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Всеки ден с по-
добрия вестник!

Над по-голямата част от стра-
ната ще преобладава облачно 
време. Разкъсвания и значителни 
намаления на облачността ще има 
над Югозападна България. През 
деня постепенно валежите ще 
отслабват, а до вечерта в повече-
то райони и ще спрат. Още през 
нощта в цялата страна вятърът ще 
се ориентира от североизток и ще 
е предимно умерен, а през деня ще 
се обръща от запад-северозапад 
и в повечето райони ще отслабне. 
Преобладаващите минимални тем-
ператури ще бъдат между 0° и 5°, 
а максималните - между 2 и 7°.

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 ПЧЕЛАРИ ОТ 

СЕВЕРОИЗТОЧНА 
БЪЛГАРИЯ СА ГОТОВИ 
ДА СЕЗИРАТ БРЮКСЕЛ 
ЗАРАДИ ПРОБЛЕМИ
В СЕКТОРА

ВРЕМЕТО

ВДИГНАХА ВЪЗРАСТТА И 
СТАЖА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ

ДВОРЕЦЪТ В БАЛЧИК 
РЕКОНСТУИРА КЪЩА В 
СТАРИННИЯ СОЗОПОЛ

ДОБРИЧКАТА ДЕПУТАТКА АЛБЕНА 
СИМЕОНОВА: ЗАДЪРЖАНИЯТ ДЕЙВИД 
БОДИЛ НЯМА НИЩО ОБЩО С МЕН 
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Пчелари от Североизточна България изразиха 
днес пред медии във Варна готовност да сезират 
Европейската комисия и Европейската прокура-
тура заради проблеми в техния сектор. Предсе-
дателят на сдружението «Български свободни 
пчелари» Ясен Янев уточни, че преди това ще 
бъде изпратено писмо да президента Румен Ра-
дев и министерствата на земеделието и на здра-

веопазването. По думите му производителите 
настояват да получат категоричен отговор дали 
в земеделието се ползват забранени пестициди 
и има ли санкционирани за такива нарушения. С 
писмото пчеларите искат да се направи проверка 
и се изясни дали има картели, които умишлено 
поддържат изкупните цени на меда у нас най-
ниски в Европа. Производителите настояват и 
за адекватни мерки на държавно ниво, за да се 
приравни социалният им статус към този на ев-
ропейските им колеги.

Пари за сектора има, само че те не стигат 
до редовите производители, допълни Янев. Той 
уточни, че ако до 30 дни не се получи отговор на 
писмото, производителите са готови да излязат 
на протест.

„Ние питаме за използването на пестициди, ма-
кар че знаем отговора“, допълни Янев. Присъст-
ващите на пресконференцията посочиха, че са 
изпращали проби в чуждестранни лаборатории, 
като резултатите показват наличие на повече от 
20 пестицида, половината от които са забранени 
за употреба.

Пчеларят Петър Петров от Тервел обясни, че в 
района смъртността при медоносните насекоми 
е изключително висока. Много хора се отказаха 
от този бизнес и продължават да разпродават, 
секторът е в колапс, обясни Петров. Позицията 
му бе подкрепена и от Иван Желязков от Добрич. 
Пчеларите не можаха да отговорят на въпроса от 
какво умират животните, като посочиха, че нямат 
адекватен отговор и от различните държавни ин-
ституции, имащи отношение към проблема. БТА
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ТАКЪВ Е ЖИВОТЪТ

Äåïóòàòêàòà Àëáåíà Ñèìå-
îíîâà îò “Äåìîêðàòè÷íà Áúë-
ãàðèÿ” çàÿâè, ÷å íÿìà íèùî 
îáùî ñ àðåñòóâàíèÿ áðèòàíåö 
Äåéâèä Áîäèë, êîéòî å èçäèð-
âàí ñ ÷åðâåíà áþëåòèíà îò 
Èíòåðïîë.

28-ãîäèøíèÿò áðèòàíñêè 
ãðàæäàíèí Äåéâèä Áîäèë áå 
çàäúðæàí íà10.01.2023 â ñåëî 
Ëþáåíîâî, îáùèíà Íèêîïîë. 
Òîé å áèë çàëîâåí îò ñïåöïî-
ëèöàè â ÷àñòåí èìîò äî ôåðìà 
çà áèîçåìåäåëèå â ñåëîòî, 
ïèñà âåñòíèê „24 ÷àñà“.

Ïî ïúðâîíà÷àëíà íåïîòâúð-
äåíà èíôîðìàöèÿ áåøå ñú-
îáùåíî, ÷å ôåðìàòà å íà 
äåïóòàòêàòà îò 45-îòî è 46-
îòî Íàðîäíî ñúáðàíèå îò ÏÃ 
íà “Äåìîêðàòè÷íà Áúëãàðèÿ” 
Àëáåíà Ñèìåîíîâà. Â íàñòî-
ÿùèÿ ïàðëàìåíò òÿ å ÷ëåí íà 
êîìèñèèòå ïî çåìåäåëèå è 
åêîëîãèÿ.

Ñèìåîíîâà ðàçêàçà ïðåä 
ÁÍÒ, ÷å Äåéâèä Áîäèë æèâåå â 
ñåëîòî, à êúùàòà áèëà íà äÿäî 

ДОБРИЧКАТА ДЕПУТАТКА 
АЛБЕНА СИМЕОНОВА: 
ЗАДЪРЖАНИЯТ ДЕЙВИД БОДИЛ 
НЯМА НИЩО ОБЩО С МЕН

Çà ïåðèîäà 23 äåêåìâðè – 5 
ÿíóàðè, ïî äàííè íà ÐÇÈ Äî-
áðè÷, 135 ñà ðåãèñòðèðàíèòå 
ñëó÷àè íà çàðàçíè çàáîëÿ-
âàíèÿ. Îò òÿõ 113 ñà îò ãðèï 
è ÎÐÇ. Àêòóàëíè äàííè çà 
áîëíèòå ïðåç òàçè ñåäìèöà 
âñå îùå íÿìà. Ñïîðåä ëè÷íè 
ëåêàðè, íàé-çàñåãíàòè îò ðàç-
ïðîñòðàíåíèåòî íà âèðóñíèòå 
èíôåêöèè è ãðèï êúì ìîìåíòà 
îñòàâàò äåöàòà.

Äàííèòå íà ÐÇÈ Äîáðè÷ çà 
çàáîëåâàåìîñòòà ïîêàçâàò, ÷å 
íàé-ìíîãî çàáîëåëè îò ãðèï è 
îñòðè ðåñïèðàòîðíè çàáîëÿâà-
íèÿ ñà äåöàòà îò 5-14-ãîäèøíà 
âúçðàñò. Âåäíàãà ñëåä òÿõ 
ñà âúçðàñòíèòå îò 30 äî 64 
ãîäèíè, ñëåäâàò äåöàòà îò 0 
äî 4 ãîäèíè – 20, íàé-ìàëêà 
å áðîéêàòà íà çàáîëåëè íàä 
65-ãîäèøíà âúçðàñò. Îáùàòà 
çàáîëÿåìîñò îò ãðèï è ÎÐÇ 
çà îáëàñòòà å 142,55 %îî íà 
10000 äóøè.

Â ïåòúê ùå çàñåäàâà ùàáúò 
íà îáëàñòíî íèâî è îò ÐÇÈ ùå 
îáÿâÿò ñòåïåíòà íà çàáîëåâà-
åìîñò.

Íà 9 ÿíóàðè, îêîëî 12:45 ÷àñà, ïî áóë. “Ðóñèÿ“ â ãðàä 
Äîáðè÷ å èçâúðøåíà ïðîâåðêà íà 39-ãîäèøåí ìúæ. Â õîäà 
íà ïðîâåðêàòà å óñòàíîâåíà ñóõà òðåâíà ìàñà ñ òåãëî 0,13 
ãðàìà, ðåàãèðàùà íà êàíàáèñ. Ìúæúò å çàäúðæàí çà ñðîê 
îò 24 ÷àñà. 

Íà 10 ÿíóàðè, îêîëî 08:30 ÷àñà, â ñ. Ñïàñîâî å ñïðÿí çà 
ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Õþíäàé“, óïðàâëÿâàí îò 40-ãî-
äèøåí. Óñòàíîâåíî å, ÷å âîäà÷úò å íåïðàâîñïîñîáåí. 
Ïðè ïîñëåäâàëàòà ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà íàðêîòè÷íè è 
óïîéâàùè âåùåñòâà, òåñòúò îò÷èòà ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò 
çà óïîòðåáàòà íà àìôåòàìèí. 40-ãîäèøíèÿò å çàäúðæàí çà 
ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 10 ÿíóàðè, îêîëî 22:30 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å èçâúð-
øåíà ïðîâåðêà íà 44-ãîäèøåí ìúæ. Â õîäà íà ïðîâåðêàòà å 
óñòàíîâåíà ñóõà òðåâíà ìàñà ñ òåãëî 1,3 ãðàìà, ðåàãèðàùà 
íà êàíàáèñ. Çàäúðæàí å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. ÍÄÒ

112 ÍÎÂÈÍÈ

„Â ìîìåíòà íå ñå íàëàãà 
ãðèïíà âàêàíöèÿ â íàöèîíàëåí 
ìàùàá. Çäðàâíèòå âëàñòè ñå 
ñïðàâÿò ñúñ ñèòóàöèÿòà. Áóð-
ãàñêà îáëàñò å ïî-íàòîâàðåíà 
ïî îòíîøåíèå íà ãðèïíîòî 
çàáîëÿâàíå, çàòîâà å âçåòî 
ðåøåíèå çà êðàòêîñðî÷íà 
âàêàíöèÿ çà äåöàòà òàì“, 
çàÿâè ìèíèñòúðúò íà çäðàâå-
îïàçâàíåòî Àñåí Ìåäæèäèåâ 
ïðåä ìåäèè Â Ìèíèñòåðñêèÿ 
ñúâåò. Ïèêúò íà ãðèïíàòà åïè-
äåìèÿ ó íàñ ñå î÷àêâà ñëåä 
10-15 äíè, çàòîâà êúì ìîìåíòà 
âëàñòèòå ùå âçèìàò ðåøåíèÿ 
çà âúâåæäàíåòî íà ìåðêè íà 
ðåãèîíàëåí ïðèíöèï.

 „Ùå èçäàì çàïîâåä â Áóð-
ãàñêà îáëàñò äà ñå îáÿâÿò 
çà íåó÷åáíè äíèòå â ïåðèîäà 
12-17 ÿíóàðè âêëþ÷èòåëíî. 
Òåçè äíè áåç îáó÷åíèå â 
åëåêòðîííà ñðåäà íÿìà äà 
ïîâëèÿÿò ñåðèîçíî âúðõó 
ïðåïîäàâàíåòî íà ñúäúðæà-
íèåòî íà ó÷åáíèòå ïðåäìåòè“, 
ïîä÷åðòà ìèíèñòúðúò íà îá-
ðàçîâàíèåòî è íàóêàòà Ñàøî 
Ïåíîâ. Àêî ïî-íàòàòúê îá-

ñòàíîâêàòà ñå óñëîæíè è ñå 
íàëîæè âòîðî ïðåêúñâàíå íà 
ó÷åáíèÿ ïðîöåñ, òîãàâà âå÷å 
ùå îáñúäèì è âúçìîæíîñòòà 
çà îáó÷åíèå â åëåêòðîííà 
ñðåäà, äîáàâè Ïåíîâ. Ïîäõî-
äúò ùå å åäíàêúâ çà âñè÷êè 
îáëàñòè.

Â ñúùîòî âðåìå Íóðîôåíúò 

НОВ ВЕРИЖЕН ТРАКТОР В ОБЩИНА ТЕРВЕЛНОВ ВЕРИЖЕН ТРАКТОР В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ìó. Òÿ ïîçíàâàëà áðèòàíåöà 
è ìó ïîìîãíàëà äà ñè âêëþ÷è 
òîêà è âîäàòà â êúùàòà, ïîíÿ-
êîãà è ìó ïðåâåæäàëà.

“Äà, ïîçíàâàì ãî, ñëåä Íîâà 
ãîäèíà ãî âîäèõ äà ñè ïëàòè 
òîêà è âîäàòà. Íî âñåêè áè 
ïîìîãíàë íà åäèí ÷óæäåíåö. 
Îùå ïîâå÷å, ÷å äÿäî ìó ìè 
áåøå ìíîãî áëèçúê”, êàçà äå-
ïóòàòêàòà îò “Äåìîêðàòè÷íà 
Áúëãàðèÿ”.

Àëáåíà Ñèìåîíîâà êàçà, ÷å 
äÿäîòî è áàáàòà íà Äåéâèä, 
Ôèëèï è Äæàíè, ñè êóïèëè 
êúùà â ñåëî Ëþáåíîâî. Èìî-
òúò áèë íà äðóãèÿ êðàé íà 
ñåëîòî è äàëå÷ îò íåéíàòà 
ôåðìà çà áèîïðîèçâîäñòâî.

Òÿ çàÿâè, ÷å å èçíåíàäàíà îò 
àðåñòà íà Áîäèë. Âèæäàëà ãî 
å ñàìî çà ïîëîâèí ÷àñ, êîãàòî 
ìó ïðåâåæäàëà â êìåòñòâîòî, 
çàùîòî íèêîé â ñåëîòî íå ãî-
âîðåë àíãëèéñêè. Ñïîðåä íåÿ 
èçäèðâàíèÿò ñ ÷åðâåíà áþëå-
òèíà îò Èíòåðïîë èçãëåæäàë 
èçêëþ÷èòåëíî íîðìàëåí.

              Äèìèòúð ÄÓÊÎÂ
Îò 2 îêòîìâðè 2022 ã., ÷å è 

äîñåãà, áúëãàðñêèòå ïîëèòèöè, 
ñîöèîëîçè è ïðèëåæàùèòå èì 
ñïåöèàëèñòè è æóðíàëèñòè 
ïðîäúëæàâàò äà èãðàÿò ïðè-
êàçêàòà „Äÿäî âàäè ðÿïà“. 
Ñìÿòàéòå ðÿïàòà çà ðåäîâíî 
ïðàâèòåëñòâî, ðîäåíî îò 48-
îòî Íàðîäíî ñúáðàíèå. Äîéäå 
âðåìå Äÿäîòî, íå ñè è ìèñëåòå 
çà Äèìèòúð Áëàãîåâ, à ïî-

ñêîðî çà ïðåçèäåíòà Ðóìåí 
Ðàäåâ, äà èçâèêà íà ïîìîù 
è ìèøêàòà. Ñàìî ÷å ïðåçè-
äåíòúò ñåãà òðÿáâà äà ðåøè 
íà êîÿ ìèøêà äà ïîäõâúðëè 
ñèðåíöåòî – öåëè ïåò ìèøëåòà 
öâúð÷àò. Âñÿêî èñêà ñèðåíöå 
– ÄÏÑ, „Âúçðàæäàíå“, ÁÑÏ, 
„Äåìîêðàòè÷íà Áúëãàðèÿ“, 
„Áúëãàðñêè âúçõîä“. È Áî-
æèíêàòà èñêà ìàíäàò, íî ñè å 
ñàì-ñàìè÷úê êàòî íåçàâèñèì. 

Íîðìàëíî áè áèëî ìàíäàò 
äà ñå âðú÷è íà òðåòàòà ïî 
ãîëåìèíà ïàðëàìåíòàðíà ãðó-
ïà. Àìà èìà ñòðàõ òîâà äà 
íå âçðèâè áîìáà, êîÿòî è 
ðÿïàòà ùå èçâàäè, è Äÿäîòî 
ïðåäñìúðòíî ùå íàðàíè, äà 
íå ãîâîðèì çà êëàñèöèòå îò ò 
íàð. ïîëèòè÷åñêà êëàñà, êîè-
òî ùå îòâîðÿò òàêèâà ãîëåìè 
óñòè, ÷å Áúëãàðèÿ ùå òðÿáâà 
äà êàíäèäàòñòâà çà ðåêîðä íà 
Ãèíåñ. Íî è ùå é ñå íàëîæè 
äà ïîëçâà ñòîìàòîëîãè÷åñêà 
ïîìîù ïðåäè òîâà îò ÑÀÙ, 
Àíãëèÿ, Åâðîïåéñêèÿ ñúþç 
èëè Ðóñèÿ.

Òàêúâ å æèâîòúò!
Çíàå ñå, ÷å Äÿäîòî íå õà-

ðåñâà „Âúçðàæäàíå“ è íÿìà 
äà ìó ïîäõâúðëè ñèðåíöå, íî è 
ïúê âúçðîæäåíöèòå èñêàò èç-
áîðè, à íå äà ñúøèâàò íÿêàêâà 
ìàðèîíåòêà, êîÿòî â ñàìîòà 
äà ðèòà ñðåùó åâðîòî è ÍÀÒÎ 
è âñåêè äåí äà ïîëó÷àâà ãëîáè 
îò Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, ÷å íå 
ïàñå îò íåãîâèòå ëèâàäè.

Òàêúâ å æèâîòúò!
ÁÑÏ íå êàçà êîé ìó ïðåïî-

ðú÷à Äÿäîòî çà ïúðâèÿ ìàí-
äàò. Âúðòÿ ñå íàñàì-íàòàì 
è ïàê ãî ïîäêðåïè çà âòîðèÿ 
ìàíäàò. Çàòîâà ñè èñêà è 
èíäóëãåíöèèòå äà èçâàäè ðÿ-
ïàòà, íî ïðèêàçêàòà „Äÿäî 
âàäè ðÿïà“ ñè èìà àâòîðè, 
âàæíî å êàêâî òå ùå êàæàò. 
Ðÿïàòà å ñëîæíî íåùî. Èìà 
÷åðíè ðåïè, èìà áåëè ðåïè, 
èìà ÷åðâåíè ðåïè, èìà è äúëãè 
êàòî êðàñòàâèöè ðåïè, åäíè 

Íîâ âåðèæåí òðàêòîð ñúñ 
ñíåãîðèííî ãðåáëî è ðèïåð 
äîñòàâè Îáùèíà Òåðâåë â 
êðàÿ íà ìèíàëàòà ãîäèíà. 
Òðàêòîðúò å äîñòàâåí ñëåä 
ïðîâåäåíà îòêðèòà ïðîöåäóðà 
ïî Çàêîíà çà îáùåñòâåíè-
òå ïîðú÷êè. Ìîùíîñòòà íà 
ìàøèíàòà å 190 ê.ñ. Äîñòàâ-

МАНДАТЪТ КАТО... МАНДАЛОМАНДАТЪТ КАТО... МАНДАЛО
ñà ëþòèâè, äðóãèòå ñà ñëàä-
êè… Èìà ðåïè ñðåä ïîëèòèöè, 
ñðåä ñîöèîëîçè è ïîëèòîëîçè, 
ñðåä æóðíàëèñòè… Àêî ñå îã-
ëåäà ÷îâåê, ìîæå è äà ìó ñå 
ïðèâèäè, ÷å æèâåå â äúðæàâà 
íà ðåïèòå. Ïðåäñòàâåòå ñè 
äà íàðå÷åì äúðæàâàòà ñè ïî 
ïîäîáèå íà åâðåéñêàòà -  ùå 
èìà Äúðæàâàòà Èçðàåë è Äúð-
æàâàòà Ðÿïà.

Òàêúâ å æèâîòúò!

Ìèøëåòî „Äåìîêðàòè÷íà 
Áúëãàðèÿ“ îò ÃÅÐÁ è „Ïðî-
äúëæàâàìå ïðîìÿíàòà“ èñêàò 
äà ñëîæàò äîðè ïðåä Äÿäîòî 
äà äúðïà óøèòå íà ðÿïàòà, 
íî êàêâî ùå êàæå Áàáàòà, à 
òÿ êîÿ å, âñè÷êè ìúë÷àò. Ùå 
ïîæèâååì, ùå ÷óåì â ïåòúê, 
ñúáîòà èëè íåäåëÿ ïðåçèäåí-
òúò çà êîãî å ïîäãîòâèë áóöàòà 
ñèðåíå. Çíàå ñå, ÷å ãîëÿìà 
ïîëèòè÷åñêà ñóøà å íàëåãíàëà 
Áúëãàðèÿ è ðÿïàòà òîêó-òàêà 
ëåñíî å íåâúçìîæíî äà ñå 
èçâàäè. Íàé-ìíîãî ëèñòàòà é 
äà îñòàíàò â ðúöåòå íà íÿêîå 
ìèøëå, à àç íå ìîãà äà êàæà 
ìèøêà ãðèçå ëè ëèñòà íà ðÿïà.

Òàêúâ å æèâîòúò!
Íàé-ìàëêî âíó÷å „Áúëãàð-

ñêè âúçõîä“ êàòî ÷å ëè èìà 
íàé-ãîëåìè øàíñîâå çà íà-
ñëåäñòâîòî íà Äÿäîòî. Òàêà 
ïîíå ñå ðàçèãðàâàò êàðòèòå 
â êðú÷ìè ïî ñåëàòà, â ïåíñè-
îíåðñêè êëóáîâå, íà íÿêîè 
ÿõòè, íà ñúáèðàíèÿ íà èìåíèòè 
íàðêîìàíè èëè â äæóíãëàòà íà 
ôåéñáóê /Êíèãàòà ñ ëèöà, âèæ 
Óêèïåäèÿ/.

Â ïîíåäåëíèê âå÷å òîçè 
âúïðîñ ùå èìà îòãîâîð, çà äà 
èìà íîâè âúïðîñè.

Òàêúâ å æèâîòúò!
Âñúùíîñò, ìàíäàòúò çà ðå-

äîâíî ïðàâèòåëñòâî íà 48-
îòî Íàðîäíî ñúáðàíèå òðè 
ìåñåöà ñëåä ïðåäñðî÷íèòå 
ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè áúðçî 
ùå çàïî÷íå äà ñå âèäîèçìåíÿ 
â íàé-îáèêíîâåíî áúëãàðñêî 
ìàíäàëî, êîåòî ìîæå äà çà-
òâîðè âðàòèòå íà ïàðëàìåíòà 
äî ñëåäâàùèòå ïðåäñðî÷íè 
ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè çà 
49-î Îáèêíîâåíî íàðîäíî ñú-
áðàíèå. Ïîíå çà íåîáèêíîâå-
íî íàðîäíî ñúáðàíèå çàñåãà 
íÿìà èçãëåäè.

Êàòî íÿìà õëÿá è ñèðåíå, 
áúëãàðèíî, ÿæ ñè ðÿïà è ñè 
ùðàêàé ìàíäàëî ñëåä ìàí-
äàëî!

Òàêúâ å æîâîòúò!

÷èê å ÈÍÆÊÎÍÑÓËÒ ÅÎÎÄ 
ãð.Âàðíà. Ñòîéíîñòòà íà òðàê-
òîðà å 348 000 ëâ. áåç ÄÄÑ. 
Ñðåäñòâàòà ñà îñèãóðåíè îò 
èêîíîìèè â îáùèíñêèÿ áþ-
äæåò è îò êàïèòàëîâè ñðåä-
ñòâà íà îáùèíàòà. Òðàêòîðè-
ñòèòå ùå ïðåìèíàò îáó÷åíèå 
çà ðàáîòà ñ íîâàòà ìàøèíà.

Ñúäåáíèòå çàñåäàòåëè êúì 
Îêðúæåí ñúä – Äîáðè÷ ñ ìàí-
äàò 2023 – 2027 ãîäèíà îôè-
öèàëíî âñòúïèõà â äëúæíîñò, 
êàòî ïîëîæèõà êëåòâà ïðåä 
Îáùîòî ñúáðàíèå íà ñúäèèòå. 
Äâàäåñåò è ïåò íîâè çàñåäàòå-
ëè ñå çàêëåõà äà ïðèëàãàò òî÷-
íî Êîíñòèòóöèÿòà è çàêîíèòå 
íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, äà 
èçïúëíÿâàò çàäúëæåíèÿòà ñè 
ïî ñúâåñò è âúòðåøíî óáåæäå-
íèå, äà áúäàò áåçïðèñòðàñò-
íè, îáåêòèâíè è ñïðàâåäëèâè.

Ïðåîáëàäàâàùàòà ÷àñò îò 
íîâèòå çàñåäàòåëè ñà ïðåä-
ñòàâèòåëè íà îáùèíà Äîáðè÷ 
– 17, øåñòèìà äóøè ñà èçëú-
÷åíè îò îáùèíà Äîáðè÷êà è 
ïî åäèí îò îáùèíè Øàáëà è 
Òåðâåë. ×åòèðèìà äóøè ùå 
áúäàò çàñåäàòåëè çà âòîðè 
ìàíäàò.

Öåðåìîíèÿòà ïî âñòúïâàíå 

НОВИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ НОВИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ 
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íà ñúäåáíèòå çàñåäàòåëè áå 
ðúêîâîäåíà îò ïðåäñåäàòåëÿ 
íà Îêðúæíèÿ ñúä Ãàëàòåÿ 
Õàíäæèåâà. Òÿ ïðèçîâà íî-
âîèçáðàíèòå çàñåäàòåëè äà 
èçïúëíÿâàò çàäúëæåíèÿòà ñè 
îòãîâîðíî è ñ äåéíîñòòà ñè 
äà äîïðèíàñÿò çà ïîâèøàâàíå 
íà îáùåñòâåíîòî äîâåðèå â 
ñúäåáíàòà âëàñò.

 Ñëåä ïîëàãàíå íà êëåòâà-
òà çàñåäàòåëèòå ïîäïèñàõà 
êëåòâåíè ëèñòîâå è ïîëó÷èõà 
ïúðâîíà÷àëíè ðàçÿñíåíèÿ çà 
ñòàòóòà, ïðàâàòà è çàäúëæå-
íèÿòà ñè.

Ñïèñúêúò íà èçáðàíèòå è 
ïîëîæèëè êëåòâà çàñåäàòåëè 
ùå áúäå ïóáëèêóâàí íà ñàéòà 
íà Îêðúæíèÿ ñúä. Îïðåäåëÿ-
íåòî èì çà ó÷àñòèå â äåëà ùå 
ñòàâà íà ïðèíöèïà íà ñëó÷àé-
íèÿ ïîäáîð ÷ðåç åëåêòðîííî 
ðàçïðåäåëåíèå.

Ïîùåíñêèÿò îïåðàòîð â Óê-
ðàéíà íàïîìíÿ, ÷å  çà âñè÷êè 
ïîùåíñêè ïðàòêè, âêëþ÷èòåë-
íî è ñúäúðæàùè õóìàíèòàðíà 
ïîìîù, èçïðàòåíè äî Óêðàé-
íà, èìà áåçìèòåí ëèìèò îò 
150 åâðî è òðÿáâà äà íîñÿò 
îïèñàíèå íà ñúäúðæàíèåòî.

 Çà äà ñå èçáåãíàò äàíúöè 
è ìèòà, ñòîéíîñòòà íà ñúäúð-
æàíèåòî â ïîùåíñêàòà ïðàòêà 
òðÿáâà äà áúäå ïî-ìàëêà îò 150 

ОБМИТЯВАНЕ НА ПРАТКИ В УКРАЙНАОБМИТЯВАНЕ НА ПРАТКИ В УКРАЙНА
åâðî. Àêî ñå èçïðàùàò åäíîâðå-
ìåííî íÿêîëêî êîëåòà äî åäèí 
ïîëó÷àòåë, îáùàòà èì ñòîéíîñò 
òðÿáâà äà å ïîä 150 åâðî.

Àêî ìèòíè÷åñêèòå ñëóæè-
òåëè â Óêðàéíà ïðåöåíÿò, 
÷å äåéñòâèòåëíàòà ñòîéíîñò 
íà ñúäúðæàíèåòî íàäâèøàâà 
ñòîéíîñòòà, îáÿâåíà â ïîùåí-
ñêèòå äîêóìåíòè, ìîãàò äà 
áúäàò íà÷èñëåíè ìèòà è ÄÄÑ. 

Äîðà ÖÂÅÒÊÎÂÀ

ГРИПЪТ НАСТЪПВА КЪМ ДОБРИЧГРИПЪТ НАСТЪПВА КЪМ ДОБРИЧ

èç÷åçíà îò àïòåêèòå, æàëâàõà 
ñå æèòåëè íà Äîáðè÷. Ìàñîâî 
ñå ïîðú÷âà òîâà ëåêàðñòâî îò 
ïúòóâàùèòå äî Òóðöèÿ, êúäåòî 
êóòèÿ Íóðîôåí å ñàìî 4.44 ëâ., 
à âúòðå èìà 24 òàáëåòêè ïî 
200 ìèëèãðàìà. 12 òàáëåòêè 
îò 400 ìèëèãðàìà â Äîáðè÷ 
ñòðóâàò áëèçî 10 ëâ. ÍÄÒ
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ÊÓËÒÓÐÍÈ ÀÊÖÅÍÒÈ
Äî 26 ÿíóàðè, Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà „Äîðà Ãàáå“, öåí-

òðàëíî ôîàéå. Ôîòîäîêóìåíòàëíà èçëîæáà, ïîñâåòåíà íà 
120 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà Õðèñòî Ï. Êàïèòàíîâ, ïèñàòåë, 
ïóáëèöèñò, þðèñò è îáùåñòâåíèê. Îðãàíèçàòîð: Ðåãèîíàëíà 
áèáëèîòåêà „Äîðà Ãàáå“.

12 ÿíóàðè 19.00 ÷., Äðàìàòè÷åí òåàòúð „Éîðäàí Éîâêîâ“. 
Ñïåêòàêúë „Æåíñêî öàðñòâî“ îò Ñò. Ë. Êîñòîâ íà Äðàìàòè÷åí 
òåàòúð „Éîðäàí Éîâêîâ“. Ðåæèñüîð Ñòåôàí Ñïàñîâ. Ó÷àñòâàò: 
Êðàñèìèð Äåìèðîâ, Òàòÿíà Õðèñòîâà, Âëàäèìèð Òðåíäàôè-
ëîâ, Ìàðèÿ Ãåíîâà, Ôèëèï ßíåâ, Ëþáîâ Íèêîëîâà, Âàëåíòèí 
Àíäðååâ – Ðàôå è Âàëåíòèí Ãåîðãèåâ.

Âõîä ñ áèëåòè: Áèëåòåí öåíòúð íà Äðàìàòè÷åí òåàòúð 
„Éîðäàí Éîâêîâ“ (058/605573). Îðãàíèçàòîð: Äðàìàòè÷åí 
òåàòúð „Éîðäàí Éîâêîâ“.

12 ÿíóàðè, Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà „Äîðà Ãàáå“, ôåéñáóê. 
Êðàåâåäñêà ïóáëèêàöèÿ ïî ïîâîä 125 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî 
íà ßíè Êàëèàêðåíñêè(1898 – 1944), äîáðóäæàíñêè æóðíàëèñò, 
ïèñàòåë è îáùåñòâåíèê. Îðãàíèçàòîð: Ðåãèîíàëíà áèáëèîòå-
êà „Äîðà Ãàáå“.

13 ÿíóàðè, 18.30 ÷., Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷, Êîí-
öåðòíà çàëà. Êîíöåðò „Ìëàäåæêè äóóì“ íà ìåòúë ãðóïèòå 
„TavenSmoke“ è „Afazzia“ ïðè Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷ è 
ãîñò-ãðóïèòå „Èçîáàðåí Ïðîöåñ“ è “Jester`sprivilege”. Îðãà-
íèçàòîð: Ìëàäåæêè öåíòúð – Äîáðè÷.

15 ÿíóàðè, 11.00 ÷., Äúðæàâåí êóêëåí òåàòúð „Äîðà Ãàáå“. 
Êóêëåí ñïåêòàêúë „Ïðèêàçêà çà Îõ“ íà Äúðæàâåí êóêëåí 
òåàòúð „Äîðà Ãàáå“. Îðãàíèçàòîð: Äúðæàâåí êóêëåí òåàòúð 
„Äîðà Ãàáå“.

Ïðîäúëæàâàò:
Ñúâìåñòíà èçëîæáà íà Äðóæåñòâîòî íà äîáðè÷êèòå õóäîæ-

íèöè è Äðóæåñòâî íà õóäîæíèöèòå – Ñèëèñòðà. Õóäîæåñòâåíà 
ãàëåðèÿ – Äîáðè÷. Îðãàíèçàòîðè: Õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ – 
Äîáðè÷, Äðóæåñòâî íà äîáðè÷êèòå õóäîæíèöè, Äðóæåñòâî 
íà õóäîæíèöèòå – Ñèëèñòðà.

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

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

ТЪРСЯ ДА ЗАКУПЯ
ГАРСОНИЕРА ИЛИ ДВУСТАЕН  АПАРТАМЕНТ
В РАЗШИРЕН ЦЕНТЪР НА ГРАД ДОБРИЧ.

За контакти: 0888 283588

Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà 
„Äîðà Ãàáå“ ðåàëèçèðà ÷àñò 
îò ïëàíèðàíèòå äåéíîñòè ïî 
ïðîåêò „Áèáëèîòåêàòà - íîâè 
ïëàòôîðìè çà äîñòúï äî êíè-
æîâíî íàñëåäñòâî, ïðîñòðàí-
ñòâî çà èíòåðêóëòóðåí äèàëîã“ 
ïî Ïðîãðàìà çà âúçñòàíîâÿâà-
íå è ðàçâèòèå íà äúðæàâíè, ðå-
ãèîíàëíè è îáùèíñêè êóëòóðíè 
èíñòèòóòè“ 2022 êúì Íàöèîíà-
ëåí ôîíä „Êóëòóðà“.

Èçïúëíåíèòå êúì ìîìåí-
òà äåéíîñòè ïî ïðîåêòà ñà 
àäàïòèðàíå íà áèáëèîòå÷íè 
êóëòóðíè ïðîñòðàíñòâà è çà-
êóïóâàíå íà âèäåî-êàìåðà, 
ôîòîàïàðàò è èíòåðàêòèâåí 
äèñïëåé - ïîòðåáíîñò çà ðå-
øàâàíå íà ñúùåñòâóâàùèòå 
ïðîáëåìè.

Ïðåç äúëãàòà èñòîðèÿ îò 
ñúçäàâàíåòî ñè äî äíåñ, áèá-
ëèîòåêàòà èçâúðøâà ñâîÿòà 
äåéíîñò â ïðèãîäåíè çà öåëòà 
ñãðàäè, êîèòî íå ñà ñúîáðà-
çåíè ñúñ ñïåöèôèêàòà íà 
íåéíàòà ðàáîòà. Óñëîâèÿòà, 
ïðè êîèòî ñå íàëàãà äà ñå 
çàäúðæàò è ïðèâëè÷àò íîâè 
ïóáëèêè ñå îêàçâà íåëåêà 
çàäà÷à çà åêèïà íà èíòèòó-
öèÿòà. Âúïðåêè îñòàðÿëàòà 
ìàòåðèàëíî-òåõíè÷åñêà áàçà 
è îãðàíè÷åíèòå ïðàâîìîùèÿ, 
ïîðàäè ôàêòà, ÷å áèáëèîòåêà-
òà íå å ñîáñòâåíèê  íà ñãðàäà-
òà, íàé-ãîëÿìàòà îáùåñòâåíà 
áèáëèîòåêà íà òåðèòîðèÿòà 
íà îáëàñò Äîáðè÷ óòâúðæäàâà 
ñâîåòî ìÿñòî íà âîäåù êóëòó-
ðåí èíñòèòóò. 

Ôîàéåòî íà áèáëèîòåêàòà 
öåëîãîäèøíî ñå èçïîëçâà 
çà ïðîâåæäàíåòî íà ðàçëè÷-

ПРОЕКТ "БИБЛИОТЕКАТА ПРОЕКТ "БИБЛИОТЕКАТА 
- НОВИ ПЛАТФОРМИ - НОВИ ПЛАТФОРМИ 
ЗА ДОСТЪП ДО ЗА ДОСТЪП ДО 
КНИЖОВНО НАСЛЕДСТВО, КНИЖОВНО НАСЛЕДСТВО, 
ПРОСТРАНСТВО ЗА ПРОСТРАНСТВО ЗА 
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íè êóëòóðíî-îáðàçîâàòåëíè 
è èíôîðìàöèîííî ñúáèòèÿ. 
×ðåç àäàïòèðàíå íà ñúùåñò-
âóâàùè îáùè ïðîñòðàíñòâà 
ñúñ çàêóïóâàíåòî íà ìîáèëíè 
ìîäóëè ìåêà ìåáåë è óäîáíè 
ïîñåòèòåëñêè ñòîëîâå, ùå ñå 
çàäúðæàò ñúùåñòâóâàùèòå è 
ïðèâëåêàò íîâè ïóáëèêè, çà 
äà ñå îòãîâîðè íà âñå ïî-âèñî-
êèòå èçèñêâàíèÿ çà ïî-óþòíà, 
àòðàêòèâíà è ïðåäðàçïîëàãà-
ùà êóëòóðíà ñðåäà.  

Âðåìåòî, ïðåêàðàíî â ñî-
öèàëíà èçîëàöèÿ, çàðàäè ïàí-
äåìèÿòà, ïîñòàâè âúïðîñà çà 
ïðåìèíàâàíå â îíëàéí ñðåäà 
íà ãîëÿìà ÷àñò îò äåéíîñòòà 
íà áèáëèîòåêàòà. Íàëè÷íàòà 
òåõíèêà îãðàíè÷àâà è çàòðóä-
íÿâà äîêóìåíòèðàíåòî è ñïî-
äåëÿíåòî íà èíôîðìàöèÿ. 

Ïðîåêòúò ïîçâîëè çàêóïèâà-
íåòî íà èíòåðàêòèâåí äèñïëåé, 
èíîâàòèâåí è ïîäõîäÿù çà 
ïðåäñòàâÿíå íà êóëòóðåí ïðî-
äóêò, çà ïðîæåêöèè, ïðåçåíòà-
öèè, îçâó÷àâàíå, ïðîâåæäàíå 
íà êðàåâåäñêè ïðîÿâè, îòêðèòè 
óðîöè, èíôîðìàöèîííè äíè, 
ñåìèíàðè è îáó÷åíèÿ. Çàêó-
ïåíè ñà ñúùî âèäåî-êàìåðà è 
ôîòîàïàðàò, êîèòî ùå ïîçâî-
ëÿò äà ñå ðåàëèçèðàò óñïåøíî 
ñúáèòèÿ, êàêòî â áèáëèîòåêàòà, 
òàêà è îíëàéí.

Ñ íàñòîÿùèÿ ïðîåêò, áèáëè-
îòåêàòà ñå ñòðåìè äà óâåëè÷à-
âà äîñòúïà äî èíôîðìàöèÿ è 
êóëòóðà â ïîëçà íà ìåñòíàòà 
îáùíîñò è äà ñúäåéñòâà çà 
ðàçâèòèå íà òâîð÷åñêèÿ ïî-
òåíöèàë íà øèðîêà àóäèòîðèÿ 
ñ ðàçëè÷íè ïðîôèëè. 

Ãàëÿ ÌÀÐÈÍÎÂÀ

Àñîöèàöèÿòà íà èíäóñòðèàë-
íèÿ êàïèòàë â Áúëãàðèÿ (ÀÈÊÁ) 
îáÿâÿâà íà÷àëîòî íà íîìèíà-
öèèòå çà äåñåòîòî þáèëåéíî 
èçäàíèå íà ãîäèøíèòå íàãðàäè 
„Èêîíîìèêà íà ñâåòëî“, êîèòî 
ùå áúäàò âðú÷åíè íà ïðåäñòî-
ÿùà öåðåìîíèÿ ïðåç ìåñåö 
ìàðò 2023 ã.

Öåëòà íà åæåãîäíèÿ è äîáèë 
âå÷å øèðîêà ïîïóëÿðíîñò è 
ïðèçíàíèå êîíêóðñ å äà îòêðîè 
ñòèìóëèðàùè ïðèìåðè çà óñïå-
õè â áîðáàòà ñ íåôîðìàëíàòà 
èêîíîìèêà è äà îòëè÷è âîäå-
ùè èíñòèòóöèè è ëè÷íîñòè ñ 
àêòèâíà ïîçèöèÿ è ïðèíîñ â 
îãðàíè÷àâàíåòî íà ñèâàòà èêî-
íîìèêà. Íàãðàäèòå ñà ÷àñò îò 
öÿëîñòíàòà äåéíîñò íà ÀÈÊÁ 
çà ïîâèøàâàíå íà îáùåñòâåíà-
òà íåòúðïèìîñò êúì íåôîðìàë-
íàòà èêîíîìèêà, ïîîùðÿâàíå 
ïðåäïðèåìàíåòî íà àêòèâíè 
äåéñòâèÿ â òàçè ïîñîêà è ïî-
ïóëÿðèçèðàíå ãðàäèâíàòà ðîëÿ 
íà áèçíåñà â îáùåñòâîòî çà 
ïîäîáðÿâàíå íà ñîöèàëíî-èêî-
íîìè÷åñêàòà ñðåäà.

Ïðèçúò „Èêîíîìèêà íà ñâåò-
ëî“ çà 2022 ã. ùå ñå ïðèñúäè â 
òðè êàòåãîðèè:

� Çà íîðìàòèâåí àêò èëè 
àäìèíèñòðàòèâíà ïðàêòèêà, 
êîèòî âîäÿò äî îãðàíè÷àâàíå 
íà ñèâàòà èêîíîìèêà è ïîäî-
áðÿâàíå íà áèçíåñ ñðåäàòà.  

Ïðèñúæäà ñå íà äúðæàâíà/
îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ èëè 
íà íåéíè ïðåäñòàâèòåëè çà 
ïðåäëàãàíåòî/âúâåæäàíåòî íà 
íîðìàòèâåí àêò èëè àäìèíè-

СТАРТИРАТ НОМИНАЦИИТЕ 
ЗА ДЕСЕТОТО ИЗДАНИЕ НА 
КОНКУРСА ЗА НАГРАДИТЕ 
"ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО"

Îêîëî 17 íà ñòî å áðîÿò íà 
îòñúñòâàùèòå ó÷åíèöè ïîðàäè 
áîëåñò â øåñòòå ó÷èëèùà íà 
îáùèíà Áàë÷èê. Íàé-âèñîê 
å ïðîöåíòúò â ó÷èëèùàòà â 
ñåëàòà Ñåíîêîñ è Îáðî÷èùå 
– îêîëî 20, à íàé-íèñúê – â 
Ñîêîëîâî (13 íà ñòî), ñúîáùè 
êîðåñïîíäåíòúò íà Ðàäèî Âà-
ðíà Àëáåíà Èâàíîâà.

Äèðåêòîðúò íà Îñíîâíî ó÷è-
ëèùå „Àíòèì I“ â Áàë÷èê Ðóìÿ-
íà Ïåòðîâà ñúîáùè, ÷å ïðè òÿõ 
íå ïîñåùàâàò ó÷åáíè çàíÿòèÿ 
55 äåöà îò îáùî 319, êîåòî å 
îêîëî 17 ïðîöåíòà. Íàé-ìíîãî 
ñà áîëíèòå â íà÷àëåí êóðñ â 
ìîìåíòà, äîêàòî ïðåäè íîâà 
ãîäèíà òàêàâà å áèëà êàðòèíà-
òà â ñðåäíèÿ êóðñ.

Â Ñðåäíîòî ó÷èëèùå „Õðèñòî 
Áîòåâ“ ïðîöåíòúò íà îòñúñòâà-
ùèòå å 14, â îñíîâíîòî „Êèðèë 
è Ìåòîäèé“ – 19 ïðîöåíòà.

Åæåäíåâíî Ðåãèîíàëíîòî 

ОКОЛО 17 % ОТСЪСТВАЩИ ОКОЛО 17 % ОТСЪСТВАЩИ 
УЧЕНИЦИ В БАЛЧИКУЧЕНИЦИ В БАЛЧИК

óïðàâëåíèå ïî îáðàçîâàíèåòî 
îáîáùàâà äàííè. Çàáîëåâàå-
ìîñòòà ïëàâíî ñå ïîêà÷âà, êàòî 
èìà äåöà, êîèòî áîëåäóâàò 
îòïðåäè ïðàçíèöèòå è âå÷å 
òðåòà ÷åòâúðòà ñåäìèöà íå 
ïîñåùàâàò çàíÿòèÿ. Ïåòðîâà 
äîáàâè, ÷å èìàò ãîòîâíîñò çà 
îáó÷åíèå îò ðàç¬ñòîÿíèå, àêî 
áîëíèòå äîñòèãíàò 30 íà ñòî.

Ïî äóìèòå íà óïðàâèòåëÿ 
íà áàë÷èøêàòà áîëíèöà ä-ð 
Ïëàìåí Äèìèòðîâ çàáîëåâà-
åìîñòòà ñå å ïîâèøèëà îùå 
ïî Íî-âà ãîäèíà. Âúòðåøíî è 
äåòñêî îòäåëåíèÿ ïðîäúëæàâàò 
äà ñà ïúëíè.

Ùî ñå îòíàñÿ äî ðàçïðîñ-
òðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñà, 
ñïîðåä ïîñëåäíèòå îáîáùå-
íèÿ îò êðàÿ íà ìèíàëàòà ñåä-
ìèöà îò êîâèä ñå ëåêóâàò â 
îáùèíàòà ÷åòèðèìà äóøè, 
åäèíèÿò îò êîèòî, ïåíñèîíåð, 
å â áîëíèöà.

ñòðàòèâíà ïðàêòèêà, êîèòî âî-
äÿò äî åôåêòèâíî îãðàíè÷àâàíå 
íà ñèâèÿ ñåêòîð è ïîäîáðÿâàíå 
íà áèçíåñ ñðåäàòà.  

� Çà ëè÷íîñò èëè îðãàíèçà-
öèÿ, äîïðèíåñëà çà îãðàíè÷à-
âàíå è ïðåâåíöèÿ íà íåôîðìàë-
íàòà èêîíîìèêà ïîñðåäñòâîì 
àêòèâíà ïîçèöèÿ. 

Ïðèñúæäà ñå íà ëè÷íîñò, 
ÍÏÎ, íàó÷íà îðãàíèçàöèÿ, êîì-
ïàíèÿ, êîÿòî èìà çàäúëáî÷åíè 
èçñëåäâàíèÿ ïî òåìàòà, ïîñòî-
ÿííè è àêòèâíè ìåäèéíè èçÿâè, 
èëè å ãåíåðèðàëà ïðåäëîæåíèÿ 
çà ïðîìåíè â çàêîíîâè àêòîâå 
è/èëè àäìèíèñòðàòèâíè ïðàê-
òèêè è ò.í.

� Çà æóðíàëèñò èëè ìåäèÿ, 
äîïðèíåñëè çà ïðîìÿíà íà 
îáùåñòâåíèòå íàãëàñè êúì íå-
òúðïèìîñò êúì íåôîðìàëíàòà 
èêîíîìèêà. 

Ïðèñúæäà ñå íà æóðíàëèñò 
èëè ìåäèÿ çà ïðèíîñ â àêòóàë-
íîòî è ìíîãîñòðàííî îòðàçÿâà-
íå íà ïðîáëåìèòå è ïîñòèæå-
íèÿòà, ñâúðçàíè ñ äåéíîñòèòå 
ïî îãðàíè÷àâàíå è ïðåâåíöèÿ 
íà íåôîðìàëíàòà èêîíîìèêà, â 
íàñúð÷àâàíå è ïðîìîòèðàíå íà 
ñâåòëèÿ áèçíåñ è ôîðìèðàíå 
íà îáùåñòâåíà íåòúðïèìîñò 
êúì ñèâèÿ ñåêòîð.

Ñúãëàñíî ïðèåòèÿ ðåãëàìåíò, 
íîìèíàöèè ñå ïðàâÿò îò ÷ëå-
íîâåòå íà ÀÈÊÁ, ñîöèàëíèòå 
ïàðòíüîðè, ÷ëåíîâåòå íà Îá-
ùåñòâåíèÿ ñúâåò „Èêîíîìèêà 
íà ñâåòëî“, ìåäèèòå. 

Ñðîêúò çà èçïðàùàíå íà 
íîìèíàöèè å äî 28.02.2023 ã.

Îáùî 155 áÿõà ïîäàäåíèòå äåêëàðàöèè ïî ÷ë. 50 îò ÇÄÄÔË â 
òåðèòîðèàëíàòà äèðåêöèÿ íà ïðèõîäíàòà àãåíöèÿ âúâ Âàðíà îùå 
ïðåç ïúðâèÿ äåí íà äàíú÷íàòà êàìïàíèÿ. Îò òÿõ 102 äàíúêîïëà-
òöè äåêëàðèðàõà äîõîäèòå ñè â ñàëîíà çà îáñëóæâàíå â ìîðñêàòà 
ñòîëèöà, à 53 äóøè ïðåäïî÷åòîõà äà ïîäàäàò äåêëàðàöèèòå ñè ïî 
åëåêòðîíåí ïúò ÷ðåç Ïîðòàëà çà åëåêòðîííè óñëóãè.

Îíëàéí óñëóãèòå ñà âñå ïî-òúðñåí íà÷èí çà íàé-ëåñíî è áúðçî 
ïîäàâàíå íà ôîðìóëÿðèòå. Çà öåëòà å íåîáõîäèì êâàëèôèöèðàí 
åëåêòðîíåí ïîäïèñ (ÊÅÏ) èëè ïåðñîíàëåí èäåíòèôèêàöèîíåí êîä 
(ÏÈÊ), êîéòî ñå èçäàâà áåçïëàòíî â îôèñèòå íà ÍÀÏ. Â íà÷àëîòî 
íà ìàðò, ñëåä ïîäàâàíåòî íà äàííèòå îò ðàáîòîäàòåëè è ïëàòöè 
íà õîíîðàðè, ùå áúäå äîñòúïíà è ïðåäâàðèòåëíî ïîïúëíåíàòà 
äåêëàðàöèÿ çà äîõîäèòå, êîÿòî ñå ïîäàâà ñ ÏÈÊ èëè ÊÅÏ ïðåç 
Ïîðòàëà çà åëåêòðîííè óñëóãè íà ÍÀÏ. Â íåÿ ùå áúäàò àâòîìà-
òè÷íî íàíåñåíè äàííè çà ïîëó÷åíè ïðåç 2022 ã. äîõîäè îò òðóäîâè 
ïðàâîîòíîøåíèÿ, ãðàæäàíñêè äîãîâîðè è õîíîðàðè, äîõîäè îò 
íàåì çà èìîòè, ÷èéòî íàåìàòåëè ñà þðèäè÷åñêè ëèöà è äðóãè. Àêî 
ïîäàäàò äåêëàðàöèèòå ñè ïî åëåêòðîíåí ïúò äî 31 ìàðò 2023 ã., 
ôèçè÷åñêèòå ëèöà ìîãàò äà ïîëçâàò 5% îòñòúïêà âúðõó äàíúêà çà 
äîâíàñÿíå ïî ãîäèøíàòà äàíú÷íà äåêëàðàöèÿ.

Ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ ìîæåòå äà íàìåðèòå íà ñàéòà íà ÍÀÏ 
www.nra.bg. Êîíñóëòàöèè ìîæå äà ñå ïðàâÿò è íà íàöèîíàëíèÿ 
òåëåôîí íà ïðèõîäíàòà àãåíöèÿ 0700 18 700 íà öåíà, ñúîáðàçíî 
òàðèôàòà íà ñúîòâåòíèÿ îïåðàòîð. 

ПЪРВИТЕ ДАНЪЧНИ ПЪРВИТЕ ДАНЪЧНИ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПОСТЪПИХА ДЕКЛАРАЦИИ ПОСТЪПИХА 
В ОФИСА НА НАП ВАРНАВ ОФИСА НА НАП ВАРНА

Íàä 1300 äóøè ïîäàäîõà äà-
íú÷íè äåêëàðàöèè ïðåç ïúðâèÿ 
äåí îò äàíú÷íàòà êàìïàíèÿ 
2023 ã., êîÿòî òðàäèöèîííî 
ñòàðòèðà íà 10 ÿíóàðè. Ïðåç 
ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà áëèçî 700 
äàíúêîïëàòöè ñà èçáðàëè Ïîð-
òàëà çà åëåêòðîííè óñëóãè, çà 
äà äåêëàðèðàò äîõîäèòå ñè è äà 
çàÿâÿò ïîëçâàíåòî íà ðàçëè÷íè 
äàíú÷íè îáëåê÷åíèÿ, ñúîáùèõà 
îò ïðèõîäíàòà àãåíöèÿ.Äàíú-
êîïëàòöèòå, êîèòî æåëàÿò äà 
íàìàëÿò îáùàòà ñè ãîäèøíà 
äàíú÷íà îñíîâà çà 2022 ã., 
ïîïúëâàò Ïðèëîæåíèå � 10 îò 
ôîðìóëÿðà ïî ÷ë. 50 îò ÇÄÄÔË. 
Ëèöàòà, èçâúðøâàùè äåéíîñò 
êàòî òúðãîâöè, åäíîëè÷íèòå 
òúðãîâöè è çåìåäåëñêèòå ñòî-
ïàíè, èçáðàëè òîçè ðåä íà îá-
ëàãàíå, ïîäàâàò äåêëàðàöèèòå 
ñè îò 1 ìàðò äî 30 þíè.  

ПОЛЗВАМЕ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПРЕД НАП С ПОДАВАНЕТО НА ГОДИШНА ДЕКЛАРАЦИЯПОЛЗВАМЕ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПРЕД НАП С ПОДАВАНЕТО НА ГОДИШНА ДЕКЛАРАЦИЯ
È ïðåç òàçè ãîäèíà ãðàæ-

äàíèòå, ïîëó÷èëè îáëàãàåìè 
äîõîäè ïðåç 2022 ã., ùå èìàò 
âúçìîæíîñòòà äà íàìàëÿò äà-
íú÷íàòà ñè îñíîâà ñ ïðåäâèäå-
íèòå â çàêîíà äàíú÷íè îáëåê-
÷åíèÿ. Àêî, ñëåä ïîëçâàíåòî èì 
ñå ôîðìèðàò ñóìè çà âúçñòàíî-
âÿâàíå, òå ñå èçïëàùàò â ñðîê 
îò 1 ìåñåö ñëåä ïîäàâàíåòî íà 
äåêëàðàöèÿòà. Åäíî îò íàé-âà-
æíèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà 
äàíú÷íèòå îáëåê÷åíèÿ å ëèöàòà 
äà íÿìàò ïóáëè÷íè çàäúëæåíèÿ, 
ïîäëåæàùè íà ïðèíóäèòåëíî 
èçïúëíåíèå. Îò ÍÀÏ ñúâåòâàò 
ãðàæäàíèòå ïðåäè äà çàÿâÿò 
ïîëçâàíåòî íà äàíú÷íî îáëåê-
÷åíèå äà ïðîâåðÿò ñ ïåðñî-
íàëåí èäåíòèôèêàöèîíåí êîä 
(ÏÈÊ) äàíú÷íî-îñèãóðèòåëíàòà 
ñè ñìåòêà îíëàéí çà çàäúëæå-
íèÿ, çà äà èçáåãíàò íåóäîáñòâà.

Îò ïðèõîäíàòà àãåíöèÿ î÷-
àêâàò îòíîâî çàâèøåí èíòåðåñ 
êúì äàíú÷íîòî îáëåê÷åíèå çà 
äåöà è çà äåöà ñ óâðåæäàíèÿ, 
ïîðàäè ïî-âèñîêèòå ñóìè, êîè-
òî ñå ïðèñïàäàò îò ãîäèøíèòå 
äàíú÷íè îñíîâè  çà 2022 ã. Â 
çàâèñèìîñò îò îáëàãàåìèòå 
äîõîäè íà ðîäèòåëèòå çà ìè-
íàëàòà ãîäèíà,  ùå ïîëó÷àò 
ñúîòâåòíî äî 600 ëâ. çà åäíî 
äåòå, äî 1200 ëâ. çà äâå è äî 
1800 ëâ. çà òðè è ïîâå÷å äåöà. 
Çà îòãëåæäàíå íà åäíî äåòå ñ 
óâðåæäàíèÿ ñóìàòà çà ïîëó÷à-
âàíå å äî 1 200 ëâ. 

Çà âòîðà ïîðåäíà ãîäèíà 
ãðàæäàíèòå ìîãàò äà ñå âúç-
ïîëçâàò è îò äàíú÷íîòî îáëåê-
÷åíèå çà ðåìîíò è/èëè ïîäî-
áðåíèÿ íà ñîáñòâåíî æèëèùå 
çà íàïðàâåíèòå ïðåç 2022 
ã. ïëàùàíèÿ çà òðóä â îáù 

ðàçìåð äî 2000 ëâ. Çà öåëòà 
å íåîáõîäèìî ñîáñòâåíèöèòå 
äà ðàçïîëàãàò ñ äîêóìåíòè, 
óäîñòîâåðÿâàùè ïëàùàíåòî 
çà òðóä.

Ìëàäèòå ñåìåéñòâà ïúê ìî-
ãàò äà íàìàëÿò ãîäèøíàòà ñè 
äàíú÷íà îñíîâà ñ ëèõâèòå, 
çàïëàòåíè ïî ïúðâèòå 100 000 
ëåâà îò ãëàâíèöàòà ïî èïîòå-
÷åí êðåäèò çà çàêóïóâàíå íà 
æèëèùå. Çà äà ïîëçâàò òîâà 
äàíú÷íî îáëåê÷åíèå, òå òðÿáâà 
äà ñà ñúïðóçè, ïîíå åäèíèÿò 
îò òÿõ äà íå å íàâúðøèë 35 
ãîäèíè êúì äàòàòà íà ñêëþ÷-
âàíå íà äîãîâîðà çà èïîòåêà è 
æèëèùåòî äà å åäèíñòâåíî çà 
ñåìåéñòâîòî. 

Äðóãî îáëåê÷åíèå, îò êîåòî 
ìîãàò äà ñå âúçïîëçâàò äàíú-
êîïëàòöèòå, å çà íàìàëåíà ðà-
áîòîñïîñîáíîñò. Òî å çà ëèöà ñ 

50 è íàä 50 íà ñòî èíâàëèäíîñò 
è èì äàâà âúçìîæíîñò äà íàìà-
ëÿò äàíú÷íàòà ñè îñíîâà ñúñ 
7920 ëâ. 

Ñ íàïðàâåíèòå ïðåç ãîäèíàòà 
ëè÷íè âíîñêè çà äîïúëíèòåëíî 
äîáðîâîëíî îñèãóðÿâàíå â îáù 
ðàçìåð äî 10 íà ñòî ìîæå äà ñå 
íàìàëè ñóìàòà îò ãîäèøíèòå 
äàíú÷íè îñíîâè. Òàçè ñóìà 
ìîæå äà áúäå íàìàëåíà â îáù 
ðàçìåð äî 10 íà ñòî è çà ëè÷íè 
âíîñêè çà äîáðîâîëíî çäðàâíî 
îñèãóðÿâàíå è ïðåìèè/âíîñêè 
ïî äîãîâîðè çà çàñòðàõîâêè 
„Æèâîò“.

Äàíúêîïëàòöèòå, êîèòî ïðåç 
ãîäèíàòà çàêóïóâàò îñèãóðè-
òåëåí ñòàæ ïðè ïåíñèîíèðàíå 
ñúùî ìîãàò äà íàìàëÿò äà-
íú÷íàòà îñíîâà ñ ðàçìåðà íà 
íàïðàâåíèòå âíîñêè. 

 Ëèöàòà, êîèòî ïðåç 2022 ã. 

ñà ïðàâèëè ðàçëè÷íè äàðåíèÿ, 
êàòî íàïðèìåð íà áîëíèöè, 
ñîöèàëíè äîìîâå, Á×Ê, çà 
êóëòóðà è äðóãè, èìàò âúçìîæ-
íîñò äà íàìàëÿò äàíú÷íàòà ñè 
îñíîâà ñ îáùî äî 65% ñëåä 
êàòî ïðèëîæàò êúì ãîäèøíàòà 
äàíú÷íà äåêëàðàöèÿ êîïèÿ íà 
äîêóìåíòè, óäîñòîâåðÿâàùè 
ñòàòóòà íà ëèöåòî, êîåòî ïî-
ëó÷àâà äàðåíèåòî, è ÷å òî å 
ïîëó÷åíî. 

Óñëîâèÿòà çà ïîëçâàíå íà 
âñÿêî åäíî îò äàíú÷íèòå îá-
ëåê÷åíèÿ ñà ïîäðîáíî îïèñàíè 
â ñàéòà íà ÍÀÏ è Ôåéñáóê 
ñòðàíèöàòà íà âåäîìñòâîòî. 
Êîíñóëòàöèÿ ïî òåçè âúïðîñè 
ìîæå äà ñå íàïðàâè ñ Èíôîð-
ìàöèîííèÿ öåíòúð íà ÍÀÏ íà 
òåëåôîíè: 0700 18 700 è 02 
9859 6801, êàêòî è íà èìåéë 
infocenter@nra.bg.
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Румен Тодоров

Държавният културен ин-
ститут Културен център „Дво-

реца“ в Балчик реконстуира 
къща – паметник на културата 
в Стария град в Созопол – и 
очаква издаване на Акт 16, 
съобщи Жени Михайлова, 

ДВОРЕЦЪТ В БАЛЧИК РЕКОНСТУИРА 
КЪЩА В СТАРИННИЯ СОЗОПОЛ

ПЪРВОТО БЕБЕ ЗА 2023 Г. В БАЛЧИК Е МОМЧЕ, ЗАПАЗВА 
СЕ ТЕНДЕНЦИЯТА ЗА СПАД НА РАЖДАЕМОСТТА

Инвестицията в сградата е 800 хиляди лева. Художници, 
артисти и др. творци ще ползват 7 стаи и две студиа 

директор на Двореца. Сгра-
дата се намира в центъра на 
морския град и дълго време 
е била изоставена. Преми-

нава към ДКИ КЦ „Двореца“ 
през 2010 г. Постройката е 
ползвана през 60-те години 
на миналия век и за милиция. 
Била е изоставена преди 15 

години, а преди 3 г. са прове-
дени обществени поръчки за 
изпълнител на реконструк-
цията. Възстановяването на 
къщата е завършено в срок 
през 2022 г. и тя е въведена 
в експлоатация. За пълната 
реставрация са вложени 800 
хиляди лева, собствени сред-
ства на културен център „Дво-
реца“. Изцяло наново въз-
становената сграда ще бъде 
база на Министерството на 
културата и ще функционира 
и като артцентър. Тя разпола-
га със 7 стаи и 2 студиа. Ще 
бъде ползвана от художници, 
артисти и др. 

ДКИ КЦ „Двореца“ разпо-
лага в Балчик с 46 сгради, 6 
зали и артефакти на площ 
от 183 декара. Той има богат 
опит в стопанисването на 
имоти с културно-историче-
ско значение, посетени от 
милиони туристи и гости, и 
успешното им ползване при  
над сто национални и меж-
дународни прояви ежегодно.

Юнакът проплака в следо-
беда на Ивановден (7 януа-
ри), но ще се казва Баръш 
Огнянов. Момченцето е с 
мерки 3 800 грама и 51 см. 
Той е първо дете на 16-го-
дишната балчиклийка Севил 
Шакир, съобщи кореспонден-
тът на Радио Варна Албена 
Иванова.

Най-важното е да бъде 
здрав – пожела младата 
родилка на детенцето си. 
Те ще бъдат изписани от 
балчишкото Акушеро-гине-
кологично отделение на 11 
януари. Тя и таткото на мал-
кия Баръш ще живеят засега 
при майка й.

От началото на годината 
до дата 10 януари в отдел 
“Гражданска регистрация и 
административно обслужва-
не” са съставени общо два 
акта за раждане. През 2022 
година са били общо 153, а 
през 2021 – 165.

Последното бебенце за ми-
налата година е момиченце, 
което проплака на 30 декем-
ври, с което общият брой на 

родените в балчишката бол-
ница за 2022 е 58, от тях 30 
са момичета. Отчита се спад 
с три раждания сравнено с 

2021-ва, през която пък са 
се родили с десет деца по-
малко спрямо предходната.

Завеждащият отделението 
д-р Емилия Димова пожела 
здраве и повече дечица да 
се родят през новата година. 
Нейните обобщения показ-
ват, че най-често родилките 

са на възраст между 20 и 40 
години, но най-оптималната 
възраст да станеш майка е 
около двайсетте. Балчишко-

то АГ отделение са избрали 
майки от общината, както и 
от Каварна, Добрич, Генерал 
Тошево и други места от 
региона. Регистрирани са по 
две раждания на 15-годишни 
и на жени над 40 години. Най-
едрото бебе е 4 100 грама, а 
най-малкото – 1 890.

Вдъхновяваща, истинска, въл-
нуваща- така можем да опишем 
една от най-младите и популяр-
ни български актриси ИРИНА 
МИТЕВА!

С голямо нетърпение младежи-
те от клуб “Театър” при Младеж-
ки център – Добрич посрещнаха 
Ирина Митева.

Тази прекрасна млада актри-
са сподели как е избрала тази 
професия, през какви трудности 
е преминала, за да достигне до 
момента да бъде разпознаваема.

Любопитен факт е, че пър-

вата сцена на Ирина Митева е 
била тази на Младежки център 
-Добрич.

Разговаряха, питаха, упражня-
ваха се, смяха се…

Пренесоха се на сцената в 
Концертна зала, за да  пред-
ставят част от новия спектакъл, 
който подготвя Лана Анцаридзе, 
ръководител на Клуб “Театър” с 
младежите.

Беше запомняща, ползотвор-
на, невероятна среща!

Благодариха на Ирина, за 
вдъхновението!

годатната публика – ученици-
те и придружени с лектория 
съобразена за съответната 
възраст. Маестро Чифчиян 

по изключително интересен 
начин разкрива пред децата 

тайната на всеки от струнните 
инструменти и как се сътво-
рява магията на музиката. 
Стремежите на всички са да 
се възпита в младите хора ново 
отношение към сериозната 
музика, да се заинтригуват и 
да влязат в концертната зала 
не организирано, а по свое 
собствено желание. По този 
начин се постига повишаване 
на музикалната им култура и 
формиране на вкус към по-раз-
личен вид музика от тази, която 
ги заобикаля в ежедневието им. 
Едно преживяване, което ще 
остави трайни спомени за тях 
е да им гостува цял оркестър и 
на живо да изпълни класически 
пиеси. Не на последно място е 
и възможността да задават въ-
проси и да докоснат истински 
инструменти.

Ясни са победителите в кон-
курса за коледна украса “Ко-
ледна приказка в община Тер-
вел”, организиран от общинска 
администрация в края на 2022 
г. Според обявения регламент, 
гласуването за представените 
от общо 14 участници снимки 
и видеоклипове приключи на 
6.01.2023 г. Гласуването се 
проведе в официалната фейс-
бик страница на общината 
чрез гласуване (харесване) 
на определената снимка или 
видеоклип. Днес обявяваме 
резултатите от гласуването 
на хората. Най-много гласове 
е получила украсата на ДГ с. 
Ангеларий- 1175, следва я ДГ 3 
“Първи юни” гр. Тервел със 719 
гласа и ОбУ “Васил Друмев” с. 
Орляк с 575 гласа. Останалите 
участници, подредени според 
броя харесвания са: Хиньо 
Иванов с 277 гласа, къща за 
гости “Мария-Невена” с. Без-
мер- 193, НЧ “Д. Дончев-Докто-
ра” гр. Тервел- 173, Дирекция 

“Бюро по труда”- 158, Теодора 
Гинкова- 152, Павлина Стоя-
нова- 151, ДГ 1 “Детелина” гр. 
Тервел- 150, ДГ 2 “Здравец” гр. 
Тервел- 109, ДГ с. Зърнево- 104, 
Енчо Стрезев – 100, Мариян 
Колев и Стелиян Неделчев от 
с. Кладенци- 88. Изказваме 
благодарност на всички учас-
тници за вложената фанта-
зия, въображение и творчески 
подход и наистина помогнаха 
територията на община Тервел 
да бъде едно от най-красивите 
места по време на коледните и 
новогодишните празници. Ка-
ним ви, за да получите своите 
награди на 13.01.2023 г. в 16,00 
часа в заседателната зала на 
Община Тервел, 1-ви етаж.

СРЕЩА С АКТРИСАТА 
ИРИНА МИТЕВА

ЯСНИ СА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА 
ЗА КОЛЕДНА УКРАСА "КОЛЕДНА 
ПРИКАЗКА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ"

БЪЛГАРСКИ КАМЕРЕН ОРКЕСТЪР - ДОБРИЧ С 
ДИРИГЕНТ АРТО ЧИФЧИЯН ПРОДЪЛЖАВА ТРАДИЦИЯТА 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ КОНЦЕРТИ

Български камерен оркестър 
– Добрич с диригент Арто Чиф-
чиян продължава традицията 
за провеждане на образова-

телни концерти. Представяни 
са по график пред най – бла-

Областна дирекция „Земе-
делие“ - Добрич и през 2022 г. 
бе участник в инициативата на 
Института по публична админи-
страция за добри практики на 
държавните администрации - с 
второ издание на конкурса за ри-
сунка „Децата  - бъдещи стопани 
на Добруджа“.

В периода на конкурса – от 
15.10.2022 г. до 15.11.2022 г., в 
дирекцията постъпиха над 150 
детски творби от малки участни-
ци от първи до четвърти клас от 
Добрич, Каварна, Тервел, Кру-
шари, от с. Стефаново, Дончево, 
Овчарово, Соколово, Божурово, 
Зърнево и др.

Творбите показват как из-
глежда Добруджа през погледа 
на детските очи. Изработени 
са в 3D формат, от естествени 
и рециклирани материали. Те-
мите са свързани с традициите 
и съвремието на земеделския 
поминък. Не е забравена и кра-
сотата на северното ни Черно-
морие. Изложени са в сградата 
на Областна администрация /
ул.“Независимост“ 5/ – на пър-
вия етаж, пред помещенията на 
Областна дирекция „Земеделие“. 

МАЛКИ ХУДОЖНИЧКИ ОТ УЧИЛИЩЕ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ 
ГРАБНАХА ПРИЗОВИТЕ МЕСТА В КОНКУРСА ЗА РИСУНКА 
"ДЕЦАТА - БЪДЕЩИ СТОПАНИ НА ДОБРУДЖА"

От Областна дирекция "Земеделие" благодарят на всички учас-
тници за таланта и създадената красота

Родители, роднини, деца, учители и приятели могат да посетят 
изложбата всеки ден от 9,00 до 17,30 ч. до края на месец януари. 

Още преди Коледа всички участници получиха сертификат за 
участието си, както и поощрителни награди.

След приключването на гласуването в специалната страница във 
Facebook - ttps://www.facebook.com/Конкурс-Децата-бъдещи-стопа-
ни-на-Добруджа, на първо място бе отличена участничката МЕРЛЕН 
АРИФОВА от II клас, на второ място бе отличена СИАНА СЛАВЧЕВА 
от II клас и на трето място – ВАЛЕНА БОРИСОВА от III клас, всички 
от СУ „П.Р.Славейков“ в гр.Добрич.

 „ИЗКАЗВАМ БЛАГОДАРНОСТ ОТ ИМЕТО НА ВСИЧКИ В КО-
ЛЕКТИВА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ДОБРИЧ, 
КАКТО И ОТ ИМЕТО НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НА ВСИЧКИ ДЕЦА ЗА 
КРАСОТАТА, КОЯТО НИ ПОДАРИХА В НАВЕЧЕРИЕТО НА КОЛЕД-
НИТЕ ПРАЗНИЦИ! 

ПОЖЕЛАВАМЕ ИМ ЗДРАВЕ, МНОГО ЩАСТЛИВИ И УСМИХНАТИ 
МОМЕНТИ!“ – казва в специално обръщение инж. Десислава ИВА-
НОВА – директор на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Добрич

ВАЛЕНА БОРИСОВА

СИАНА СЛАВЧЕВА

МЕРЛЕН АРИФОВА
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МИЛИЦА МИРЧЕВА МИЛИЦА МИРЧЕВА 
ЩЕ УЧАСТВА НА ЩЕ УЧАСТВА НА 
МАРАТОНА В БОСТЪНМАРАТОНА В БОСТЪН

Äîáðè÷ëèéêàòà Ìèëèöà 
Ìèð÷åâà ùå ó÷àñòâà â åäèí 
îò øåñòòå ãîëåìè ìàðàòîíà â 
ñâåòà (World Marathon Majors). 
28-ãîäèøíàòà äîáðóäæàíêà 
ùå çàñòàíå íà ñòàðòà â Áîñ-
òúí ïðåç àïðèë. Òàêà òÿ ùå ñå 
ïðåâúðíå â ïúðâèÿ áúëãàðñêè 
ëåêîàòëåò, êîéòî å ó÷àñòâàë 
íà òàêúâ ïðåñòèæåí ôîðóì. 
Íàöèîíàëíàòà íè ðåêîðäüîð-
êà â äèñöèïëèíàòà ïîòâúðäè 
íîâèíàòà â Instagram è ÿ îï-
ðåäåëè êàòî ñáúäíàòà ìå÷òà, 
ñúîáùè ÁÃÍÅÑ. “Âèíàãè ñúì 
èñêàëà ìîÿò ïúðâè îò Ñâå-
òîâíèòå ãîëåìè ìàðàòîíè äà 
áúäå Áîñòúí. Èìàì ñïåöèàëíà 
âðúçêà ñ òîçè ãðàä. Îáè÷àì 
îáùíîñòòà. Îáè÷àì äóõà. 

АСКОЛИ НЕ ПУСКА АТАНАС АСКОЛИ НЕ ПУСКА АТАНАС 
ИЛИЕВ ДА СЕ ЗАВЪРНЕ В ИЛИЕВ ДА СЕ ЗАВЪРНЕ В 
БЪЛГАРИЯ БЕЗ ПАРИБЪЛГАРИЯ БЕЗ ПАРИ

×àêàõ òîâà”, íàïèñà Ìèð÷åâà 
â Èíñòàãðàì.

Â Áîñòúí òÿ ùå áúäå â 
çâåçäíàòà êîìïàíèÿ íà 9 àò-
ëåòêè ñ ðåçóëòàò ïîä 2.20 
÷àñà. Áåãà÷êàòà èìà íàé-äî-
áðî âðåìå îò 2:29, 24 ÷àñà, 
ïîñòèãíàòî ìèíàëàòà ãîäèíà 
íà ìàðàòîíà â Êîïåíõàãåí. 
Ïðåç ìèíàëèÿ þëè Ìèëèöà íà-
ïðàâè ÷óäî íà ñâåòîâíîòî ïî 
ëåêà àòëåòèêà â Þäæèéí, êàòî 
ñå êëàñèðà 15-à â ìàðàòîíà.

Ìåñåö ïî-êúñíî íà åâðî-
ïåéñêîòî â Ìþíõåí òÿ íå óñïÿ 
äà çàâúðøè êëàñè÷åñêàòà 
äèñòàíöèÿ îò 42,195 êì. Ñåãà 
ïðåä íåÿ å íîâî ïðåäèçâèêà-
òåëñòâî, êîåòî ùå ñå ïðåâúð-
íå â íåéíà ñáúäíàòà ìå÷òà.

ГРИГОР ДИМИТРОВ ГРИГОР ДИМИТРОВ 
ПРЕЧУПИ БОРНА ЧОРИЧ ПРЕЧУПИ БОРНА ЧОРИЧ 
НА ДЕМОНСТРАТИВЕН НА ДЕМОНСТРАТИВЕН 
ТУРНИР В МЕЛБЪРНТУРНИР В МЕЛБЪРН

Ïúðâàòà ðàêåòà íà Áúë-
ãàðèÿ Ãðèãîð Äèìèòðîâ 
ñòàðòèðà ñ óñïåõ íà äåìîí-
ñòðàòèâíèÿ òóðíèð ïî òåíèñ 
Kooyong Classic â Ìåëáúðí, 
êîéòî ïðåäõîæäà Îòêðèòîòî 
ïúðâåíñòâî íà Àâñòðàëèÿ. 
Äèìèòðîâ ïîáåäè ñâåòîâíèÿ 
�23 Áîðíà ×îðè÷ (Õúðâàòèÿ) 
ñúñ 7:6(5), 7:6(3). Äâóáîÿò 
ïðîäúëæè ÷àñ è 46 ìèíóòè è 
ìàêàð â íåãî äà íÿìàøå íèòî 
åäèí ïðîáèâ, ïðåäëîæè íà 
çðèòåëèòå ìíîãî êà÷åñòâåíà 
èãðà. È äâàìàòà ñåðâèðàõà 
ìíîãî ñîëèäíî, íî âñå ïàê 
Ãðèøî ïîáåäè çàñëóæåíî, 
ñëåä êàòî ïîêàçà ïî-ñòàáèëíà 

Ïåòèìà áúëãàðñêè òåíèñ 
òàëàíòè çàìèíàõà çà ó÷àñ-
òèå â ïúðâèÿ çà 2023 ãîäèíà 
òóðíèð îò Ãîëåìèÿ øëåì 
- Îòêðèòîòî ïúðâåíñòâî íà 
Àâñòðàëèÿ. Ñòðàíàòà íè ùå 
áúäå ïðåäñòàâåíà îò ðåêîð-
äåí áðîé þíîøè è äåâîéêè. 
Çàåäíî ñ òåíèñ òàëàíòèòå íè 
êàòî òðåíüîð îò ñòðàíà íà 
Áúëãàðñêàòà ôåäåðàöèÿ ïî 
òåíèñ çàìèíà äîáðè÷ëèÿòà 
Ïðåñèÿí Êîåâ, êîéòî â ïî-
ñëåäíèòå ãîäèíè äîêàçà, ÷å 
å ñðåä íàé-äîáðèòå òðåíüîðè 
ó íàñ.

Ïðè þíîøèòå ùå áúäåì 

СЕСТРИ СТОЕВИ СТАРТИРАХА СЕСТРИ СТОЕВИ СТАРТИРАХА 
С ПОБЕДА 2023 ГОДИНАС ПОБЕДА 2023 ГОДИНА

Òðèêðàòíèòå åâðîïåéñêè 
øàìïèîíêè ïî áàäìèíòîí íà 
äâîéêè æåíè Ñòåôàíè Ñòîåâà 
è Ãàáðèåëà Ñòîåâà ñòàðòèðà-
õà ñ ïîáåäà 2023 ãîäèíà. Ñåñ-
òðèòå ñå êëàñèðàõà çà âòîðèÿ 
êðúã íà òóðíèðà îò ñåðèèòå 
Ñóïåð 1000 â Êóàëà Ëóìïóð 
(Ìàëàéçèÿ) ñ íàãðàäåí ôîíä 1 
250 000 äîëàðà ñëåä óñïåõ íàä 
ïðåäñòàâèòåëêèòå íà äîìàêèíè-
òå è îñìè ïîñòàâåíè â ñõåìàòà 
Ïúðëè Òàí è Òèíààõ Ìóðàëèòà-
ðàí ñ 21:19, 21:14 çà 31 ìèíóòè. 

Ñòåôàíè Ñòîåâà è Ãàáðèåëà 
Ñòîåâà ïîâåäîõà ñëåä 11:11 
â ïúðâèÿ ãåéì, à âúâ âòîðàòà 
÷àñò âçåõà àâàíñ îò 12:8 è áåç 
ïðîáëåìè çàòâîðèõà ìà÷à.

Ñëåäâàùèòå èì ñúïåðíè÷-
êè ùå áúäàò Òðèñà Äæîëè è 
Ãàÿòðè Ãîïè÷àíä Ïóëåëà îò 
Èíäèÿ.

Áúëãàðêèòå ùå ó÷àñòâàò è 
íà òóðíèðà îò ñåðèèòå Ñóïåð 
750 â Íþ Äåëõè (Èíäèÿ) îò 17 
äî 22 ÿíóàðè ñ íàãðàäåí ôîíä 
900 000 äîëàðà.

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.

èãðà â äâàòà òàéáðåêà.
Â ïúðâàòà ñðåùà îò ïðîãðà-

ìàòà çà äåíÿ ïðåäñòàâèòåëÿò 
íà äîìàêèíèòå Àëåêñ äå Ìè-
íîð íàäèãðà áèâøèÿ øàìïèîí 
îò Îòêðèòîòî ïúðâåíñòâî íà 
ÑÀÙ Äîìèíèê Òèéì (Àâñòðèÿ) 
ñ 6:4, 6:4 çà ÷àñ è 38 ìèíóòè 
èãðà. Íàäïðåâàðàòà ïðîäúë-
æàâà äî 12 ÿíóàðè.

Ãðèãîð Äèìèòðîâ ñå ïîä-
ãîòâÿ çà ó÷àñòèåòî ñè â îñ-
íîâíàòà ñõåìà íà Îòêðèòîòî 
ïúðâåíñòâî íà Àâñòðàëèÿ, 
êîÿòî çàïî÷âà ïðåç ñëåäâà-
ùàòà ñåäìèöà, à â ìîìåíòà ñå 
ïðîâåæäàò êâàëèôèêàöèèòå. 
sportal.bg

ЦЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ СПОРТ СКОЧИ ПРОТИВ ЦЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ СПОРТ СКОЧИ ПРОТИВ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА РЕКЛАМАТА НА ХАЗАРТПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА РЕКЛАМАТА НА ХАЗАРТ

Áúëãàðñêèÿò ñïîðò ñå îáå-
äèíè ïðîòèâ èäåÿòà, êîÿòî 
ñå ïîÿâè â ïîñëåäíèòå äíè 
çà çàáðàíà íà ðåêëàìàòà íà 
õàçàðòíè êîìïàíèè, êîåòî áè 
èìàëî êàòàñòðîôàëíè ïîñëå-
äèöè. Îò ÁÔÑ èçëÿçîõà ñ îôè-
öèàëíà ïîçèöèÿ ïî òåìàòà, à 
êúì òÿõ ñå ïðèñúåäèíèõà è 
ïðåäñòàâèòåëè íà áàñêåòáîëà, 
âîëåéáîëà è õóäîæåñòâåíàòà 
ãèìíàñòèêà. "Ìîæå áè å ïðå-

åêñïîíèðàíî, òðÿáâà äà ñå 
êîðèãèðà, äà ñå ëèìèòèðàò 
ïàðàìåòðè, äà ñå ïðàâè â îï-
ðåäåëåíè ÷àñîâè ïîÿñè. Íèå 
íå ìîæå ñ ëåêà ðúêà - àç êàòî 
áúäåù îùåòåí - äà ñêî÷èì 
íà òàçè îðãàíèçàöèÿ. Ïúëíî 
óâàæåíèå! Íå òðÿáâà îáà÷å 
äà çëîóïîòðåáÿâàìå ñ äóìàòà 
"äåòå". Òåçè õîðà, êîèòî òðÿá-
âà äà âçåìàò òîâà ðåøåíèå, 
ïúðâî òðÿáâà äà ïîìèñëÿò 

êàêâî äúðæàâàòà å ïîìîãíàëà 
íà áúëãàðñêèÿ ñïîðò. Àç ìîãà 
äà êàæà, ÷å å íóëà", çàÿâè ïî 
òîçè ïîâîä Òèòè Ïàïàçîâ ïðåä 
ÁÍÒ. "Â òåçè óñëîâèÿ íÿìà êàê 
äà ïðàâèì ñïîðò. Ñïîðòúò å 
ñîöèàëåí ôåíîìåí. Åäèíñòâå-
íî è ñàìî àäìèðàöèè íà âñå-
êè, êîéòî ïîìàãà íà ñïîðòà. 
Àêî íå ñà ñïîíñîðèòå, ñðàìíî 
ìàëêèÿò áþäæåò çà áúëãàð-
ñêèÿ ñïîðò, êîéòî å íàòèêàí 
â ìèøà äóïêà, ïðåñòúïíîòî 
îòíîøåíèå íà âñè÷êè òåçè 30 
ãîäèíè, êàòåãîðè÷íî íèêîé äà 
íå ñå áèå, ÷å å íàïðàâèë íåùî 
çà ñïîðòà. Íèêîé íèùî íå å 
íàïðàâèë çà ñïîðòà", áÿñíà å 
Èëèÿíà Ðàåâà, ïðåçèäåíò íà 

ДЖОКОВИЧ И КИРЬОС С ДЖОКОВИЧ И КИРЬОС С 
БЛАГОТВОРИТЕЛНО ШОУ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНО ШОУ НА 
"РОД ЛЕЙВЪР АРИНА" В ПЕТЪК"РОД ЛЕЙВЪР АРИНА" В ПЕТЪК

Áèâøèÿò íîìåð 1 â ñâå-
òîâíàòà ðàíãëèñòà Íîâàê 
Äæîêîâè÷ è ôèíàëèñòúò îò 
"Óèìáúëäúí" Íèê Êèðüîñ ùå 
èçèãðàÿò äåìîíñòðàòèâåí ìà÷ 
ïðåäè íà÷àëîòî íà Îòêðèòîòî 
ïúðâåíñòâî íà Àâñòðàëèÿ. 
Êèðüîñ, êîéòî å 22-ðè â ñâå-
òîâíàòà ðàíãëèñòà, íå å èãðàë 
îò ìåñåö îêòîìâðè çàðàäè 
êîíòóçèÿ íà ãëåçåíà.

Äæîêîâè÷ ñå çàâúðíà â 
Àâñòðàëèÿ ñëåä åäíîãîäèøíî 
ïðåêúñâàíå çàðàäè ñàãàòà ñ 
âàêñèíàöèÿòà ñðåùó êîðîíà-
âèðóñ, à â íåäåëÿ ïîáåäè Ñå-
áàñòèaí Êîðäà íà ôèíàëà íà 
òóðíèðà â Àäåëàèäà è çàâîþâà 
92-ðè òðîôåé â êàðèåðàòà ñè.

Äâàìàòà ùå èçèãðàÿò äâó-
áîÿ íà "Ðîä Ëåéâúð Àðèíà" â 

ïåòúê, à ïðèõîäèòå îò áèëåòè-
òå ùå îòèäàò çà áëàãîòâîðè-
òåëíè öåëè.

Äæîêîâè÷ êàçà ïðåç ìèíà-
ëàòà ñåäìèöà, ÷å å îáñúæäàë 
äà èçèãðàå òðåíèðîâú÷åí ìà÷ 
ñ Êèðüîñ, äîáàâÿéêè, ÷å àâ-
ñòðàëèåöúò èñêà ïî-êðàòêè 
ñåòîâå. Äâàìàòà íÿêîãà èìàõà 
äîñòà îáòåãíàòè îòíîøåíèÿ, 
íî Êèðüîñ çàùèòè ñúðáè-
íà, êîãàòî áåøå çàäúðæàí è 
ñëåä òîâà äåïîðòèðàí ïðåäè 
ìèíàëîãîäèøíîòî Îòêðèòî 
ïúðâåíñòâî íà Àâñòðàëèÿ. 
Òîâà äîâåäå äî íåî÷àêâàíî 
ïîÿâÿâàíå íà ïðèÿòåëñòâî 
ìåæäó äâàìàòà ïðåäè ôèíàëà 
íà "Óèìáúëäúí", êúäåòî Äæî-
êîâè÷ ñïå÷åëè ñ 4:6, 6:3, 6:4, 
7:6(3).

Áúëãàðñêàòà ôåäåðàöèÿ ïî 
õóäîæåñòâåíà ãèìíàñòèêà.

"Ùå áúäå ãîëÿì óäàð çà 
ñïîðòà, àêî íÿêîé ìèñëè, ÷å 
ïî òîçè íà÷èí ìîæå äà ïîìîã-
íå íà íÿêîãî. Àç ñìÿòàì, ÷å íå 
ìîæå, çàùîòî áåòèíã êîìïà-
íèèòå ñè èìàò ñâîåòî ìÿñòî 
â èêîíîìèêàòà íà Áúëãàðèÿ", 
ñïîäåëè ïúê ïðåçèäåíòúò íà 
Áúëãàðñêàòà ôåäåðàöèÿ ïî 
áàñêåòáîë Ãåîðãè Ãëóøêîâ. 
"Áåòèíã êîìïàíèèòå ïå÷åëÿò 
îò ñïîðò. Êàêâî ïî-åñòåñòâå-
íî îò òîâà ïå÷àëáàòà äà ñå 
âúðíå â ñïîðòèñòèòå, òàêà ÷å 
äà èìà äîáàâåíà ñòîéíîñò", 
ñìÿòà ïúê ïðåçèäåíòúò íà ÂÊ 
ÖÑÊÀ Àëåêñàíäúð Ïîïîâ.

АЛ-НАСЪР ПОЗЛАТЯВА И БУСКЕТСАЛ-НАСЪР ПОЗЛАТЯВА И БУСКЕТС
Àë-Íàñúð ïëàíèðà äà íà-

ïðàâè èçãîäíà îôåðòà íà 
èñïàíñêèÿ ïîëóçàùèòíèê íà 
Áàðñåëîíà Ñåðõèî Áóñêåòñ, 
ñúîáùàâà ESPN. Ñïîðåä èí-
ôîðìàöèèòå ðúêîâîäñòâîòî 
íà êëóáà îò Ñàóäèòñêà Àðà-
áèÿ ùå îïèòà äà ïðèâëå÷å 
èãðà÷à, êàòî ìó ïðåäëàãà 
çàïëàòà îò 13 ìèëèîíà åâðî 
ãîäèøíî. Àë-Íàñúð ñå íàäÿ-
âà, ÷å ïîëóçàùèòíèêúò ùå ñå 

ñúãëàñè äà ñå ïðèñúåäèíè êúì 
êëóáà ñúñ ñâîáîäåí òðàíñôåð 
òîâà ëÿòî.

Êàêòî å èçâåñòíî, íàñêîðî 
ïîðòóãàëñêàòà ìåãàçâåçäà 
Êðèñòèàíî Ðîíàëäî ñòàíà 
èãðà÷ íà Àë-Íàñúð. Ñúùî òàêà 
áåøå ñúîáùåíî, ÷å êëóáúò 
ñå èíòåðåñóâà è îò êóï äðóãè 
èçâåñòíè ôóòáîëèñòè êàòî 
Ñåðõèî Ðàìîñ, Åäåí Àçàð, 
Í'Ãîëî Êàíòå è Ìàðêî Ðîéñ.



ndt@dobrich.net
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МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ПО КАБАЛА: 
РЕАЛНОСТ КАТО КОМПЮТЪРНАТА СИМУЛАЦИЯ

Може би ни прави впечат-
ление, че когато гледаме пла-
нината, не виждаме тревата в 
нея; когато гледаме тревата, 
не виждаме планината, на 
която тя расте. Когато гле-
даме, океана не различаваме 
капката вода в него, а когато 
наблюдаваме и изследваме 
капката вода, не виждаме и 
не усещаме океана. Защо 
ли? Защото живеем в свят, 
ограничен от нашето въз-
приятие. Свят възприеман 
от  петте ни сетива, като 
част от безкрайна реалност, 
в която не усещаме, че сме 
частица от  замисъл, на нещо 

много по-различно, много по-
висше от възприеманата ни 
материална  действителност. 
Усещаме се като различни и 
противоположни елементи на 
система, наречена общество, 
но всъщност не осъзнаваме, 
че сме единно цяло на равно-
весна система, която нарича-
ме Природа.

Живеем в илюзорна реал-
ност, в която материята, като 
симулация, е продукт на его-
истичното ни възприемане на 
света. Живеем в свят, в който  
всичко зависи от нашето от-
ношение към заобикалящата 
ни действителност. Живеем в 
симулация, в която  „реалнос-
тта” около нас  е  променлива 
величина, но възприемана от 
нас като нещо неизменно и 
постоянно.  Още през мина-
лия век квантовите физици 
са доказали, че е възможна  
промяната на частиците във 
вълни и обратно. И това е 
достатъчно, за да разберем, 
че цялата възприемана реал-
ност прилича на  софтуерен 
продукт, заложен в нашата 
същност,  който постоянно 
търпи промяна на базата на 
осъзнатото ни или неосъзнато 
развитие. 

„Намираме се в море от ин-
формация, в океан, а я възпри-
емаме под друга форма – като 
материя. Защото съществува 
само мисъл, по-точно Замисъл 
на творението. И той включва 
в себе си всичко останало, 
като свои прояви спрямо нас, 
в зависимост от степента на 
развитието ни, т.е. осъзнава-
не на този Замисъл” - проф. 
М. Лайтман - ръководител на 
Международната академия 
по Кабала.

И ако кабалистите са ос-
ъзнали тази реалност преди 
хиляди години, то квантовите  
физици със своите опити в 
днешно време  доказват, че 
реалността като такава зави-
си от нашето отношение към 
нея. Сиреч, ако аз и всички 
останали се отнасяме към 
неживата, растителна, живо-
тинска и човешка природа по-
ложително, то възприеманата 
от нас картина ще е коренно 
различна от това, което вижда-
ме и усещаме днес. Звучи като 
фантазия или като приказка 
за малки деца, но истината, 
според кабалистичните източ-
ници,   е такава. И тук възниква 

въпросът, ако е така, по какъв 
начин и как да променим въз-
приемането на света около 
нас?   Какво е необходимо и 
какво не  ни е достигало до 
сега, за да имаме друго отно-
шение към заобикалящата ни 
действителност?

Перефразирайки отговора, 
който ни дават кабалистич-
ните източници, това е „про-
грамният продукт” заложен 
в нас,  наречен   ЕГОИЗЪМ! 
Тази вездесъща сила създа-
дена в нас, от една страна 
като двигател  за нашата 
еволюция, а от друга  като 
ядрен заряд, който е готов 

всеки момент  да се взриви. 
И този въпрос  все повече 
тревожи обществото и дори 
заплашва нашето съществу-
ване, защото - обладани от 
егоистичното ни отношение 
към околните, не забелязваме 
дълбоката същност и  общия 
замисъл на съществуването 
ни. С ограниченото си възпри-
ятие усещаме само себе си 
и малка част от реалността,  
възприемана в егоистичните 
ни желания. И въпреки това 
за голяма част от нас това е 
предостатъчно, за да запълни 
целия ни „съзнателен” живот. 
Защо ли? Защото всеки раз-
съждава според желанията и 
ценностите, които изповядва.

„Редно е да забележиш, 
че всеки има такава стой-
ност, каквато е стойността 
на нещата, които го занима-
ват”. Марк Аврелий. 

По време на жизнения 
си път  преживяваме   кон-
фликти, войни, катаклизми, 
положителни и отрицателни,  
емоции и явления, с които 
егоизмът се напълва, усе-
щайки себе си като един-
ствен и неповторим еле-
мент на нашата същност. 
Кабалистичните източници 
ни казват, че  ако осъзнато 
достигнем до въпроса за 
смисъла на съществуването 
ни, то представата ни за 
реалност постепенно ще се  
промени.

Днес , с напредването на 
компютърните технологии, 
създаваме виртуалната ре-
алност,  като програмен 
продукт, в който - чрез  из-
куствена симулация, усе-
щаме, че се намираме в един 
паралелен, изкуствено генери-
ран триизмерен свят, с който 
може да си взаимодействаме, 
включително и физически. В 
тази изкуствено създадена 
от нас виртуална  реалност, 
ние не просто присъстваме в 
програмиран виртуален свят, 
но и участваме в него. Ком-
пютърният триизмерен свят 
ангажира цялото ни визуално 
и чувствено възприятие въ-
преки симулираната среда. В 
тази „изкуствена реалност” 
изпитваме всички чувства и 
емоции, като в реалния ни 
свят. Изпитваме положителни 
и отрицателни емоции, страх, 
стрес, уплаха и възхищение.

А каква е разликата меж-

ду компютърната виртуална  
реалност и нашата? Нашата 
се определя от свойствата и 
характера ни, а компютър-
ната от заложения софтуер/
програма! За компютърната 
поставяме специални очила, а  
житейската реалност зависи 
от отношението ни към заоби-
калящата ни действителност. 

И ако се върнем към по-
стиженията на квантовите 
физици, стигаме до извода, 
че реалността се променя 
според наблюдателя.Това не 
е нещо ново и различно, нещо 
непознато или мистериозно? 
Не! На голяма част от нас 
тази реалност не ни харесва, 
тъй като в нея   се чувстваме 
несигурни в бъдещето си, не-
щастни и  страдащи. 

В компютърната реалност е 
лесно, ще променим програ-
мата и реалността ще се про-
мени, като в игра, но в живота 
си какво да направим? Как да 
променим програмата, зало-
жена в нас? Как да променим 
реалността, в която до сега 
сме живели и възприемали, 
като заобикалящ ни свят? 
Изобщо възможна ли е такава 
промяна?  

Според кабалистичните из-
точници, съгласно програмата 
на природата, човечеството 
преднамерено е било създа-
дено така, че да усеща само 
първичното въображаемо 
ниво, като неговото разви-
тие   продължава и до днес. 
Ние сме като малките деца, 
които в началото на своето 
съществуване възприемаме 
света по един начин, а с из-
растването си светът около 
нас се разширява и става 
коренно различен. До наше 
време човечеството  вече е 
натрупало достатъчен опит 
и е способно да осъзнае, че 
естественото егоистично съ-
ществуване е безцелно и не 
води към щастие и затова е 
нужно да преминем към по-
правеното алтруистично битие 
на следващото, истинско ниво 
на реалността.

Според британския учен 
проф. Брюс Худ,  „Човешкият 
мозък създава своя собст-
вена версия на реалността и 
светът, който виждаме около 
себе си, само ни се струва 
такъв”. 

Представете си, че всичко, 
което виждаме наоколо, което 
усещаме, чуваме, вдишваме, 
всички впечатления в петте ни 
сетивни органа, всъщност се 
намира вътре в нас. И не въ-
тре в тялото, защото то също 
е въображаемо, а в този „се-
тивен орган”, който се нарича 
„желание за наслаждение“. 
Това желание включва в себе 
си напълване, често пъти за 
сметка на другите. 

Всъщност, истината е че 
ние можем да управляваме 
не случващото се извън нас, 
а това, което възприемаме и 
обработваме вътре в нас, чрез 
нашите сетивни органи, нашия 
мозък и разум.  „Зрението, 
слухът, обонянието, вкусът и  
осезанието“ са пет нива на въ-
трешните впечатления в нас.  
Реагирайки на попадащите 
в тези сетива вълни, флуиди, 
желанието за наслаждение си 
въобразява реалност, която 
сякаш съществува.

Почти същото, като да сто-
иш в стаята си, с   триизмерни 
очила, но всъщност  да  виж-
даш  някаква гора, град или да 
летиш в  космоса, или пък да 
плуваш под водата, виждайки 
цялата флора и фауна там. 

Само че в живота ни тези 

очила са постоянни, вградени 
вътре в нас. В тях разкриваме 
нашата въображаема дейст-
вителност. Но тя наистина е 
„наша“, въображаема или не, 
тъй като толкова сме свикнали 
и слели с нея, че не можем да 
отделим себе си от нея. Както 
хората се различаваме външно 
един с друг, така и всеки си 
има своя вътрешна реалност, 
по-близка или по-различна от 
другия. Всеки възприема све-
та по своему и едновременно 
имаме общи усещания, общи 
чувства общи действия. Съ-
ществуваме в обща система, 
в общо поле от сили, които ни 

влияят.  Трудно е да си пред-
ставим друга реалност, освен 
тази, която  виждаме, чуваме, 
пипаме или усещаме, защото 
такава програма е заложе-
на в нас. Дълбоко в себе си 
обаче, сме убедени че освен 
тази картина, илюзорна или 
не, съществува нещо много 
по-различно, много по-висше. 
Като далечна  светеща точка, 
която ни привлича и ни дава 
усещането, надеждата, и ус-
покоението, че зад „хоризонта 
на нашия егоизъм” картината, 
наречена живот, е различна. 
Проблемът е, че все още не 
сме достигнали до желанието  

да излезем от това ниво на 
възприятие, не сме достигнали 
до силно желание да надско-
чим себе си, за да преминем 
на следващото ниво, където 
реалността има други измере-
ния. Измерение не ограничено 
от „програмата ни наречена  
егоизъм”, а за алтруистичното 
възприемане на света, такова, 
което дава усещането, осъз-
наването и разбирането за 
реалността такава, какавато е 
в действителност, независимо 
от наблюдателя.

Георги ГРАДИНАРОВ
преподавател към Междуна-

родната академия по Кабала

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1  от ЗОС, чл.44,ал.1,т.1, чл. 56 и чл.62  
от НРПУРОИ

 О Б Я В Я В А
І.Публичен търг на 17.02.2023 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска 

Администрация гр.Тервел , за продажба на  недвижими имоти- частна общинска 
собственост, както следва :

1. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ ХХI
,
 кв.20 по РП на с.Жегларци по начин на трайно 

ползване : Дворно място  с  площ от 1050 кв.м (Хиляда и петдесет  квадратни метра)  с начална тръжна 
цена  4 077.00(Четири хиляди седемдесет и седем лева). 

2. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 72271.25.201  по КККР  на гр.Тервел по НТП : 
Деградирала орна земя с площ от 2 904 кв.м( Две хиляди деветстотин и четири квадратни метра) с 
начална тръжна цена  3 543.00 лв.( Три хиляди петстотин четиридесет и три лева ).

3. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ XIV, кв.12 по РП на с.Безмер  дворно място отредено 
за индивидуално жилищно строителство с площ от 780 кв.м( Седемстотин  и осемдесет  квадратни 
метра) с начална тръжна цена  

3 872.00 лв.( Три хиляди осемстотин седемдесет и два  лева).4. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   УПИ I ,кв.11 по РП на с.Зърнево – дворно място отредено за индивидуално жилищно строителство с площ от 910 кв.м  (Деветстотин  и десет  
квадратни метра) с начална тръжна цена  6 395.00 лв.( Шест хиляди триста  деветдесет и пет лева).5. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 02405.31.120 по КККР на с.Балик  по НТП  –за друг вид застрояване  с площ от 1000 кв.м  ( Хиляда  квадратни метра) на стойност 3 160.00 лв. ( Три 
хиляди сто и шестдесет лева).6. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 53953.47.30 по КККР на с.Орляк  по НТП  –лозе 
с площ от 6006 кв.м  ( Шест хиляди и шест  квадратни метра) с начална тръжна цена 17 920.00 лв. 
(Седемнадесет хиляди деветстотин и двадесет лева).7. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.713 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 1 098 кв.м  ( Хиляда  деветдесет и осем квадратни метра) с начална тръжна цена 4 

425.00 лв. (Четири хиляди четиристотин двадесет и пет лева).8. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.714 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 1 041 кв.м  ( Хиляда  четиридесет и един квадратни метра) с начална тръжна цена  
4 207.00 лв. (Четири хиляди двеста и седем лева).9. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.727 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 1434 кв.м  ( Хиляда  четиристотин тридесет и четири квадратни метра) и 
селскостопанска сграда  ЗП 25 кв.м(Двадесет и пет квадратни метра) с начална тръжна цена 6 453.00 лв.( 
Шест  хиляди четиристотин петдесет и три лева)  и селскостопанска сграда  ЗП 25 кв.м(Двадесет 
и пет квадратни метра) с начална тръжна цена 1500.00 ( Хиляда и петстотин лева).10. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.728 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 1528 кв.м  ( Хиляда петстотин двадесет и осем квадратни метра) с начална тръжна цена 
6 069.00 лв.( Шест хиляди шестдесет и девет лева).11. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.729 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 1596 кв.м  ( Хиляда петстотин деветдесет и шест квадратни метра) с начална тръжна 
цена  6 330.00 лв.( Шест хиляди триста и тридесет лева).12. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.730 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 1646 кв.м  ( Хиляда шестстотин четиридесет и шест квадратни метра) с начална тръжна 
цена 6 521.00 лв.( Шест хиляди петстотин двадесет  и един лева).13. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.736 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 586 кв.м  ( Петстотин осемдесет  и шест квадратни метра) с начална тръжна цена 2 

466.00 лв.( Две хиляди четиристотин шестдесет  и шест лева).14. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.738 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 1 425 кв.м  ( Хиляда четиристотин двадесет и пет  квадратни метра) и 
селскостопанска сграда ЗП 92 кв.м(Деветдесет и два квадратни метра) с начална тръжна цена  5 676.00 лв.( 
Пет хиляди шестстотин седемдесет и шест лева) и селскостопанска сграда ЗП 92 кв.м(Деветдесет и 
два квадратни метра) с начална тръжна цена  5 520.00 лв.(Пет хиляди петстотин и двадесет лева).15. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.739 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 877 кв.м  ( Осемстотин седемдесет  и седем квадратни метра) с начална тръжна цена 3 

579.00 лв.( Три хиляди петстотин седемдесет  и девет лева).16. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.740 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 919 кв.м  ( Деветстотин и деветнадесет  квадратни метра) с начална тръжна цена 
3740.00 лв.( Три хиляди седемстотин  и четиридесет  лева).17. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.741 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 905 кв.м  ( Деветстотин и пет  квадратни метра) с начална тръжна цена  3 687.00 лв.( 
Три хиляди шестстотин  осемдесет и седем лева).18. Да се продаде чрез  търг с явно наддаване   ПИ 03215.501.742 по КККР на с.Безмер  по НТП  –за „ПСД“  с площ от 914 кв.м  ( Деветстотин и четиринадесет  квадратни метра) с начална тръжна цена   
3 721.00 лв. ( Три хиляди седемстотин двадесет и един лева).

II. Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена, който се заплаща 
в брой до 16.00 часа на 16.02.2023 г.  в касата на общинска администрация гр.Тервел или се внася по 
набирателната сметка на Община Тервел  BG 44 UNCR 9660 3327 0052 16; BIG : UNCRBGSF при банка 
УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.

III. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 15.00 лева (Петнадесет  лева) без ДДС 
в брой от  23.01.2023 г. до 15.00 ч. на  16.02.2023 г.  от касата на община Тервел.

IV. Заявления за участие в търга се приемат до 16.30 ч. на  16.02.2023  г.  в деловодството на Община 
Тервел.

  V.Оглед на недвижимите имоти- частна общинска собственост се извършва  всеки работен ден от 
09.00  до 15.30 часа до 16.02.2023  г., след закупуване  на тръжна документация и направена предварителна 
заявка за оглед.

Тервел-9450,ул.”Св.СВ.Кирил и Методи”№ 8, Номератор05751/2070,2075 , 
факс 2391,е-mail:tervel2000@yahoo.com

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - ГРАД ТЕРВЕЛ
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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

От началото на 2023 г. на-
растват изискваните възраст 
и стаж за пенсиониране. Из-
искваната възраст за жените 
нараства с 2 месеца до 62 го-
дини, а за мъжете – с 1 месец 
до 64 години и 6 месеца. Не-
обходимият стаж и за жените 
и за мъжете се увеличава с 2 
месеца и става съответно 36 
години и 4 месеца за жените 
и 39 години и 4 месеца за 
мъжете.

Планирано е изискваните 
години стаж за пенсиониране 
да нарастват докато достиг-
нат 37 г. за жените и 40 г. за 
мъжете. Това ще стане през 
2027 г. Възрастта за пенси-
ониране ще нараства докато 
достигне 65 г. и за мъжете и 
за жените, което ще стане от 
началото на 2037 г.

През 2023 г. се запазва пра-
вото на ранно пенсиониране 
до една година преди навърш-
ване на нормалната възраст 
при наличие на изисквания 
стаж. Това право може да се 
ползва от жените, навършили 
61 г., както и от мъжете на 
възраст над 63 г. и 6 месеца. 
Тази пенсия се отпуска по-
жизнено с намаление от 0,4% 
за всеки месец недостигащ на 
човек до общата пенсионна 
възраст.

Минималната пенсия остава 
замразена на 467 лв. през 
първите месеци на 2023 г. А 
дали ще има повишение на 
минималната пенсия и дали то 
ще бъде от 1 юли, ще трябва 
да реши парламентът, вероят-
но след провеждане на нови 
избори.

В последния работен ден 
преди Коледа парламентът 
отхвърли предложенията за 
промени във формулата за 
ежегодно индексиране на пен-
сиите. Имаше предложение от 
1 юли 2023 г. пенсиите да бъ-
дат повишени по модифицира-
но “швейцарско правило” – с 
по-голямото от 100% от ръста 
на средния осигурителен до-
ход или 100% от инфлацията 
за предходната година.

Това предложение не беше 
прието. В резултат остава 
в сила досегашното “швей-
царско правило” и от 1 юли 
пенсиите ще бъдат увеличени 
с 50% от ръста на средния 
осигурителен доход и 50% от 
инфлацията. Според предва-
рителните разчети увеличе-
нието на пенсиите ще бъде 
с 12%.

Повишението на минимал-
ната пенсия не става авто-
матично по “швейцарското 
правило”. Не става и с реше-
ние на Министерски съвет или 
Националния осигурителен 
институт. За увеличение на 
минималната пенсия е необ-
ходимо специално решение 
на парламента. С удължа-
ването на бюджета за 2022 
г. депутатите в последните 
работни дни на парламента 
за миналата година решиха, 
че засега минималната пенсия 
остава 467 лв.

Удължаването на бюджета 
за 2022 г. е в сила до съста-
вянето на нов бюджет за 2023 
г. Целта на депутатите беше 
при формиране на редовен 
кабинет той да предложи бю-
джет, в който да вкара своите 
политики.

Теоретично е възможно да 
бъде съставен редовен каби-
нет и в рамките на настоящия 
парламент. В този случай 
новият кабинет ще трябва да 
подготви бюджет за 2023 г., в 
който да вкара свое предло-
жение за размера на мини-
малната пенсия – дали въобще 
да има увеличение и с колко.

Ако не се стигне до съста-
вяне на правителство при този 
парламент, отново отиваме на 

избори.
В тази случай новият пар-

ламент ще трябва да реши 
дали ще има увеличение на 
минималната пенсия, с колко 
и от кога.

Минималната наследствена 
пенсия, както и минималните 
пенсии за инвалидност поради 
трудова злополука или общо 
заболяване, се определят 
като процент от минималната 
пенсия. Затова дали ще бъдат 
увеличени през 2023 г. трябва 
да реши парламентът. Само 
социалната пенсия за ста-
рост може да бъде увеличена 
с решение на Министерски 
съвет. Ако тя бъде увеличена 
от 1 юли с 12%, ще нарасне от 
сегашните 247 лв. на 276,64 
лв. Това би довело до увеличе-
ние и на пенсиите за военна и 
гражданска инвалидност. Но 
нов бюджет на НОИ не беше 
приет, а само беше удължено 
действието на бюджета за 
2022 г. Затова следващо ре-
довно правителство трябва да 
реши дали да увеличи социал-
ната пенсия за старост.

Цената на недостигащия 
осигурителен стаж не се про-
меня в началото на 2023 г.

Ако на човек не му достигат 
няколко месеца или години 
стаж, за да получи право на 
пенсия, може да ги купи, като 
от началото на 2023 г. няма 
промяна на цената, която 
трябва да плати. Според Коде-
кса за социално осигуряване 
(КСО) хората, на които не им 
достига стаж, може да платят 
за всеки месец вноска в раз-
мер на 19,8% от минималния 
осигурителен доход за само-
осигуряващите се граждани.

От 1 януари 2023 г. мини-
малната заплата нарасна от 
710 лв. на 780 лв. Но минимал-
ният осигурителен доход за 
самоосигуряващите се остава 
без промяна в размер на 710 
лв. Така и цената на всеки ме-
сец недостигащ стаж остава 
140,58 лв. Ако на човек не му 
достига година стаж, трябва 
да плати 1686,96 лв., а цената 
за всичките 5 години, които по 
закон може да бъдат купени, е 
8434,80 лв.

Възможностите за купува-
не на осигурителен стаж са 
посочени в КСО и се допус-
кат само в точно определени 
случаи. Има три варианта, при 
които хората могат да купят 
стаж за пенсия: за времето 
на обучение за завършено 
висше или полувисше обра-
зование, за периода, в който 
карат докторантура или до 5 
години, недостигащ стаж по 
общия ред.

Купеният стаж се зачита 
за осигурителен от трета ка-
тегория и може да се полз-
ва само при пенсиониране. 
Преди да купят стаж хората 
трябва да проверят в терито-
риалното поделение на НОИ 
точно колко време не им дос-
тига за пенсия. Защото, ако 
платят по-голяма сума от 
необходимата, това няма да 
им осигури по-висока пенсия, 
но ще имат право да поискат 
надплатената сума да им бъде 
възстановена от съответна-
та териториална дирекция 
на Националната агенция за 
приходите. Недостигащият 
осигурителен стаж се преце-
нява към датата на заявле-
нието. Пенсията се отпуска от 
датата на заявлението, след 
като са внесени дължимите 
осигуровки. Внасянето на оси-
гуровките за недостигащия 
стаж става по банков път след 
подадена декларация.

Данъчните облекчения за 
деца и за деца с увреждания 
за първи път през 2023 г. 
може да бъдат ползвани те-
кущо всеки месец. Тази въз-

можност ще съществува поне 
до приемане на нов бюджет 
за 2023 г.

Месечният облагаем доход 
може да бъде намален с до 
500 лв. за едно дете, с до 1000 
лв. за две деца и с до 1500 
лв. за три и повече деца. Тъй 
като данъкът върху доходите 
е 10 на сто, реално дължимият 
данък може да се намали с 50 
лв. за едно дете, с 100 лв. за 
две деца и със 150 лв. за три 
и повече деца. За дете с 50 и 
с над 50 на сто вид и степен 
на увреждане месечният об-
лагаем доход може да бъде 
намален с до 1000 лв., тоест 
дължимият данък може да 
бъде намален с до 100 лв.

Облекченията се ползват за 
деца до 18-годишна възраст, 
включително и през годината, 
в която навършват 18 години. 
Двамата родители трябва да 
се разберат кой от тях да ги 
ползва. Облекченията за деца 
и за деца с увреждания са две 
отделни облекчения, които 
може да бъдат ползвани ед-
новременно – родител на дете 
с увреждания може да ползва 
и двете облекчения. Но ако 
имат дете с увреждания, роди-
телите може да се разберат и 
единят да ползва облекчение-
то за дете, а другият – за дете 
с увреждания.

Облекченията се ползват 
до размера на месечния об-
лагаем доход. Това означава, 
че ако например майка на 

две деца има доход в размер 
на 700 лв., няма да може 
да ползва цялото данъчно 
облекчение, на което има 
право – 1000 лв. Текущо през 
годината майката всеки месец 
може да ползва облекчението 
до размера на облагаемия си 
доход, а в началото на след-
ващата година бащата може 
да ползва остатъка от облек-
чението, което не е ползвано 
от майката, с подаване на 
годишна данъчна декларация 
за получените през 2023 г. 
доходи.

Ако родители имат две деца, 
не е възможно единят да полз-
ва данъчното облекчение за 
едното дете, а другият за дру-
гото. Един от родителите тряб-
ва да ползва облекчението и 
за двете деца, а след изтичане 
на годината, ако има неполз-
вано облекчение, то може да 
се ползва от втория родител. 
Както и досега, годишните 
облагаеми доходи на един от 
родителите може да бъдат 
намалени с 6 хил. лв. за едно 
дете, 12 хил. лв. за две деца 
и 18 хил. лв. за три и повече 
деца. За дете с увреждания 
годишният облагаем доход 
може да бъде намален с 12 
хил. лв. Ако доходите на един 
от родителите не са достатъч-
ни за ползване на облекчение-
то в пълен размер, остатъкът 
от облекчението може да бъде 
ползван от другия родител.

От облекченията за деца 

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@krushari.bg; site: www.krushari.bg

На основание ЗОС, Наредба №8 на ОбС с.Крушари и решение №12/144 от 20.12.2022г. на ОбС с. Крушари

О Б Я В Я В А
1. Публичен търг с тайно наддаване на 10.02.2023г. от 9,00 часа в административната сграда на община Крушари, 

ет.1, стая-столова за отдаване под наем на поземлени имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Огняново за селскостопански нужди за срок от 1 (една) година, както следва:

№ Имот № Площ 
дка НТП Категория АОС №/дата Цена лв. 

дка

Начална 
тръжна 
годишна 
наемна 
цена лв.

Депозит
лв.

1 53357.3.46 1.958 За друг вид застрояване 0 2691/01.12.2022 61.00 119.44 35.83
2 53357.3.47 2.910 За друг вид застрояване 0 2692/01.12.2022 61.00 177.51 53.25
3 53357.3.48 1.396 За друг вид застрояване 0 2693/01.12.2022 61.00 85.16 25.55
4 53357.3.49 2.565 За друг вид застрояване 0 2694/01.12.2022 61.00 156.47 46.94
5 53357.3.82 1.943 За друг вид застрояване 0 2695/01.12.2022 61.00 118.52 35.56
6 53357.3.83 1.806 За друг вид застрояване 0 2696/01.12.2022 61.00 110.17 33.05
7 53357.3.84 1.767 За друг вид застрояване 0 2697/01.12.2022 61.00 107.79 32.38

 
 14.345 875.05

2. Депозитът, представляващ 30% от началната тръжна годишна наемна цена се внася до 16,00 ч. на предходната дата на търга по 
банков път по сметка на Община Крушари, както следва:

Банкова сметка: BG36IORT80883387611303, BIC: IORTBGSF при ТБ „Инвестбанк“ АД, клон Добрич.
 3. Документите за участие в търга се закупуват в касата на Община Крушари за сумата от 20,00 лв. в срок до 16,00 часа на предход-

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

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

5. Право на участие в търга имат кандидатите, които:
5.1.Нямат парични задължения към община Крушари. 
5.2. Не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност. 
5.3. Не се намират в ликвидация.
5.4. Нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на ТЗ с лице, което не отговаря на изискването по т.1. 
6. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 17.02.2023г. при същите условия.

може да се възполз-
ват родители с об-
лагаеми доходи. Об-
лекченията не може 
да ползват безра-
ботни или родите-
ли, които имат само 
необлагаеми дохо-
ди – например за 
отглеждане на дете 
до навършване на 
2-годишна възраст. 
Ежемесечните да-
нъчни облекчения 
за деца и за деца с 
увреждания може да 
се ползват с едно-
кратно подаване на 
декларация пред ра-
ботодателя. Облек-
ченията може да се 
ползват само чрез 
един работодател.

Облекченията за 
деца и за деца с увреждания 
може да се ползват теку-
що през 2023 г. и за доходи 
от стопанска дейност и от 

хора, които не работят на 
заплата, но имат доходи от 
наеми. В тези случаи ползва-
нето на облекченията става 
на тримесечия с плащането 
на авансовите тримесечни 
вноски за доходите от сто-
панска дейност и от наеми. 
Доходи от стопанска дейност 
например имат хора, които 
не са регистрирани като ед-
нолични търговци, но редовно 
продават стоки в интернет с 
цел реализиране на печалба. 
Дължимият авансов данък 
за тримесечие може да бъде 
намален със 150 лв. за едно 
дете, с 300 лв. за две деца и с 
450 лв. за три и повече деца. 
За дете с увреждания авансо-
вият тримесечен данък може 
да бъде намален с 300 лв. 
Тази възможност за авансово 
ползване на данъчните облек-
чения не се прилага, когато 
размерът на авансовия данък 
се определя и удържа от пла-
теца на доходите.

ВДИГНАХА ВЪЗРАСТТА И СТАЖА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ
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ОВЕН - Днес не пропускате да изявите 
своята инициативност и желание на про-
мените към по-добро работата си. Заемате 
се с доста неща, част от който са доста 
успешни и ще се наложи да им отделите 
специално внимание.

ТЕЛЕЦ - Добре организирани, времето 
ви ще стигне за всичко, което предвиж-
дате и в края на деня ще се поздравите 
с успехи.

БЛИЗНАЦИ - Не се колебайте да го стори-
те, никой друг не би се справил по добре от 
вас. Вие не се отказвате лесно и всячески 
търсите изход, а това качество е особено 
ценно.

РАК - Приключването на работен проект е 
крачка в професионалното ви развитие. Ав-
торитета ви на коректен и лоялен партньор 
ще се затвърди.

ЛЪВ - Предстои ви и стабилизация във 
финансов план. Знаете много, но и трябва 
да работите не по-малко. Не допускайте да 
се излагате на риск, като не дооценявате 
евентуална развръзка.

ДЕВА - Колкото по-бързо приемете новите 
условия и дадености на работното място, 
толкова по-бързо ще се адаптирате и ще 
стане ефективен труда ви. 

ВЕЗНИ - Излъчвате ведрина и сърдеч-
ност, и това ви прави приятна компания. В 
деловите задачи няма да срещате затруд-
нения и с лекота ще вървите напред.

СКОРПИОН - Открива ви се възможност 
да смените работното си място или да се 
изкачите в йерархията. Възползвайте се от 
предимството си и изберете най-доброто 
за себе си.

СТРЕЛЕЦ - Правете това, което сами 
прецените, че е редно. Не поемайте ри-
скове без да сте убедени, че е във вашите 
възможности да успеете.

КОЗИРОГ - Важността на делата ви е 
неоспорима. Новостите в живота ви ще ви 
накарат да предприемете действия, различ-
ни от общото очакване.

ВОДОЛЕЙ - Бъдете по-търпеливи днес, 
тъй като са възможни конфликти и недора-
зумения. За предпочитане е да избягвате 
спорове и изобщо ситуации, които заплаш-
ват да се превърнат в конфликтни.

РИБИ - Ще се чувствате комфортно в 
компанията на свободомислещи и позитиви 
хора, към които се числите и вие. Работете 
за прокарване на идеите си и не се страху-
вайте да изисквате най-доброто за себе си.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Жената е като куршум с изместен център на тежестта - влиза през 
сърцето, минава през джоба и излиза през носа. - Камелия от Дебрене, 
но не тази, за която си мислите!

ДВОЕН ПРАЗНИК 
има днес в дома на 
семейство Дукови – лю-
бимата им внучка Мар-
тина става на цели 13 
години, а нейната май-
ка – Татяна, има имен 
ден. На прекрасното, 
много умно и много 
талантливо дете всич-
ки ние от НДТ желаем 
да продължи да расте 
здраво, да осъществя-
ва мечтите си и да бъде 
гордост и радост за 
цялото семейство! А на 
мама Таня, която днес 
и именничка, а на 14 
януари – рожденичка, 
от здраве, обич, сбъд-
нати мечти и безброй 
поводи за усмивка да 
не се отърве през ця-
лата година!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на 
бизнесмена и общин-
ски съветник от група-
та на ГЕРБ (СДС) в До-
брич Галин Господинов, 
с пожелания за здраве, 
успехи в добрите начи-
нания и активна работа 
в полза на добричлии!

ИМЕН ДЕН празнуват 
днес всички с имената 
Таня и Татяна. Нека от 
здраве, светлина и хар-
мония в живота да не 
се отърват – им желаем 
ние от НДТ!

РОЖДЕНИК на 14 
януари е дългогодиш-
ният началник на Бю-
рото по труда в Добрич 
Васил Сивков. Здраве, 
успех във всичко до-
бро, с което се заеме, 
много добри приятели и 
много поводи за усмив-
ка му желаем в аванс 
ние от НДТ!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН от сърце казваме 
в аванс на един сърцат 
човек - – Марин Хри-
стов, който празнува 
на 14 януари. Бъди, 
здрав, бъди все такъв 
добър приятел, добър 
рибар, добър градинар 
и най-вече добър човек, 
бате Марине! 

КМЕТЪТ НА ДОБРИЧ 
Йордан Йорданов е 
рожденик на 15 януари. 
А ние в аванс му жела-
ем да е здрав, да рабо-
ти активно за хората от 
града, да има поводи 
да отчете ползотворен 
мандат в края на годи-
ната. А в личен план да 
се радва на уважението 
на съгражданите си!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН в аванс казваме на 
Фроска Ташева, която 
празнува на 15 януари. 
Бъди здрава, Роси. И 
нека ти се случват само 
хубави неща!

В АВАНС честитим 
рождения ден на г-жа 
Ценка Иванова, която 
празнува на 16 януа-
ри. Здраве, сбъднати 
мечти  и много поводи 
за усмивка желаем на 
дамата всички ние от 
НДТ!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

БиОгРАфияТА НА ПРиНц ХАРи 
СТАНА НАй-БъРзО ПРОДАВАщАТА 
СЕ КНигА ВъВ ВЕЛиКОБРиТАНия

Мемоарите на британския принц Хари "Spare" ("Резервен") 
са най-бързо продаващата се нехудожествена книга в Обе-
диненото кралство според издателя й, съобщи Ройтерс. В 

първия ден на пазара са продадени 400 000 екземпляра от 
биографията в печатен формат, като електронна книга и в 
аудио формат.

За мемоарите на принц Хари: Опашки се извиха пред книжар-

ниците във Великобритания
"Знаехме, че тази книга ще 

полети, но това надминава 
и най-дръзките ни очак-
вания", каза в изявление 
Лари Финли, управляващ 
директор на Transworld 
Penguin Random House. 
"Доколкото ни е извест-
но, единствените книги, 
които са се продавали 
по-бързо в първия си ден 
на пазара, са романите за 
Хари Потър", се посочва в 
изявлението.

Данните на издателя са 
въз основа на продажби-
те само на британския 
пазар.

„Резервен“: Нови раз-
крития за кралското се-
мейство в мемоарите на 
принц Хари

Мемоарите привлякоха 
интерес по целия свят 
заради разкритията и об-

виненията на принц Хари към 
баща му крал Чарлз Трети, 
мащехата му Камила и по-
големия му брат принц Уилям.

СиЛВЕСТъР СТАЛОуН СЕ 
ОТКАзВА ОТ АКТьОРСТВОТО

След повече от 50 години 
като професионален актьор, 
множество го-
леми награди и 
създаването на 
един от най-ве-
ликите франчай-
зи в историята 
на Холивуд, Сил-
вестър Сталоун 
вече няма какво 
да доказва. В 
профила на звез-
дата от "Кралят 
на Тълса", публи-
куван в Indiewire, 
Сталоун отгова-
ря на въпрос 
дали би искал 
отново да пише и режисира с 
думите: "Може би, но може би 
не и актьорството. Съмнявам 
се в актьорския аспект на 
това. Мисля, че това може да 
е лебедовата ми песен."

Откакто "Роки" завладя све-
та и постави началото на все 
още актуален франчайз, Сил-
вестър Сталоун е звезда, сце-
нарист, режисьор, продуцент 
и главен актьор в продължение 
на 45 години. Единственият 
филм за "Роки", който не е 
написан или режисиран от 
Сталоун, е "Роки V", който се 
смята за най-лошия от фран-

чайза и е такъв касов провал, 
че са необходими 16 години, 

за да излезе друг филм за 
Роки. През цялата му кариера 
степента на участие на Ста-
лоун е в пряка зависимост от 
успеха на проекта.

Бъдещите проекти, които 
може би ще имат късмета 
Силвестър Сталоун да застане 
зад камерата, включват "По" 
- биографичен филм за Едгар 
Алън По и "Тендърлуин" - поли-
цейска драма, чието действие 
се развива в края на миналия 
век, в Ню Йорк през 1900 г. 
Все още не се знае дали някой 
от двата проекта все пак ще 
се осъществи.


