
„Абе, нали е вечен – що 

свършва тогава, бабо?“, пи-
тахме ние. Краят на света ли 
ще дойде, искахме да знаем. 
Не вдявахме как свършва ка-
лендар уж вечен, и що точно 
на някоя година. 

„Само Бог знае кога е 
свършекът на света“, успо-
кояваше ни някак тя и тая 
сетна година във Вечния ка-
лендар ни се струваше нейде 
отвъд Времето и Историята 
человеческа. Така далечно 
в детските ни очи и души 
изглеждаше какво иде след 
50-ина години, подир които 
календарът вече нещо не 
предсказва, не брои годишно 
времето и мълчи за събития-
та по тях. 

Други баби от селото често 
идеха при баба Анка да си 

похортуват, или да я питат 
как да тълкуват някой сън, 
поличба. Идваха и да я питат 
за илач при болест или за 
съвети за невести, бременни  
или по други женски въпроси.

Съпругът й дядо Мишо пък 
допираше до книгата при 
селска работа – кога, какво, 
къде да сее. Или пък прове-
ряваше какво значи да ти 
протрепери ръка, лакък, око, 
теме, някоя жила или бедро. 
„Трепетник“ е тая веща част 
от книгата ценна. Селяни-
нът се „съветваше“ също с 
календара за зодиите и коя 
година на кой ден се падат 
постите, Великден и други 
празници. 

Рядко възрастните хора 
споменаваха пред дечурига 
като нас за Второто при-
шествие на Исус Христос, 
появата на Антихриста (със 
зла власт от 3 и половина 
години, борбата срещу него 
и умъртвяването му от Хрис-
тос), свършека на света, 
страшния съд,  възкресение-
то на умрелите и как хората 
ще имат нетленни тела, като 
тези на ангелите (и това го 
има в календара). 

При повечко детско нас-
тояване бабите и дядовците 
бърже ни отбиваха и споме-
наваха какво пише за това 
– каква ще бъде тази или 

следващата година. И ни 
отбелязваха последната го-
дина на предричаните вътре, 
която тогава ни се струваше 
отвъд безкрая: по-скоро вре-
мето ще свърши, преди тя да 
дойде.

Така и не го разбрахме 
много тогава Вечния кален-
дар. Но Вселената дава от-
говор дори и на най-детските 
ни въпроси, щото тя си е 
наистина безкрайна и й е 
все едно май дали годините 
са 5, 50 или 500 – няма да ни 
остави съвсем безответни.

И така, седмици преди на-
стъпването на 2023 г. видях 
фототипно издание на Вечния 
календар, правено и издадено 
отпечатано в 1992 г. Интересът 
ми бе на повече от половин век 
и се зачетох по-внимателно – 
аджеба, какво му е вечното на 
календара и колко е верен. 

Опитах се да датирам ори-
гиналния и излиза, че е от 
около 1940-41 година. 

В началото са дадени колко 
години има от сътворяването 
на света. Посочени са 1500 
милиона (тоест 1,5 милиарда 
години). Според други – 7497 
години, според евреите – 
5751 г. От всемирия потоп са 
изминали 5246 г., а от ражда-
нето на Александър Велики 
(б.а. – Македонски, ала най-
вероятно да си е тракиец).

Следват други интересни 
дати и години със събития, 
като последното обявено 
е възвръщането на Южна 
Добруджа, за което окон-
чателно е посочена 1941 
година. После следват (както 
календарът посочва) най-
важните години от живота 
на „Най-великия български 
борец за свобода – апосто-
лът Васил Левски“. След това 
идват пояснения какво значи 
„календар“, неговата история 
и какви календари има. 

Любопитното е, че Вечният 
календар описва и делото на 
добруджанеца Балчо Нейков, 
който през 1892 г. „вземайки 
предвид неточностите на два-
та календара – Юлианския 
и Грегорианския – нагоди и 
предложи трети – Общ кален-
дар, наречен от него Балчов 
календар, основан на мате-
матическа и астрономическа 
точност.“ Вечният календар 
отбелязва реформаторския 
труд на добруджанеца, наред 
с български идеи и дела като 
богомилството, църковната 
реформа, славянското писмо 
(азбуката), употребата на са-
молета във война, трудовата 
повинност и др.; и посочва: 
„Бъдещето ще покаже дали 
Белчовият календар се прие-
ма“. В книгата има раздел за 
гадаене и врачуване, затова 
на корицата й стои също 
„Врачовник“, освен „Съно-
вник“ и „Трепетник“ (тълку-
ване по трептене на част от 
тялото). 

Но нека отидем към веро-
ятно най-интересната част 
от календара (не че другите 
не са също такива) – Годиш-
ното предзнаменование (по 
старому). И там четем:

„Ще станат много войн-
ства, боеве, сечове и убий-
ства големи. Царете и кня-
зете (б.а. – управниците) ще 
отегчават поданиците си с 
различни неправди. Ще се 
възвеличават много лоша-
ви и нищожни човеци. Не-
покорност ще бъде от по-

даниците към своя си цар 
и падение на едно царство 
(б.а. – държава). При това 
ще се случат много прения 
и несъгласия помежду бра-
тя и приятели.“

Да ви звучи нещо познато, 
близко, болезнено даже? 
Май – да! И това е предз-
наменованието за 2022 г. В 
български Вечен календар, 
не е от Нострадамус с по-
завоалирани стихчета. В „на-
шия“ календар годините, от 
есента на 2019 до 2022 г., са 
посочени и като болестни. Да 
ви напомня нещо кога започ-
на Ковид-19 и кога завърши, 
а? Я проверете около болес-
тта на ковид-а гаден, щото 
написаното е поне отпреди 
80 години. 

Ако за годините преди 1940 
година може да имаме наум, 
че за тях може да е писано 
като за минали събития (но 
едва ли), то как звучи пред-
сказанието за 1941 г.: „много 
зло и нещастия за човеците, 
и много други вредителни 
лошавини. Помежду чове-
ците не ще има любов, нито 
искреност... Смърт за един 
велик и силен цар, и по сич-
кия свят глад и мор, и хората 
ще патят много зло, скърби 
и печали.“ 

Бурната 1968 г. – тога-
ва е войната във Виетнам, 
смазването на Пражката 
пролет, бунтовете в Евро-
па и Америка – е описана 
предварително като: „много 
войнства (б.а. - конфликти, 
войни), запустявания, много 
пожари, несъгласия, злопо-
лучия на източните църкви, 
на църковните и на целия род 
человечески много и различ-
ни скърби (кахъри) ... вражда 
и злоба между князете (б.а. 
- управниците), сред тях и в 
техните места ще следва и 
голяма промяна в бъдеще... 
Кръвопролития... Смърт... И 
най-после застрашава с ве-
лико войнство (б.а. – голяма 
война), ще има голямо зло, 
скръб и болезни между цар-
ствата (държавите).“ 

Но нека прочетем какво 
Вечният календар предвеща-
ва за 2023 г.? 

„От началото зимата ще 
е студена, средата топла, 
а на края нито топла, нито 
студена. Пролетта ще е 
студена, догде се изравнят 
денят с нощта. Лятото ще 
е с горещина превъзходна, 
а есента с много навод-
нения и много хора ще 
страдат от треска. Много 
злодейства, много кра-
дци ще се явят; но между 
ловците ще съществува 
малко уверение на благо-
говение, а най-вече между 
старите и меланхолиците, 
невеселите. При това се 
предсказват боеве и смърт 
на велики  човеци. Венера 
(планетата) в края на 7 
знак небесен обещава на 
жените и мъжете голямо 
благополучие.“ 

Е, всеки да разчита както 
реши тези предсказания. 
Нека не звучат съвсем окон-
чателни. Колко са верни – ще 
видим. Но в календара вечен 
има нещо далече по-знаме-
нателно отколкото  предзна-
менованията от 1914 година 
(„големи несъгласия и войни 
помежду царствата (държа-
вите) ... и много други вреди 
и злини: предателства, зло-

помишления, грабителства, 
поробвания и различни боеве 
помежду силни владетели“) 
до 2025 г. Да – точно така: 
предсказанията по години 
завършват до 2025 г. По из-
числения по букви и цифри 
има посочвания на коя дата 
точно се пада Великден през 
2100 година. Има и таблица. 
От нея ще си предвидите 
кога се пада Великден през 
2450 г. Вярно е – календарът 
предвижда около 500 години 
напред кога празнуваме Въз-
кресение Христово.  

Всъщност най-ранното 
предсказание във Вечния 
календар е от 956 година. То 
е за България. Няма греш-
ка, от Х век е, отпреди 1066 
години. Направено е от бо-
гомила Петър Осоговец. В 
него се казва, че покрай 
другите народи (на Египет, 
Месопотамия, Гърция, Юдея, 
Рим и Византия) не останала 
звезда и другар за ангела 
пазител за България. Тога-
ва Бог се смилил над този 
сиротен ангел и с дъха си в 
простора и с движение-знак 
осенил млечния път – „и рой 
светли ангели се родиха 
там. И заповяда Бог на 
млечния път да властвува 
над България... Неповолни 
войни ще разсипят и Ви-
зантия, а България като 
огнена птица – сфинкс ще 

Новогодишна разходка из Вечния календар

КаКво носи 2023 година, преди и после?
Добруджанецът Балчо Нейков създава Общ календар в 1892 г. Богомилът Петър Осоговец през 956 година посочва 

Млечния път като водител и пазител на България, осенените звезди с Божие движение - знак   

се възражда от собствена-
та си пепел, та ще пребъде 
докрай на вековете. Защо-
то гаснат звездите една по 
една. Но Божият пояс ще 
свети вечно и млечният път 
ще бъде светъл саван над 
мъртвата вселена.“ 

Във Вечния календар има и 
практични части, които зву-
чат актуално и днес (иначе 
как ще е „вечен“) – Как да 
станем богати? и Как да не 
стареем? 

При Как да станем богати? 
са посочили рецептата на 
американския милиардер 
Форд. Разделът почва с „Не 
купувай нищо излишно! И за-
вършва с „Бъди винаги учтив! 

При „Как да не стареем?“ 
четем: „Главното правило, за 
да не остаряваме, е да не се 
преуморяваме.“      

Поредицата от ценни съ-
вети завършва със следните 
3: „Избягвай излишните и 
силни питиета, а също и тю-
тюна. Чистотата е половина-
та здраве: къпи се поне два 
пъти месечно. Не преяждай 
и не препивай!“

Това последното Не пре-
яждай и не препивай! важи 
не само по празниците, а май 
и до края на света. Как после 
да не вярваш на Вечния ка-
лендар, създаден и съхранен 
от българите през десетиле-
тия и столетия. 
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ОВЕН - Освободете се от ненужни и нато-
варващи мисли, гледайте реално на нещата 
и не се измъчвайте от чуждото безхаберие. 
Има от какво да сте доволни и следващите 
дни ще потвърдят налагащата се тенденция.

ТЕЛЕЦ - В пряката си работа ще вложите 
повече старание, за да приключите навреме 
започнатото. Подобряване на финансите от 
трудовата ви заетост, както и от допълнител-
ни доходи, хонорари, наеми или получаване 
на заеми.

БЛИЗНАЦИ - Имате значителни успехи 
днес, особено в делови план. Успявате да 
постигнете резултати, които сте си поставили 
отдавна за цел. Партньорите ви ще останат 
доволни от начина, по който действате в 
определена ситуация.

РАК - В отлична форма сте и денят се 
очертава като изключително ползотворен. 
Предстоят ви много ангажименти и е възмож-
но да почувствате голямо пренатоварване.

ЛЪВ - Отношенията в семейството ще ви 
накарат да планирате предстоящи пътува-
ния. Финансови проблеми ще ви притеснят, 
но ще отшумят.

ДЕВА - Доброто сътрудничество, което гра-
дите с партньорите ви се отразява позитивно 
на мисленето, работата и печалбите ви.

ВЕЗНИ - Нуждаете се от допълнителни 
средства, за да приключите започнат проект 
и в тази връзка ще търсите съдействие от 
хора, които по ваша преценка биха могли да 
ви бъдат полезни.

СКОРПИОН - Романтично то ви настрое-
ние ще стане причина изобщо да не ви се 
занимава с текущите ви ангажименти. Ще 
получите подкрепа от човека до вас и без 
да полагате особени усилия ще се чувствате 
добре.

СТРЕЛЕЦ - Приемете фактите философски 
и довършете текущите си задачи. Чувствате 
се в добра физическа форма, но един час 
във фитнес зала ще ви се отрази чудесно.

КОЗИРОГ - Работите усилено по своя идея, 
която смятате да осъществите съвсем скоро. 
Възможно е да ви се наложи да промените 
тактиката си по определен въпрос и едва ли 
ще се поколебаете да го сторите.

ВОДОЛЕЙ - Поведението на приятелите 
ви предизвиква у вас много противоречиви 
чувства. Все пак мислете позитивно и не 
позволявайте нещо или някой да развали 
настроението ви.

РИБИ - Много скоро може да се окажете в 
трудна ситуация, изпадайки в невъзможност 
да свършите работа и то не по ваша вина.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Женски радости: Джинсите ти 
падат а сутиена ти стиска! - Кра-
си от Рилци, но не тази, за която 
си мислите!

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува днес кметицата 
на село Честименско 
Мария Петрова. Нека е 
здрава и нека работи с 
ентусиазъм за хората 
от повереното й насе-
лено място!  

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на 
Ружди Османов - кмет-
ски наместник на с. 
Ангеларий, с пожела-
ния за здраве и много 
успехи в отговорната 
работа!

В АВАНС честитим 
утрешния рожден ден 
на  Данчо Минчев и му 
желаем от здраве, ус-
пехи в добрите начина-
ния и добри приятели 
да не се отърве! 

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ТОП ОСТРОВНи ДЕСТиНАции зА иДЕАЛЕН мЕДЕН мЕСЕц 
"Щастието се състои в това да живееш всеки ден така, ся-

каш е първият ден от медения ти месец и последният ден от 
почивката ти", казва Лев Толстой. Разбира се, меденият месец 
бележи навлизането в нов период с човека, с когото искате да 
прекарате остатъка от живота си, така че той трябва да бъде 
незабравим.

Плановете на двойките за меден месец понякога могат да 
включват престой в хотел, слънчеви бани край басейн, пътува-
не и разглеждане на нова страна, къмпинг сред природата или 
почивка на остров, заобиколен от морето. Ето няколко острова, 
които можете да посетите по време на медения си месец - ос-
трови с романтична, забавна и изненадваща красота.

Санторини
Всяка година Санторини е един от най-посещаваните острови 

сред гръцките острови. Той е известен и като острова на меде-

ния месец. Всяка година хиляди двойки идват на тази синьо-бяла 
красота, за да прекарат първите дни от брака си. Залезът в Сан-
торини е наистина уникален. И за да му се насладите напълно, 
можете да отидете до фара и селището Оя.

В Санторини има плажове с черен и червен пясък. Кокини 

Паралия, който е със същия цвят като почвата на острова, 
близо до руините на Акротири, предлага незабравимо плажно 
преживяване с огромния си скален пейзаж. По-привлекателен 
от любимите на туристите плажове Периса и Камари, на се-
верния хребет на острова, близо до село Оя, средновековна 
столица, изоставена през XVII в. е по-малко известният плаж 
Амуди. Докато плувате на този плаж, можете да се насладите 
на гледката на вятърната мелница, старата охрана на острова 
и очарователните къщи на Оя.

Острови Фи Фи
Най-популярните и туристически острови в Тайланд, попу-

лярността на островите Фи Фи се увеличава, след като филмът 
"Плажът" с участието на Леонардо ди Каприо е заснет тук, в 
залива Мая на Ко Фи Фи Ле, втория по големина остров от 
групата. На острова идват много хора, особено през високия 
сезон, което означава, че е толкова пренаселен, че островът 
не може да се справи с голямото търсене.

Има много алтернативи за посетителите, които предлагат 
спокойни места за почивка, като същевременно предлагат и 
поглед към местната култура. Известни като архипелаг, тези 
острови са свързани с провинция Краби и включват два основни 

острова - Ко Фи Фи Фи Ли и Ко Фи Фи Дон. Островите Фи Фи 
са разположени между островите Пукет и Андаманско море, 
които често се посещават от младоженци.

Фиджи
Фиджи е архипелаг, състоящ се от 333 острова. Това е очаро-

вателна колекция от острови, които отразяват пейзажа, който 
виждаме на най-хубавите пощенски картички. Местното насе-
ление приканва туристите да отседнат в бунгала и курорти на 
островите. Това е тропически островен рай, където океанските 
вълни се плискат към бели пясъчни плажове, за да посрещнат 
млади и стари, семейства или младоженци. На тези острови е 
възможно да се намери вариант за всеки бюджет. Тези остро-
ви, които са затворени за туризъм през 1987 г., започват да се 
възраждат, когато държавата предоставя властта върху недви-
жимите имоти на островитяните.

Мавриций
Островите Мавриций и Родригес, заедно с близкия Реюнион - 

френски отвъдморски департамент - са част от Маскаренските 

острови. Мавриций, островна държава в Индийския океан, е 
известен със своите плажове, лагуни и рифове. Островът е бил 
единственото известно местообитание на птиците додо, преди 
те да бъдат унищожени от хората, и е дом на много ендемични 

видове. Столицата и най-голе-
мият град на страната е Порт 
Луис на остров Мавриций.

Поради географското си по-
ложение и вековете на колони-
ално управление населението 
на Мавриций е изключително 
разнообразно по отношение 
на етнически групи, култура, 
език и религия. Едно от най-по-
сещаваните места на острова, 
"Седемте цветни земи на Ша-
марел", очарова посетителите 
си със своите дюни с цветен 
спектър, вариращ от червено, 
розово, жълто до зелено и 
дори лилаво. Друго спиращо 
дъха природно чудо на Мав-
риций е подводният водопад, 
тази много рядка илюзия. Това 
е наистина спиращо дъха при-
родно явление, което трябва 
да се види.

Остров Мавриций е също 
така чудесен избор за меден 
месец. Можете да правите 
слънчеви бани на девствен 
плаж, да плавате в топлите 
води на тропическа лагуна и 
да се гмуркате в кораловите 
рифове. Можете да стигнете 
от единия до другия край на 
страната за два часа. По този 
начин е възможно пътуване, 
което да обхване целия ос-
тров.


