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Всеки ден с по-
добрия вестник!

Ще бъде доста ветровито, с уме-
рен, в Източна България и северно 
от планините - силен вятър от юг-
югозапад. Облачността ще бъде 
по-често значителна и на места ще 
превали дъжд. Ще се пренася топъл 
въздух и дневните температури 
също ще се повишат, максимални-
те ще са предимно между 12 и 17, в 
София - около 13.

Над планините ще бъде предим-
но облачно и на места ще превали 
сняг, под около 1200 метра - дъжд. 
Ще бъде много ветровито с до 
бурен, по високите и открити части 
временно ураганен вятър от юг-
югозапад.

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

ВРЕМЕТО

ДОБРИЧ СЕ ВКЛЮЧИ В НАЦИОНАЛНИЯ 
ПРОТЕСТ СРЕЩУ УБИЙЦИТЕ И 
НАСИЛНИЦИТЕ НА ЖИВОТНИ

ЧЕТИРИ КАТАСТРОФИ 
СЪС ЗАГИНАЛ САМО 
ЗА НЯКОЛКО ЧАСА 

ИЗВЪНРЕДНА 
СЕСИЯ ЗА ЦЕНТЪРА 
НА ДОБРИЧ 

55 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА НА 
ПЕРЛАТА НА БЪЛГАРСКОТО 
ЧЕРНОМОРИЕ - АЛБЕНА

На стр. 3

На стр. 2 На стр. 3

На 18 януари 1968 /четвъртък/ първият секретар на 
ЦК на БКП и председател на Министеския свет То-
дорЖивков и  председателят на народното събрание 
Георги Трайков символично правят първата копка на 
курортния комплекс Албена. Кръстник на ваканцион-
нот оселище е Тодор Живков.

На 24 август 1969 (неделя) се състои тържестве-
ното откриване на курортния комплекс Албена пред 
х-л  „Доростор“. Първият турист, влязъл във водитена 
Черно море в района на Албена е Кумох Станислав, 
електротехник от Чехословакия.

Легендарният кубински ръководител Фидел Каст-
ро е на посещение в Албена в 1972 г.  В Албена са 
гостували много държавни лидери, сред които Джао 
Дзъян – генерален секретар на ККП и председател на 
Държавния съвет на Китайската народна република 
/в хотел „Добруджа“/, шахин-шахът на Иран Пахлави 

и съпругата му /комплекс „Хоризонт“/, първият Пре-
зидент на Индонезия Сукарно, първиsт президент 
на Етиопия Менгисту Хайле Мариам,   партийният и 
държавен глава на КНДР Ким Ир Сен, други европей-
ски, арабски, азиатски и африкански страни, както 
и съпругата и дъщерите на президента на Мексико 
Лопес Портильо… Хвалебствени думи от прелитащия 
правителствен хеликоптер над Албена произнася и 
американският президент Ричард Никсън.

В Албена са гостували световно известни учени, 
актьори и спортисти, министри, журналисти, писатели 
и хора на изобразителното изкуствно.

И днес Албена продължава да бъде перла в коро-
ната на българския туризъм, да гарантира приятно, 
безопасно и здравословно летуване, както и да бъде 
средище на международни конференции и симпози-
ума, на фестивали и спортни събития.   Напоследък 
курортът заема и нишата на зимуване.              НДТ
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Äåëîòî ñðåùó âòîðèÿ ïî-
ìîùíèê - êàïèòàí íà êîðàáà 
„VERA SU“ ùå ñå ãëåäà ïî 
îáùèÿ ðåä â îòñúñòâèåòî íà 
ïîäñúäèìèÿ Ê.À., ðåøè Îê-
ðúæíèÿò ñúä â Äîáðè÷. Äåëî-
òî áå ìíîãîêðàòíî îòëàãàíî 
ïîðàäè íåðåäîâíîòî ïðèçî-
âàâàíå íà ïîäñúäèìèÿ, êîéòî 
å òóðñêè ãðàæäàíèí. Ïðåç 
þëè ìèíàëàòà ãîäèíà, çà äà 
áúäå èçïúëíåíà ïðîöåäóðàòà 
ïî âðú÷âàíå íà êíèæàòà íà 
ïîäñúäèìèÿ è ïðèçîâàâàíåòî 
ìó, ñúäúò ðàçïîðåäè äà áúäå 
èçïðàòåíà ñúäåáíà ïîðú÷êà 
äî òóðñêîòî ìèíèñòåðñòâî íà 
ïðàâîñúäèåòî.

Íà ïðîâåäåíîòî äíåñ ðàç-
ïîðåäèòåëíî çàñåäàíèå ñòàíà 
ÿñíî, ÷å ñúãëàñíî ïîëó÷åíî â 
ñúäà ïèñìî îò ãëàâíà äèðåêöèÿ 
„Ìåæäóíàðîäíè îòíîøåíèÿ è 
Åâðîïåéñêè ñúþç“ êúì Ìèíèñ-
òåðñòâîòî íà ïðàâîñúäèåòî íà 
Ðåïóáëèêà Òóðöèÿ îò èìåòî íà 
òóðñêàòà äúðæàâà ñúîòâåòíîòî 
äëúæíîñòíî ëèöå å îòêàçàëî äà 
èçïúëíè âúçëîæåíèòå äåéñòâèÿ, 
ïðèåìàéêè, ÷å âúçìîæíîñò-
òà äåëîòî äà áúäå ïðîâåäåíî 
çàäî÷íî íà òåðèòîðèÿòà íà 
íàøàòà ñòðàíà ïðîòèâîðå÷è íà 
òóðñêèÿ ïðàâåí ðåä. Êîíêðåò-
íè ïðåäëîæåíèÿ âúâ âðúçêà ñ 
èçïúëíåíèåòî íà ïîðú÷êàòà íå 
ñà íàïðàâåíè.

Ñúäúò ïðèå, ÷å ñà íàëèöå 
ïðåäïîñòàâêèòå çà ðàçãëåæ-
äàíå íà äåëîòî â îòñúñòâèåòî 
íà ïîäñúäèìèÿ, òúé êàòî Ê.À. 
ñå íàìèðà èçâúí ïðåäåëèòå íà 
Áúëãàðèÿ, è ìàêàð ìåñòîæèâå-
åíåòî ìó â Òóðöèÿ äà å èçâåñò-
íî, íå ìîæå äà áúäå ïðèçîâàí 
ïîðàäè îòêàçà íà òóðñêîòî ìè-
íèñòåðñòâî íà ïðàâîñúäèåòî äà 
èçïúëíè äåéñòâèÿòà ïî ñúäåá-
íàòà ïîðú÷êà. Ñúäúò ïðåöåíè, 
÷å ðàçãëåæäàíåòî íà äåëîòî 

ОКРЪЖНИЯТ СЪД В ДОБРИЧ ДАДЕ ХОД НА 
ДЕЛОТО, ОБРАЗУВАНО ПО ОБВИНИТЕЛЕН 
АКТ СРЕЩУ ВТОРИЯ ПОМОЩНИК - 
КАПИТАН НА КОРАБА "VERA SU"

Организаторите на хазартни игри подават онлайн искане 
за достъп до списъка с имената

Äåïóòàòúò îò “Äåìîêðàòè÷-
íà Áúëãàðèÿ” Àëáåíà Ñèìåî-
íîâà, ÷èåòî èìå áåøå çàìå-
ñåíî â ñëó÷àÿ ñ èçäèðâàíèÿ 
çà òåðîðèçúì îò “Èíòåðïîë” 
áðèòàíåö, êîéòî áåøå îòêðèò 
â ïëåâåíñêîòî ñåëî Ëþáåíîâà, 
îáÿâè ïðåä Áè Òè Âè, ÷å òîâà 
å ïîëèòè÷åñêà àòàêà. Ñïîðåä 
íåÿ îñíîâíàòà ïðè÷èíà çà íåÿ 
å ðàáîòàòà � ïî çàêîíà çà 
îáðàáîòâàíåòî íà èíäóñòðèàë-
íèÿ êîíîï, íà êîãîòî òÿ å åäèí 
îò âíîñèòåëèòå.

Çàêîíúò áåøå âíåñåí â Íà-
ðîäíîòî ñúáðàíèå â íà÷àëîòî 
íà äåêåìâðè ìèíàëàòà ãîäèíà. 
Ïî äóìèòå � òîé âå÷å å ìèíàë 
íà ïúðâî ÷åòåíå ïî êîìèñèè è 
ïðèçîâà îùå ñëåäâàùàòà ñåä-
ìèöà äà âëåçå çà îáñúæäàíå 
â ïëåíàðíàòà çàëà. Ïðîêóðà-
òóðàòà íà íÿêîëêî ïúòè âå÷å 
èçðàçè íåãàòèâíî ñòàíîâèùå 
ïî çàêîíà.

“Çàêîíúò çà èíäóñòðèàëíèÿ 
êîíîï íå ñå õàðåñâà íà ìíîãî 
õîðà. Òîâà îáà÷å å òðàäè-
öèîííà êóëòóðà çà Áúëãàðèÿ. 
Òîçè êîíîï íå ìîæå äà ñå 
ïóøè, îò íåãî ñå ïðîèçâåæäàò 
âúæåòà, ÷óâàëè è õàðòèÿ. Áúë-
ãàðèÿ å åäèíñòâåíàòà ñòðàíà 
â Åâðîïà, êîÿòî íå ïîçâîëÿâà 
îáðàáîòêàòà íà êîíîïà. Îò-
ãëåæäàùèòå ãî ãî òîâàðÿò è ãî 

Íà 13 ÿíóàðè, îêîëî 10:00 ÷àñà, â ñ. Ñòîæåð å èçâúðøåíà 
ïðîâåðêà íà 32-ãîäèøåí ìúæ. Ïî âðåìå íà ïðîâåðêàòà å 
óñòàíîâåíî áÿëî âåùåñòâî ñ òåãëî 0,07 ãðàìà, ðåàãèðàùî 
íà ìåòààìôåòàìèí. Ìúæúò å çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Ñúùèÿ äåí å óñòàíîâåí 44-ãîäèøåí âîäà÷, óïðàâëÿâàë ëåê 
àâòîìîáèë „Òîéîòà“, ñ íàëè÷èåòî íà 3,21 ïðîìèëà. Çàäúðæàí 
å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 15 ÿíóàðè, îêîëî 03:50 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí çà 
ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Ìåðöåäåñ“, óïðàâëÿâàí îò 44-ãî-
äèøåí ìúæ. Ïðè èçâúðøåíàòà ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà àë-
êîõîë ñ òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî, öèôðîâàòà èíäèêàöèÿ îò÷èòà 
íàëè÷èåòî íà 1,72 ïðîìèëà. Çàäúðæàí å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 15 ÿíóàðè, îêîëî 03:40 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí çà 
ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Ðåíî“, óïðàâëÿâàí îò 28-ãîäèøåí 
ìúæ. Ïðè èçâúðøåíàòà ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà íàðêîòè÷íè 
è óïîéâàùè âåùåñòâà, òåñòúò îò÷èòà ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò 
çà àìôåòàìèí è ìåòààìôåòàìèí. Âîäà÷úò å çàäúðæàí çà 
ñðîê îò 24 ÷àñà. ÍÄÒ

112 ÍÎÂÈÍÈ

êàðàò â Ðóìúíèÿ èëè Ñåâåðíà 
Ìàêåäîíèÿ è òàì ãî ïðåðà-
áîòâàò. Òðÿáâà äà ñå ðàçáåðå, 
÷å òîâà ìîæå äà å ñåðèîçåí 
áèçíåñ”, îáÿñíè Ñèìåîíîâà.

Ñïîðåä íåÿ çàìåñâàíåòî íà 
èìåòî � ñ òîâà íà èçäèðâàíèÿ 
áðèòàíåö å “ãðîçíî íàïàäåíèå 
îò îïðåäåëåíè õîðà îò ÃÅÐÁ”. 
Òÿ îáâúðçà òîâà ñ î÷àêâàíîòî 
âðú÷âàíå íà òðåòèÿ ìàíäàò çà 
ñúñòàâÿíå íà ïðàâèòåëñòâî. 
Ïî äóìèòå � íàé-âåðîÿòíî 
“Äåìîêðàòè÷íà Áúëãàðèÿ” ùå 
ãî ïîëó÷è è çàðàäè òîâà ñà çà-
ïî÷íàëè àòàêèòå ñðåùó òåõíè 
äåïóòàòè.

Ïîäîáíà òåçà èçêàçà â÷åðà 
è ñúïðåäñåäàòåëÿò íà îáåäè-
íåíèåòî Õðèñòî Èâàíîâ. Òîé 
èçðàçè ñúìíåíèÿ çàùî àêöè-

ÿòà â êðèïòîêîìïàíèÿòàNexo 
å äîøëà òî÷íî ïðåäè äà ñå 
îáÿâè ðåøåíèåòî íà ïðåçèäåí-
òà íà êîãî ùå âðú÷è ìàíäàòà.

Òÿ êàçà îùå, ÷å âå÷å å äàëà 
ïîêàçàíèÿ ïî ñëó÷àÿ â ÄÀÍÑ. 
Ñèìåîíîâà îòðå÷å áðèòàí-
ñêèÿò ãðàæäàíèí äà å áèë â 
íåéíèÿ èìîò â ñåëîòî è îáÿñ-
íè, ÷å äîêîëêîòî çíàå, òîé å 
ïðèñòèãíàë â Ëþáåíîâî ïðåç 
íîåìâðè ìèíàëàòà ãîäèíà. 
Ñèìåîíîâà ðàçêàçà îùå, ÷å 
ìúæúò � å êàçàë, ÷å å ïúòóâàë 
ñ òàêñè îò ëåòèùåòî äî ñåëîòî 
è å ïëàòèë 400 ëâ. çà òàçè óñ-
ëóãà. Òå ñà èìàëè êðàòúê ðàç-
ãîâîð, äîêàòî òÿ ìó å ïîìàãàë 
ñ ïðåâîäà ïðè ïëàùàíåòî íà 
ñìåòêè çà òîê è âîäà, ïèñà 
ñàéòúò „Äíåâíèê“.

БЛИЗО 170 ДУШИ СА ВПИСАЛИ В РЕГИСТЪРА БЛИЗО 170 ДУШИ СА ВПИСАЛИ В РЕГИСТЪРА 
НА ХАЗАРТНО УЯЗВИМИТЕ ЛИЦАНА ХАЗАРТНО УЯЗВИМИТЕ ЛИЦА

â îòñúñòâèåòî íà ïîäñúäèìèÿ 
íÿìà äà ïîïðå÷è çà ðàçêðèâàíå 
íà îáåêòèâíàòà èñòèíà.

Ïîâäèãíàòîòî íà Ê.À. îá-
âèíåíèå å çà òîâà,÷å íà 20 
ñåïòåìâðè 2021ã., â àêâàòîðè-
ÿòà íà ×åðíî ìîðå, â ðàéîíà 
ìåæäó ñåëî Êàìåí áðÿã, îáë.
Äîáðè÷, è ÊÊ„Ðóñàëêà“, êàòî 
âàõòåí ïîìîùíèê - êàïèòàí íà 
êîðàá „VERA SU“, ïëàâàù ïîä 
ïàíàìñêè ôëàã, çàñïèâàéêè, 
äîïóñíàë äà çàñåäíå êîðàáà, 
êàòî äåÿíèåòî å èçâúðøåíî 
ïî íåïðåäïàçëèâîñò è îò íåãî 
ñà íàñòúïèëè çíà÷èòåëíè èìó-
ùåñòâåíè âðåäè çà êîðàáîñîá-
ñòâåíèêà â ðàçìåð íà 6 680 734. 
85 ëåâà.

Ñïîðåä îáâèíåíèåòî, êàòî 
å äîïóñíàë äà çàñïè ïðè íî-
ñåíåòî íà íàâèãàöèîííà âà-
õòà, ïîäñúäèìèÿò å íàðóøèë 
ïðàâèëî îò Ìåæäóíàðîäíàòà 
êîíâåíöèÿ çà âàõòåíàòà ñëóæ-
áà è íîðìèòå çà ïîäãîòîâêà è 
îñâèäåòåëñòâàíå íà ìîðÿöèòå, 
ñúãëàñíî êîåòî „Âàõòåíèòå ïî-

Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ äà 
êàíäèäàòñòâà ñ ïðîåêòíî 
ïðåäëîæåíèå ïî ïðîöåäóðà 
„Ïîäêðåïà çà åíåðãèéíî åôåê-
òèâíè ñèñòåìè çà óëè÷íî îñ-
âåòëåíèå“ ïî Íàöèîíàëíèÿ 
ïëàí çà âúçñòàíîâÿâàíå è 
óñòîé÷èâîñò çà ïîäìÿíà íà 
óëè÷íîòî îñâåòëåíèå ïî ÷åòè-
ðè îñíîâíè ïúòíè àðòåðèè â 
ãðàäà, ðåøè íà äíåøíàòà ñè 
èçâúíðåäíà ñåñèÿ Îáùèíñêè-
ÿò ñúâåò.

Ïðîåêòúò ïðåäâèæäà ìîí-
òèðàíå íà íîâî åíåðãîåôåê-
òèâíî îñâåòëåíèå ïî áóëå-
âàðäèòå „25 ñåïòåìâðè“ – îò 
áóë. „Äîáðóäæà“ äî „Ñåðäè-
êà Äîáðè÷“ ÀÄ, „Äîáðóäæà“ 
– îò áåíçèíîñòàíöèÿ „Øåë“ 
äî êðúãîâîòî êðúñòîâèùå çà 
Áàë÷èê, „Ðóñèÿ“ – îò áóë. „25 
ñåïòåìâðè“ äî Ïîæàðíàòà, 
è óëèöà „Áàòîâñêà“ – îò áóë. 
„25 ñåïòåìâðè“ äî óë. „Ëþáåí 
Ñòàí÷åâ“, îáÿñíè ïî âðåìå íà 
çàñåäàíèåòî Ðîñèöà Éîðäàíî-
âà, çàìåñòíèê-êìåò „Èêîíîìè-
÷åñêî ðàçâèòèå è åâðîïåéñêè 
ôîíäîâå“.

„Íèå ñìå êàíäèäàòñòâàëè ñ 
ïðîåêòíî ïðåäëîæåíèå ïðåç 
2019 ãîäèíà, ïðåç 2020 ãîäèíà 
áÿõìå îäîáðåíè è ñëåä îöåíêà 
íà ïðîåêòíîòî ïðåäëîæåíèå 
áÿõìå âêëþ÷åíè â ðåçåðâíèÿ 

Áëèçî 170 ãðàæäàíè ñà ïî-
äàëè çàÿâëåíèå çà âïèñâàíå 
ðåãèñòúðà íà óÿçâèìèòå ëèöà 
çà ïî-ìàëêî îò ìåñåö. Ñëåä 
äâåãîäèøíî ïðåêúñâàíå, ðå-
ãëàìåíòèðàíî ñúñ çàêîíîäà-
òåëíè ïðîìåíè, íà 12 äåêåì-
âðè 2022 ã. ÍÀÏ ïîäíîâè ïîä-
äúðæàíåòî íà ñïèñúêà ñ õîðà, 
êîèòî ñìÿòàò, ÷å èìàò èëè 
áèõà ìîãëè äà ðàçâèÿò õàçàðò-
íà çàâèñèìîñò. Ðåãèñòúðúò 
íå å ïóáëè÷åí, íàïîìíÿò îò 
ïðèõîäíàòà àãåíöèÿ. Äîñòúï 
äî íåãî èìàò ñàìî îãðàíè÷åí 
áðîé ñëóæèòåëè, îïðåäåëåíè 
îò èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà 
ÍÀÏ è õàçàðòíèòå îïåðàòîðè. 

Îðãàíèçàòîðèòå íà õàçàðò-
íè èãðè ìîãàò äà çàÿâÿò âðúç-

ОБЩИНА ДОБРИЧ ЩЕ КАНДИДАТСТВА ОБЩИНА ДОБРИЧ ЩЕ КАНДИДАТСТВА 
ЗА ФИНАНСИРАНЕ С ПРОЕКТ ЗА ЗА ФИНАНСИРАНЕ С ПРОЕКТ ЗА 
ПОДМЯНА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕПОДМЯНА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

ñïèñúê. Ñåãà ìèíèñòúðúò íà 
èêîíîìèêàòà âçå ðåøåíèå, ñ 
êîåòî òåçè ðåçåðâíè ÷ëåíîâå 
òðÿáâà äà áúäàò äèðåêòíè 
áåíåôèöèåíòè, è äàäå ñðîê 
çà ïîäàâàíå íà ïðîåêòíèòå 
ïðåäëîæåíèÿ äî 30 ÿíóàðè“, 
äîïúëíè òÿ.

Åäèíñòâåíîòî èçèñêâàíå, 
íà êîåòî Îáùèíàòà òðÿáâà äà 
îòãîâîðè, å äà çàïàçè îáõâàòà 
íà ïðîåêòíîòî ïðåäëîæåíèå, 
êàòî ñàìî àêòóàëèçèðà íå-
ãîâàòà ñòîéíîñò ñ äî äåñåò 
ïðîöåíòà, îáÿñíè Éîðäàíî-
âà. „Íèå èìàìå ðåøåíèå íà 
Îáùèíñêè ñúâåò çà îáõâàòà 
íà ïðîåêòíîòî ïðåäëîæåíèå 
è çà êàíäèäàòñòâàíå ïðåç 

êà êúì ðåãèñòúðà ïðåç íîâàòà 
åëåêòðîííà óñëóãà „Ïðåäîñòà-
âÿíå íà ñïðàâêà çà óÿçâèìèòå 
ëèöà îò ðåãèñòúðà ïî ÷ë. 10ã, 
àë. 1 îò Çàêîíà çà õàçàðòà“, 
êîÿòî å àêòèâíà â å-ïîðòàëà 
íà ÍÀÏ. Çà öåëòà òå òðÿáâà äà 
ïîäàäàò çàÿâëåíèå çà äîñòúï ñ 
êâàëèôèöèðàí åëåêòðîíåí ïîä-
ïèñ (ÊÅÏ), êîåòî ñå ïîòâúðæ-
äàâà îò ñëóæèòåë íà ÍÀÏ.

Âñåêè, êîéòî ñìÿòà, ÷å íå 
ìîæå äà êîíòðîëèðà âðåìåòî, 
ïðåêàðàíî â õàçàðòíè èãðè è 
ñðåäñòâàòà, êîèòî èçðàçõîä-
âà çà ó÷àñòèå â òÿõ, ìîæå äà 
ïîäàäå Èñêàíå çà âïèñâàíå â 
ðåãèñòúðà. Äîêóìåíòúò ìîæå 
äà ñå âíåñå íà ìÿñòî â îôèñ 
íà ÍÀÏ èëè äà ñå èçïðàòè 

Ðàíî ñóòðèíòà â÷åðà íà òå-
ðèòîðèÿòà íà îáëàñò Äîáðè÷ 
ñà ñòàíàëè ÷åòèðè êàòàñòðî-
ôè. Èìà åäèí çàãèíàë. Ïðè-
÷èíèòå çà ÏÒÏ ñà çàëåäåíè 
ó÷àñòúöè îò ïúòèùàòà è íåñú-
îáðàçåíà ñêîðîñò íà âîäà÷è-
òå. Êàòàñòðîôèòå ñà ñòàíàëè 
â ó÷àñòúöèòå ñ. Ñâîáîäà - ñ. 
Îâ÷àðîâî, â ðàéîíà íà Êðó-
øàðè, Ëîâ÷àíñêîòî õàí÷å è â 
ðàéîíà íà Òåðâåë. 

Â Òåðâåë å ïîëó÷åí ñèãíàë 
çà íàñòúïèëî ÏÒÏ ñ ïîñòðà-
äàë ïî ïúò III- 207, íà îêîëî  
1,5 êèëîìåòðà îò ãð. Òåðâåë â 
ïîñîêà ñ. Êî÷ìàð. Ñèãíàëúò å 
ïîñåòåí îò ñëóæèòåëè íà ÐÓ 
Òåðâåë, êàòî íàìÿñòî óñòà-
íîâÿâàò ñàìîêàòàñòðîôèðàë 
àâòîìîáèë  "Îïåë Êîìáî" ñ 
âîäà÷ ìúæ íà 56 ãîäèíè.Óñ-
òàíîâåíî å, ÷å ïðè èçëèçàíå 

ЧЕТИРИ КАТАСТРОФИ СЪС ЗАГИНАЛ САМО ЗА ЧЕТИРИ КАТАСТРОФИ СЪС ЗАГИНАЛ САМО ЗА 
НЯКОЛКО ЧАСАНЯКОЛКО ЧАСА

îò äåñåí çàâîé, àâòîìîáèëúò 
íàïóñêà ïúòíîòî ïëàòíî è ñå 
áëúñêà ÷åëíî â êðàéïúòíî 
äúðâî. Âîäà÷úò å îòâåäåí îò 
åêèï íà Öåíòúð çà ñïåøíà 
ìåäèöèíà-Äîáðè÷ â ÌÁÀË-Äî-
áðè÷, êúäåòî ïî-êúñíî ïî÷èâà. 
Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíî äîñú-

АЛБЕНА СИМЕОНОВА: ЗАРАДИ ЗАКОНА АЛБЕНА СИМЕОНОВА: ЗАРАДИ ЗАКОНА 
ЗА ИНДУСТРИАЛНИЯ КОНОП МЕ ЗА ИНДУСТРИАЛНИЯ КОНОП МЕ 
ЗАМЕСИХА С БРИТАНЕЦА, ИЗДИРВАН ЗАМЕСИХА С БРИТАНЕЦА, ИЗДИРВАН 
ЗА ТЕРОРИЗЪМЗА ТЕРОРИЗЪМ

2019 ãîäèíà, íî ñåãà îòíîâî 
ñå èçèñêâà ðåøåíèå íà Îá-
ùèíñêèÿ ñúâåò ñ îãëåä íîâàòà 
ïðîöåäóðà ïî Ïëàíà çà âúç-
ñòàíîâÿâàíå è óñòîé÷èâîñò“, 
êàçà îùå òÿ.

Ñòîéíîñòòà, äî êîÿòî ìîæå 
äà ñå ïîâèøè ïðîåêòíîòî 
ïðåäëîæåíèå, å 641 654 ëåâà. 
Ñëåä êàòî èçïúëíè ïðîåêòà, 
Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ èìà 
àíãàæèìåíò â ïðîäúëæåíèå 
íà ïåò ãîäèíè åæåãîäíî äà 
èçâúðøâà âúâ Ôîíäà çà äåêàð-
áîíèçàöèÿ âíîñêè â ðàçìåð 
íà 10 ïðîöåíòà îò ñòîéíîñòòà 
íà ïîëó÷åíàòà ïî ïðîåêòà 
áåçâúçìåçäíà ôèíàíñîâà ïî-
ìîù.ÁÒÀ

ìîùíèê-êàïèòàíè, êîèòî íîñÿò 
õîäîâà íàâèãàöèîííà âàõòà, ñà 
îòãîâîðíè çà áåçîïàñíîñòòà 
íà ïëàâàíå íà êîðàáà ïî âðå-
ìåòî íà òÿõíàòà âàõòà, êàòî 
òå ñà äëúæíè ïî âñÿêî âðåìå 
äà ïðèñúñòâàò ôèçè÷åñêè íà 
õîäîâèÿ ìîñòèê èëè íà ìÿñòî, 
íåïîñðåäñòâåíî ñâúðçàíî ñ 
òîâà ïîìåùåíèå, íàïðèìåð 
ùóðìàíñêà ðóáêà èëè ïîñò çà 
óïðàâëåíèå íà ìîñòèêà“, âñëåä-
ñòâèå íà êîåòî ñå å ñòèãíàëî äî 
çàñÿäàíåòî íà êîðàáà.

Ñúäúò íàñðî÷è ñëåäâàùî-
òî ñúäåáíî çàñåäàíèå çà 24 
ôåâðóàðè, îò 10.30 ÷àñà, è ðàç-
ïîðåäè çà íåãî äà áúäàò ïðè-
çîâàíè åêñïåðòèòå ïî äåëîòî 
è ïîñî÷åíèòå â îáâèíèòåëíèÿ 
àêò ñâèäåòåëè, êîèòî ñà áúë-
ãàðñêè ãðàæäàíè. 

Íàñðî÷åíè áÿõà îùå äâå 
ñúäåáíè çàñåäàíèÿ – íà 13 
àïðèë è 12 ìàé, çà êîãàòî ùå 
áúäàò ïðèçîâàíè îñòàíàëèòå 
ñâèäåòåëè, êîèòî ñà ãðàæäàíè 
íà Òóðöèÿ è Àçåðáàéäæàí.

ïî èìåéë: nap@nra.bg, êàòî 
â òîçè ñëó÷àé òðÿáâà äà å 
ïîäïèñàí ñ ÊÅÏ. Â èñêàíåòî 
èìà âúçìîæíîñò äà ñå ïîñî÷è 
êîíêðåòåí ïåðèîä, çà êîéòî äà 
ñå èçâúðøè âïèñâàíåòî, êàòî 
òîé íå ìîæå äà áúäå ïî-êðàòúê 
îò äâå ãîäèíè. 

Ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ çà 
âúçìîæíîñòèòå çà âïèñâàíå 
èëè çàëè÷àâàíå îò ðåãèñòúðà, 
ìîæå äà ïîëó÷èòå â ðóáðè-
êàòà „Îòãîâîðåí õàçàðò“ â 
ñàéòà íà ïðèõîäíàòà àãåíöèÿ, 
â YouTube êàíàëà íà ÍÀÏ èëè 
îò Èíôîðìàöèîííèÿ öåíòúð íà 
òåëåôîíè: 0700 18 700 è +359 
2 9859 6801 íà öåíà, ñïîðåä 
òàðèôèòå íà ñúîòâåòíèÿ îïå-
ðàòîð.

äåáíî ïðîèçâîäñòâî.
Îò Îáëàñòíîòî ïúòíî óïðà-

âëåíèå â Äîáðè÷ èíôîðìèðàò, 
÷å çàðàäè íèñêèòå òåìïå-
ðàòóðè, ïî óñîéíèòå ìñòà â 
îòäåëíè ó÷àñòúöè ñå å îáðà-
çóâàë ñêðåæ, ïðåäèçâèêàí îò 
òå÷åíèå. ÍÄÒ
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Áëèçî ïåò ÷àñà ïðîäúëæè 
èçâúíðåäíàòà ñåñèÿ íà Îá-
ùèíñêèÿ ñúâåò, ïîñâåòåíà íà 
îáíîâÿâàíåòî íà öåíòðàëíàòà 
ïåøåõîäíà çîíà íà Äîáðè÷. 
Ïðåä ñúâåòíèöèòå ñå ÿâèõà 
àâòîðñêèòå êîëåêòèâè íà òðèòå 
êëàñèðàíè îò ìåæäóíàðîä-
íîòî æóðè ïðîåêòè. Ñåñèÿòà 
áå ñâèêàíà ñëåä íàñòîÿâàíå 
îò ñòðàíà íà 20 ñúâåòíèöè, 
êîèòî èñêàõà äà ñå çàïîçíàÿò 
â ïîäðîáíîñòè ñ êëàñèðàíèòå 
ïðîåêòè.

Âñÿêî îò ïðîåêòàíòñêèòå 
áþðà èìàøå ïî 30 ìèíóòè, çà 
äà ïðåäñòàâè â äåòàéëè ïðî-
åêòíèòå ñè ïðåäëîæåíèÿ è ïî 
30 ìèíóòè, â êîèòî äà îòãîâàðÿ 
íà âúïðîñè íà ñúâåòíèöè.

Ñëåä âñÿêî èçëîæåíèå íà 
åêèïèòå, îáùèíñêèòå ñúâåò-
íèöèïèòàõà àâòîðèòå íà ïðî-
åêòèòå äàëè ìîãàò äà äàäàò 
ãàðàíöèè, ÷å òåõíèòå èäåéíè 
ïðîåêòè ùå ñå âìåñòÿò â ïðåä-
âèäåíèÿ áþäæåò îò 12 ìèëèîíà 
ëåâà. Îò îòãîâîðèòå ñå ðàçáðà, 
÷å ïðåäâèäåíèÿò áþäæåò îò 12 
ìèëèîíà ëåâà íå áè áèë äîñòà-
òú÷åí çà ïîñòàâÿíåòî íà ãðà-
íèòíè ïëî÷è îò ïîíå 8 ñì äåáå-
ëèíà. Öåíàòà íà ñàìèÿ ãðàíèò, 
çàåäíî ñ öåíàòà çà ïîëàãàíåòî 

ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ ЗА ЦЕНТЪРА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ ЗА ЦЕНТЪРА 
НА ДОБРИЧНА ДОБРИЧ

ìó, áè ñòðóâàëà çà òàçè ïëîù 
îêîëî áëèçî 10 ìèëèîíà ëåâà. 
Çàòîâà è ïðîåêòàíòèòå ñà íà-
ìåðèëè äðóãè âàðèàíòè, êîèòî 
äà îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà 
çà óñòîé÷èâîñò, èçíîñâàíå è 
åñòåòèêà. 

×óõà ñå âúïðîñè è ïî îòíî-
øåíèå íà íà÷èíà, ïî êîéòî ñå 
ïðåäâèæäà äà ñå îñúùåñòâÿâà 
ïàðêèðàíåòî îêîëî öåíòúðà, 
êàêòî è äàëè ñå çàïàçâàò íà-
ñòîÿùèòå ïàðêîìåñòà è ùå ñå 
èçãðàæäàò ëè íîâè. Àâòîðèòå 
áÿõà ïîïèòàíè êîëêî âðåìå 
ùå å íåîáõîäèìî íà âñåêè 
åêèï äà ðàçðàáîòè ïðîåêòà 
ñè, òúé êàòî òîâà å îò ñúùåñò-
âåíî çíà÷åíèå è çà ïåðèîäà, â 
êîéòî ìîæå äà ñå çàïî÷íå ñúñ 
ñòðîèòåëíèòå äåéíîñòè. 

Äî êðàÿ íà ÿíóàðè ïðîäúë-
æàâà ïúðâèÿò åòàï íà ðàííè 
çàïèñâàíèÿ çà âàêàíöèÿ â 
Àëáåíà ïðåç ëÿòîòî íà 2023 
ãîäèíà. Ñïåöèàëíèòå îôåðòè 
ãàðàíòèðàò íà ãîñòèòå ðå-
çåðâàöèè íà íàé-äîáðè öåíè, 
âêëþ÷âàùè îòñòúïêè äî 25%. 
Â àêöèÿòà âëèçàò ïî÷òè âñè÷êè 
õîòåëè íà êîìïëåêñà, êîåòî 
îñèãóðÿâà åäíî îò íàé-ðàçíîî-
áðàçíèòå ïðåäëàãàíèÿ íà áúë-
ãàðñêèÿ âàêàíöèîíåí ïàçàð. 

È ïðåç òàçè ãîäèíà õîòåëèòå 
îò ãðóïàòà Beach&Fun ñà ñðåä 
íàé-ïðåäïî÷èòàíèòå ñðåä ãîñ-
òèòå, ñú÷åòàâàùè àòðàêòèâíà 
ëîêàöèÿ â ñúðöåòî íà Àëáåíà, 
ñàìî íà ìåòðè îò ïëàæíàòà 
èâèöà, è ìíîãîáðîéíèòå ñúîðú-
æåíèÿ çà ñïîðò è çàáàâëåíèÿ. 
Ïî÷èòàòåëèòå íà ïî-òèõàòà 
è ñïîêîéíà ïî÷èâêà èçáèðàò 
íàñòàíÿâàíå â õîòåëèòå îò 
ãðóïàòà Beach&Green, ðàçïî-
ëîæåíè â íåïîñðåäñòâåíà áëè-
çîñò äî òþðêîàçåíîòî ìîðå, 
è ñúùåâðåìåííî ñãóøåíè â 
ñïîêîéñòâèåòî è çåëåíèíàòà 
íà äèâèòå ëîíãîçíè ãîðè íà 
ïðèðîäåí ðåçåðâàò „Áàëòàòà“. 
Çà ïîðåäåí ïúò ëþáèòåëèòå 
íà àäðåíàëèíà ìîãàò äà ðå-
çåðâèðàò õîòåëèòå îò ãðóïàòà 
Aquaclub, äàâàùè èì ñâîáî-
äåí äîñòúï äî åäèí îò íàé-
àòðàêòèâíèòå àêâà ïàðêîâå â 
Åâðîïà – Aquamania. Íîâîñò 
òóê ùå áúäå ïðåìèíàâàùèÿò 
ïîä íåìñêàòà ìàðêà Calimera 
õîòåë Ðàëèöà Ñóïåðèîð, êîé-
òî ùå ñòàðòèðà ëÿòîòî ñ îá-
íîâåíè âèçèÿ, àíèìàöèîííà 
ïðîãðàìà, êóëèíàðèÿ è îòêðèò 
áàð-ðåñòîðàíò íà ïëàæà, êàêòî 
è ñ âíåäðÿâàíåòî íà äîêàçà-
íè ïðåç ãîäèíèòå íàé-âèñîêè 
ñòàíäàðòè îò Ãåðìàíèÿ. Ãîñòè-
òå îöåíÿâàò âèñîêî è îôåðòèòå 
çà õîòåëè Smart&Easy, ãàðàí-
òèðàùè íàé-äîñòúïíà öåíà 
âúâ âàêàíöèîííîòî ñåëèùå. Äî 
êðàÿ íà ì. ÿíóàðè ñ íàìàëåíèå 
îò 15% ìîæå äà ñå íàïðàâè 

ПРОДЪЛЖАВАТ РАННИТЕ 
ЗАПИСВАНИЯ ЗА ВАКАНЦИЯ В 
АЛБЕНА С ДО 25% ОТСТЪПКА 

Ôèëèàë íà Ìåäèöèíñêèÿ 
óíèâåðñèòåò-Âàðíà âå÷å ìîæå 
äà áúäå ðàçêðèò â Äîáðè÷. Äî 
ìîìåíòà âèñøèòå ó÷èëèùà 
íÿìàõà ïðàâî äà ñúçäàâàò 
íîâè çâåíà çàðàäè äåéñòâàùèÿ 
îò ñðåäàòà íà 2019 ã. ìîðàòî-
ðèóì. 

Ïúðâîòî èçêëþ÷åíèå áåøå 
íàïðàâåíî ìèíàëàòà ñåäìè-
öà, êîãàòî Ìèíèñòåðñêèÿò 
ñúâåò îäîáðè èçãðàæäàíåòî 
íà ôèëèàë íà Ñîôèéñêèÿ 
óíèâåðñèòåò „Ñâ. Êëèìåíò 
Îõðèäñêè“ â Áóðãàñ. Ïðåç 
òàçè ìèíèñòðèòå ïðèåõà Íà-
öèîíàëíàòà êàðòà íà âèñøåòî 
îáðàçîâàíèå çà 2023 ã., ñ êîÿ-
òî ñå äàâà ïðàâî óíèâåðñèòå-
òèòå äà îòâàðÿò ïî èçêëþ÷å-
íèå ôèëèàëè èëè ôàêóëòåòè 
çà îáó÷åíèå íà ìåäèöèíñêè 
ñåñòðè è àêóøåðêè íà òåðè-
òîðèÿòà íà öÿëàòà ñòðàíà. 
Òåêñòúò å ïî ïðåäëîæåíèå 
íà íàðîäíèòå ïðåäñòàâèòåëè 
Äåíèöà Ñà÷åâà îò ÃÅÐÁ-ÑÄÑ 
è Ìàÿ Äèìèòðîâà îò ÁÑÏ è 
å ïîäêðåïåí îò ñëóæåáíèÿ 
çäðàâåí ìèíèñòúð ä-ð Àñåí 
Ìåäæèäèåâ. Ñ íåãî ðåàëíî 
ñå ïðåìàõâàò íîðìàòèâíèòå 
ïðå÷êè çà ñúçäàâàíå íà Ìå-
äèöèíñêè êîëåæ â Äîáðè÷. 

Çà ðàçêðèâàíåòî ìó äåïó-
òàòèòå îò ðåãèîíà ðàáîòÿò 

В ДОБРИЧ ВЕЧЕ МОЖЕ В ДОБРИЧ ВЕЧЕ МОЖЕ 
ДА БЪДЕ РАЗКРИТ ДА БЪДЕ РАЗКРИТ 
ФИЛИАЛ НА МУ-ВАРНАФИЛИАЛ НА МУ-ВАРНА

ïîñëåäîâàòåëíî â ïîñëåä-
íèòå äâå ãîäèíè. Ïðåç 2022 
ã.èäåÿòà áåøå ïîäêðåïåíà îò 
îáùèíñêèÿ ñúâåò íà Äîáðè÷ 
è êîíñóëòèðàíà ñ Íàöèîíàë-
íàòà àãåíöèÿ çà îöåíÿâàíå è 
àêðåäèòàöèÿ. Ìèíèñòåðñòâîòî 
íà îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà 
îáà÷å îòêàçà äà ïðåäîñòàâè 
äúðæàâåí èìîò çà ñúçäàâà-
íåòî íà çâåíîòî. Óñèëèÿòà â 
òàçè ïîñîêà ùå ïðîäúëæàò 
äîêàòî íå áúäå íàìåðåíî ïðè-
åìëèâî ðåøåíèå è êîëåæúò íå 
îòâîðè âðàòè, êàòåãîðè÷íè ñà 
íàðîäíèòå ïðåäñòàâèòåëè îò 
îáëàñòòà. 

ÃÅÐÁ - Äîáðè÷

ðåçåðâàöèÿ è çà 5-çâåäíèÿ 
FlamingoGrandHotel&SPA, ÷àñò 
îò ãðóïàòà Deluxe&Lifestyle, 
îáåäèíÿâàù íåïîâòîðèì ëóêñ, 
ãóðìå ïúòåøåñòâèÿ è àáñîëþ-
òåí ðåëàêñ â ïðèëåæàùèÿ ÑÏÀ 
öåíòúð.

Äúëãèÿò áëèçî 6 êì ïëàæ, 
íîñèòåë íà îòëè÷èåòî „Ñèí 
ôëàã“, îòíîâî ùå îñòàíå âúâ 
ôîêóñà íà òóðèñòè÷åñêîòî 
ïðåæèâÿâàíå â Àëáåíà. Ïî òðà-
äèöèÿ, âñè÷êè ãîñòè íà õîòå-
ëè Deluxe&Lifestyle ïîëó÷àâàò 
êúì âñÿêî íàåòî ïîìåùåíèå 
âêëþ÷åí â öåíàòà äîñòúï äî 
åäèí ÷àäúð è äâà øåçëîíãà 
ñëåä âòîðè ðåä îòêúì áðåãà 
íà êîìïëåêñà. Ïðàâèëîòî ùå 
âàæè è çà ãîñòèòå íà õîòåëè 
Beach&Fun, Beach&Green è 
Aquaclub, ñ èçêëþ÷åíèå íà íà-
ñòàíåíèòå ïðè áîðä roomonly 
è bed&breakfast. Ãîñòèòå íà 
õîòåëè Smart&Easy ùå ìîãàò 
äà ñå âúçïîëçâàò îò áåçïëàò-
íèòå çîíè íà ïëàæíàòà èâèöà, 
çàåìàùè ïîëîâèíàòà îò îáåìà 
é, èëè äà çàïëàòÿò ÷àäúðè è 
øåçëîíãè ïî îáÿâåíè íà ìÿñòî 
öåíè. 

Ïúëíèòå óñëîâèÿ íà ñïåöè-
àëíèòå îôåðòè ìîãàò äà áúäàò 
íàìåðåíè íà ñàéòà albena.bg. 
Â äîïúëíåíèå êúì òÿõ ãîñòèòå 

Íàöèîíàëåí ïðîòåñò ñðåùó 
óáèéöèòå è íàñèëíèöèòå íà 
æèâîòíè ñå ïðîâåäå íà 15 ÿíó-
àðè. Òî÷íî â 15.00 ÷àñà â 17 
áúëãàðñêè ãðàäîâå ñå ñúáðàõà 
ìíîãî õîðà, êîèòî ñìÿòàò çà 
àáñîëþòíî íåíîðìàëíî ñðåä 
íàñ äà æèâåÿò èíäèâèäè /íå ãè 
íàðè÷àìå õîðà/, êîèòî ñúçíà-
òåëíî äà ïðè÷èíÿâàò ìúêà íà 
áåççàùèòíèòå ÷åòèðèíîãè – äà 
ãè ñòðåëÿò, òðîâÿò, ðèòàò, óáè-
âàò,  èçìú÷âàò… È äåéñòâèÿòà 
íà òåçè èíäèâèäè äà íå áúäàò 
ïîäîáàâàùî íàêàçâàíè!

Ïðîòåñòúò áå îðãàíèçèðàí 
÷ðåç ñîöèàëíèòå ìðåæè. Íàä 
500 äóøè èçðàçèõà ñâîÿòà ïî-
çèöèÿ ïðåä Ñúäåáíàòà ïàëàòà 
â ñòîëèöàòà, à îáùî íàä 1500 
äóøè ñ ãðàæäàíñêà ïîçèöèÿ 
ñå ñúáðàõà ïðåä ñúäèëèùàòà 

ДОБРИЧ СЕ ВКЛЮЧИ В НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ ДОБРИЧ СЕ ВКЛЮЧИ В НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ 
СРЕЩУ УБИЙЦИТЕ И НАСИЛНИЦИТЕ НА ЖИВОТНИСРЕЩУ УБИЙЦИТЕ И НАСИЛНИЦИТЕ НА ЖИВОТНИ

ùå ïîëó÷àò áîãàòà êóëòóðíà 
ïðîãðàìà – ñ ìíîãî êîíöåðòè, 
òåìàòè÷íè ïëàæíè ïàðòèòà è 
çàáàâëåíèÿ, ñïîðòíà èíôðà-
ñòðóêòóðà íà ñâåòîâíî íèâî, è 
íàé-öåííîòî ïðèðîäíî áîãàò-
ñòâî íà Àëáåíà – ëåêîâèòàòà 
ìèíåðàëíà âîäà, äîáèâàíà îò 
èçâîðèòå íà âàêàíöèîííîòî 
ñåëèùå.

Ñòàíèñëàâ ÑÒÈËßÍÎÂ

Ìåæäóíàðîäíèÿò êîíêóðñ 
ñòàðòèðà ïî ðåäà íà ÇÎÏ è 
öÿëàòà ïðîöåäóðà âå÷å å èç-
âúðâÿíà. Ðåøåíèåòî íà âúçëî-
æèòåëÿ âå÷å å âëÿçëî â ñèëà è 
íå å îáæàëâàíî. Ñëåäâàùèÿò 
åòàï å àâòîðèòå íà êëàñèðà-
íèòå íà ïúðâèòå òðè ìåñòà 
ïðîåêòà äà áúäàò ïîêàíåíè çà 
äîãîâàðÿíå, êàòî ïîñëåäîâà-
òåëíîñòòà ùå áúäå îïðåäåëåíà 
÷ðåç æðåáèé. Ó÷àñòíèöèòå ùå 
áúäàò îöåíÿâàíè ÷ðåç ïðåäâà-
ðèòåëíî èçðàáîòåíà ìåòîäèêà. 
Ïðîöåñúò íà äîãîâàðÿíåòî ùå 
ñå ïðîâåäå îò êîìèñèÿ. 

Äåáàòúò ùå ïðîäúëæè íà ðå-
äîâíàòà ñåñèÿ íà Îáùèíñêèÿ 
ñúâåò íà Äîáðè÷, êîÿòî ùå ñå 
ïðîâåäå íà 31 ÿíóàðè îò 9.00 
÷àñà.ÍÄÒ

â ñòðàíàòà. Âñè÷êè òå íàñòî-
ÿâàò çà

åôåêòèâíè è ïî-ñòðîãè íà-
êàçàíèÿ çà õîðàòà, èçâúð-
øèëè íàñèëèå è óáèéñòâî íà 
æèâîòíè.

„Îò îïèò çíàåì, ÷å â Áúëãà-
ðèÿ íÿêîè íåùà íå ñå ñëó÷âàò 
ëåñíî. Ñ ïèñàíå â ñîöèàëíèòå 
ìðåæè î÷åâèäíî íÿìà äà ñòà-
íå. Çàòîâà ñìå òóê, çà äà ïî-
èñêàìå åôåêòèâíè íàêàçàíèÿ 
çà íàñèëíèöèòå íà æèâîòíè, 
àêî òðÿáâà è ñ ïðîìÿíà â 
çàêîíîäàòåëñòâîòî“ – ñïîäå-
ëè åäèí îò ïðîòåñòèðàùèòå. 
Ó÷àñòâàùèòå â àêöèÿòà îò 
âñè÷êè ãðàäîâå íàñòîÿõà è çà 
èçãðàæäàíå íà äîáðå ðàáîòå-
ùà çîîïîëèöèÿ. 

„Íå ñìå ñå ñúáðàëè òóê äà 
ïîâèêàìå è äà ñå ïðèáåðåì 
-  ñïîäåëè äðóã çàùèòíèê íà 
æèâîòíèòå. - Íÿìà äà ñå îò-
êàæåì, äîêàòî íå ïîñòèãíåì 
öåëèòå ñè.“ À öåëèòå íà ïðî-
òåñòèðàùèòå ñà ôîðìóëèðàíè 
â 5 òî÷êè: óâåëè÷àâàíå ñðîêà 
è òåæåñòòà íà íàêàçàíèÿòà, 
ïðåäâèäåíè â íàêàçàòåëíèÿ 
êîäåêñ çà èçâúðøåíè ïðåñòú-
ïëåíèÿ ñðåùó æèâîòíè; ðåàëåí 
ñòàðò íà äåéíîñòòà íà òàêà 
íàðå÷åíàòà çîîïîëèöèÿ, êîÿòî 
äà áúäå îòäåëåíà êàòî çâåíî ñ 
âúçìîæíîñò çà ðåàëåí îò÷åò 
íà äåéíîñòòà; ïî-ñåðèîçíî 
îòíîøåíèå íà ñëóæèòåëèòå 
íà òåëåôîí 112 ïðè ñëó÷àè ñ 

ïîäàäåíè ñèãíàëè çà íàñèëèå 
ñðåùó æèâîòíè; ïî-ñåðèîçíî 
îòíîøåíèå è íà ïîëèöèÿòà è 
ïðîêóðàòóðàòà ïðè ñëó÷àè ñ 
ïîäàäåíè ñèãíàëè è ðåàëíè 
îñúäèòåëíè ïðèñúäè ïðè ïî-
äîáíè äåÿíèÿ, à íå ñàìî ïîñ-
òàíîâÿâàíå íà ïàðè÷íè ãëîáè.

Ó÷àñòíèöèòå â ïðîòåñòà ñà 
êàòåãîðè÷íè, ÷å òîâà íÿìà äà 
áúäå åäèíñòâåí àêò íà ãðàæ-
äàíñêàòà èì ïîçèöèÿ, à ÷å 
ùå ïðîäúëæàò äà çàîñòðÿò 
âíèìàíèåòî íà èíñòèòóöèèòå è 
îáùåñòâîòî êúì òîçè íàáîëÿë 
ïðîáëåì, äîêàòî òîé íàìåðè 
ñâîåòî ðåøåíèå.

Â Äîáðè÷ îêîëî 30 äóøè 
ñå ñúáðàõà ïðåä Ñúäåáíàòà 
ïàëàòà. Íÿêîè îò òÿõ áÿõà äî-
øëè ñ äîìàøíèòå ñè ëþáèìöè, 
ïðåäèìíî êó÷åòà, ïðåæèâåëè 
íàñèëèå ïðåäè äà íàìåðÿò 
ëþáÿù äîì è ãðèæà ó íàñòî-
ÿùèòå ñè ñòîïàíè. À ìíîãî îò 
ïðèñúñòâàùèòå ñà èñêàëè äà 
ñè äîíåñàò êîòêèòå, æåðòâà íà 
íàñèëèå - ÷àñò îò òÿõ ïàðàëè-
çèðàíè, îñàêàòåíè, ñòðåëÿíè…
Õîðàòà ñ òðåâîãà ñïîäåëèõà, 
÷å â Äîáðè÷ çà÷åñòÿâàò ñëó-
÷àèòå íà îòðîâåíè æèâîòíè, 
íî äîðè ïðè êàòåãîðè÷íè äî-
êàçàòåëñòâà ïîëèöèÿòà íå ñè 
âúðøè ðàáîòàòà. Ïðèñúñòâà-
ùèòå áÿõà êàòåãîðè÷íè, ÷å ùå 
ïðîäúëæàò äà áúäàò àêòèâèñòè 
íà èíèöèàòèâàòà äî òðàéíîòî 
ðåøàâàíå íà ïðîáëåìà. 

Óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò íà 
Äúðæàâåí ôîíä „Çåìåäåëèå” 
(ÓÑ íà ÄÔÇ)óòâúðäè 7500 
000 ëåâà çà âúçñòàíîâÿâàíå 
íà ÄÄÑ íà äîñòàâ÷èöèòå íà 
õðàíè ïî åâðîïåéñêèòå ñõåìè 
„Ó÷èëèùåí ïëîä” è „Ó÷èëèùíî 
ìëÿêî” çà áþäæåòíàòà 2023 ã. 
Ïðåäâèäåíèÿò ðåñóðñ ïî ñõå-
ìèòå ñå îòïóñêà îò áþäæåòà 

ДФЗ УТВЪРДИ 7,5 МЛН. ЛЕВА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ДФЗ УТВЪРДИ 7,5 МЛН. ЛЕВА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА ДДС ПО УЧИЛИЩНИТЕ СХЕМИ НА ДДС ПО УЧИЛИЩНИТЕ СХЕМИ 

íà Äúðæàâåí ôîíä „Çåìåäå-
ëèå“ çà íàñòîÿùàòà ãîäèíà.

Èçïëàùàíåòî íà ÄÄÑ ïî 
äâåòå ñõåìè å ðåãëàìåíòèðà-
íî â íàöèîíàëíîòî çàêîíîäà-
òåëñòâî. Òÿõíîòî ïðèëàãàíå 
å óðåäåíî â ÷ë. 2, àë. 2, ò.2 
îò Íàðåäáàòà çà óñëîâèÿòà è 
ðåäà çà ïðèëàãàíå íà ñõåìè 
çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïëîäîâå 

è çåëåí÷óöè è íà ìëÿêî è 
ìëå÷íè ïðîäóêòè â ó÷åáíèòå 
çàâåäåíèÿ - ñõåìà „Ó÷èëèùåí 
ïëîä” è ñõåìà „Ó÷èëèùíî 
ìëÿêî”, êîéòî ãëàñè: „Ñ íàöèî-
íàëíàòà ïîìîù ïî àë. 1, ò. 1 ñå 
âúçñòàíîâÿâàò è äîïóñòèìèòå 
ðàçõîäè çà äàíúê âúðõó äîáà-
âåíàòà ñòîéíîñò.“

ÄÔ „Çåìåäåëèå“ - ÐÀ



ndt@dobrich.net
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ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 
17 ЯНУАРИ - АНТОНОВДЕН

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 
18 ЯНУАРИ - АТАНАСОВДЕН

На 17 януари църквата по-
чита паметта на преподоб-
ний Антоний Велики, първият 
всепризнат основоположник 
на монашеския аскетизъм. 
Животът му минава в пост и 
молитва. В 20-годишното му 
усамотение в пустинята при 
него идвали страдащи и болни 
хора, с които светецът бесе-
двал с часове. Днес мощите 
му се намират във Виена.

В народния календар на 

българите Анто-
новден влиза в 
състава на трид-
невен празничен 
комплекс.  За-
почващ ден по-
рано, на 16-ти с 
празника “Южни-
ци-верижници”, 
“Петрово въже” 
или “Петрови ве-
риги”. Празнува 
се за здравето на 
домашните жи-
вотни. Отбелязва 
се първото про-
летно затопляне 
и затова се из-
карват животните 
на улицата. Же-
ните не работят, 
а мъжете не впря-
гат добитъка.

Св.  Антон е 
представен като 
по-малък брат 
близнак на св. 

Атанас. Има вярване, че всич-
ки болести се събират на 
Антоновден, а на Атанасов-
ден  тръгват по хората.

В българските вярвания два-
мата братя Антон и Атанас 
се представят като ковачи 
(среща се и като ножари, же-
лезари, налбанти) затова са 
и покровители на ковачите 
и железарите. 

Антоновден е наричан още 

и Лелинден, Чумин ден – 
празникът е свързан с пред-
пазване от болести и най-вече 
“лелята” – чумата. Често нари-
чат светците “бащи на чумата”, 
тъй като се смята, че тя се е 
родила на техния празник. В 
тази връзка има редица забра-
ни за жените: не се докосва 
вълна – защото се смята, че 
във вълната спи чумата; не 
се вари боб, леща, царевица, 
варива – да не се разболяват 
децата; не се плете и шие.

По традиция на този ден же-
ните изпичат содени питки, 
те се дупчат отгоре с масур 
или вилица, за да не се “надуп-
чат” децата от шарка. мажат 
се с петмез или мед и ги раз-
дават на близки и на съседи 
за здраве, а една оставят на 
тавана за “лелята”.

На места Антоновден се 
смята за лош празник, защото 
на този ден св. Антон преслед-
ва лудостта с нож в ръка, тя се 
крие в дявола и светецът се 
сърди люто.

Традиционно на трапезата 
присъства содена питка, тут-
маник, пълнена кокошка. Не 
се слага свинско месо, за да 
не се разлютяват болестите.

Имен ден празнуват: Ан-
тон, Андон, Антония, Донка, 
Тони, Тончо и производни на 
латинското “Антониус”, което 
означава „безценен”.

Свети Атанасий Велики е 
роден през 295 г. в Алексан-
дрия. Почитаме светеца на 18 
януари, заедно с архиепископ 
Кирил, двамата спасили хрис-
тиянството от арианството и 
несторианството.

Според народните вярвания 
Атанасовден бележи средата 
на зимата, и след него тя си 
отива, затова на места се на-
рича и “Среди зима”. Светецът 
е покровител на снеговете и 
ледовете през зимата и на този 
ден отива в планината, сваля 
дебелия кожух, облича копри-
нена риза и се провиква

“Иди си зимо, идвай лято!”
Празника има и антипод – 

Летен Атанасовден, който се 
отбелязва на 5 юли.

Свети Атанас се смята за 
брат на св. Антон, двамата 
са представени в преданията 
като ковачи. На места двата 
дни на светците са част от 
общ празник, наричан “сладки 
и медени”. Смятало се, че на 
Атанасовден се ражда чума-
та, затова жените правели 
медени питки и раздавали, за 
да я омилостивят. Характерно 
е и направата на питки под 
формата на куче, тъй като се 
смята, че чумата най-много 
се бои от кучета. В миналото, 
на Атанасовден хората про-
верявали запасите от храна и 
дърва, за да знаят ще стигне 
ли до пролетта, ако нямали, се 

запасявали. Казвали, 
че от този ден денят 
нараства “колко ска-
ча 3-годишен елен”.

В българските на-
родни вярвания све-
тецът е представен 
като голям мъж с 
калпак, яхнал своя 
кон – обикалящ се-
лата, за да ги пази 
от болести и демо-
ни. Денят е наричан 
също и “Втора Коле-
да” – защото, който 
не е заколил прасе 
на  Коледа,  може 
да го заколи сега. 
В някои райони на 
България със запа-
лени огньове хората 
посрещат изгрева на 
Атанасовден. Това 
са последните дни, в 
които се пеят песни 
за любов и женит-
ба от моми и ерге-
ни. Скоро наближа-
ва период на пост и 
въздържание, период, през 
който годежи и сватби не се 
извършват.

На места на Атанасовден се 
правят общоселски курбани, 
за да не се разболяват хората. 
Характерни са и лични курбани, 
с които се омилостивява свете-
ца, да излекува тежка болест 
или страшно премеждие. Ха-
рактерен за празника е и ри-

туала “побратимяване”, които 
се изпълнява и на Ивановден.

Традиционно на трапезата за 
Атанасовден присъства питка 
с мед, пълнена кокошка, пиле 
с ориз, и най-вече свинско с 
бамя.

Имен ден празнуват: Атанас, 
Наска, , Тина, Тинка, Таню, 
Таска и производни от ста-
рогръцкото „Атанасиос” със 
значение „безсмъртен”.

Кметът на Община Тервел 
инж. Симеон Симеонов награ-
ди участниците и победителите 
в конкурса за коледна украса 
“Коледна приказка в община 
Тервел”. По регламент дости-
гналите най-голям брой точки 
при онлайн гласуването във 

фейсбук страницата на общин-
ска администрация се класи-
рат на 1-во, 2-ро и 3-то място. 

Победителите от ДГ “Косе 
Босе” – село Ангеларий, по-

лучиха сумата 400 лв., след-
ващите по точки - ДГ 3 “Първи 
юни” – Тервел, бяха награ-
дени със сумата от 200 лв., 
а класираното на 3-то място 
Обединено училище “Васил 
Друмев” - с. Орляк - 100 лв. 
Всички останали получиха 

предметни награди. 
Организаторите и участни-

ците си пожелаха още много 
интересни творчески инициа-
тиви и повече участници в тях.

На фаталния петък 13-ти, 
концертната зала на Младежки 
център - Добрич се оказа тясна 
да побере всички фенове на 
метъла... След два месеца под-
готовка, репетиции, вълнения и 
вдъхновения по организиране-

то на концерта, младите метъл 
групи към Центъра - Afazzia и 
Taven Smoke, дебютираха на 
сцената, заедно със своите 
приятели от Изобарен процес 
и Jester`s privilege, в препълне-
на зала от зрители.

На 27 януари т. г. от 17.30 ч. в 
Младежки център гражданите и 
гостите на Добрич ще се срещ-
нат с гласовете на Добруджа – 
Галина Дурмушлийска и Добрин 
Добрев – Финиотис. Гост на 
града ще бъде и акордеонистът 
Цветан Цонев. 

Ще бъдат представени книгите 
„За песните на моята душа“ от 
Галина Дурмушлийска – Изда-
телство „Мартине“ – Добрич с 
управител Николай Мирчев, и 
„Разпалени въглени“ от Добрин 
Добрев – Издателство „КМ“ 
– България в лицето на г-н Кон-
стантинос Марицас. В текста 
ще ни въведе Петранка Божкова. 

Ще се насладим на живите из-
пълнения на Галина Дурмушлий-
ска и Добрин Добрев, ще чуем 
любими народни песни от доб-
руджанската фолклорна област, 
както и от други области. 

Първата книга на Галина Дур-
мушлийска „За песните на моята 
душа“ е „красива приказка за 
музиката и за едно поколение, 
чиито песни ще останат зави-
наги в златния фонд на БНР“. Тя 
е автобиографична и съдържа 
истории от ранното й детство до 
днес, включително и от периода 
й в Холандия, където създава 

хор „Чубрица“. В книгата на 
Дурмушлийска са включени още 
песни от родното й село Ведри-
на, от Южна и Северна Добру-
джа, спомени за 4 певици, които 
са оказали силно влияние върху 
нея, както и разкази на колеги и 
приятели, много снимки, вклю-

чително и обложките на 
всички издадени касети 
и албуми. „Изпяла съм 
много песни, които съм 
научила или са ми дали, 
но не съм пяла нищо без 
то да мине през душата 
ми“, споделя авторката. 

С новата си книга 
„Разпалени въглени. 
Спомени. Разкази. Пуб-
лицистика“ ни зарадва 
и добруджанският певец 
Добрин Добрев. „Това не 
е мемоарна литература. 
Не е и изповед. В тези 
страници събрах прекло-
нението и обичта си към 
хората, за които пиша 
в тях – певци, писатели, 
поети. Те го заслужават 
с духовния си и богат 
жизнен път, посветили 
се докрай на България. 
Някой от тях ги няма, но 
аз живях с тях, учих се, 

възхищавах им се… и ги запазих 
в сърцето си. Много от страници-
те са посветени на моята учител-
ка Верка Сидерова – съдбоносна 
се оказа срещата ми с нея. 
Добруджа, за която един живот 
пеем и говорим непрестанно, 
присъства в цялата книга и няма 
как да е иначе. Десетилетия съм 
откъснат от нея, но сънищата ми 
са там и все я виждам пролетна, 
когато класят житата и цъфтят 
маковете. Моята Добруджа“. 

Организатор на събитието е 
Община град Добрич. Входът е 
свободен! Очакваме Ви! 

* * * 
ГАЛИНА ДУРМУШЛИЙСКА е 

родена в Добруджа. Завършва 
хуманитарна гимназия в Добрич. 
От 1977 г. започва да пее в Про-
фесионален фолклорен ансамбъл 
„Добруджа“, а впоследствие 
става негов солист. По-късно 
с Миланка Йорданова и Нелка 
Петкова под вещото ръководство 

СИМЕОН СИМЕОНОВ НАГРАДИ 
УЧАСТНИЦИТЕ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ В 
КОНКУРСА ЗА КОЛЕДНА УКРАСА

"МЛАДЕЖКИ ДУУМ" - 
МЕТЪЛ КОНЦЕРТ  

"ПЕСНИ, МУЗИКА ...И ДВЕ КНИГИ"
ГАЛИНА ДУРМУШЛИЙСКА  И ДОБРИН ДОБРЕВ ПРЕДСТАВЯТ СВОИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

В РОДНИЯ ДОБРИЧ
на композитора Петър Крумов 
създават трио „Добруджанка“. 
След напускането й на Профе-
сионалния фолклорен ансамбъл 
„Добруджа“ в Добрич, започва 

дългата й самостоятелна кари-
ера, в която жъне многобройни 
успехи. През 2007 година е 
удостоена със званието Почетен 
гражданин на град Добрич, а 

най-високото звание, което носи 
с чест и до днес, е Славеят на 
Добруджа. 

ДОБРИН ДОБРЕВ е роден в 
Добрич. Израства в крайгранич-
ното с. Росица, където за първи 
път в душата му прозвучават 
песните на родна Добруджа. 
Най-напред пее в детската сту-
дия на Професионален фол-
клорен ансамбъл „Добруджа“. 
За голямата сцена го открива 
Верка Сидерова през 1986 г. 
в конкурса „Родна стряха” на 
БНР. Така неговият глас звучи 
по Българското национално 
радио и телевизия от 1990 г. 
до днес, където записва над 
100 песни. В ученическите си 
години сътрудничи на в-к „Пулс” 
и „Средношколско знаме”. Про-
фесионалният му път преминава 
през много културни институти 

в София и стига в наши дни до 
Република Кипър, където живее 
и твори над 10 години. Създател 
на Българския културен център 
„Възраждане“ – Кипър, чийто 
задача е да помага на сънарод-
ниците ни и да издига авторите-
та на българската култура зад 
граница.

ЦВЕТАН ЦОНЕВ  е възпита-
ник на Шуменския универси-
тет „Епископ Константин Пре-
славски“. Работи като учител 
и диригент на оркестъра на 
Националното училище за фол-
клорни изкуства „Филип Кутев“ 
– Котел. Дълги години живее 
и работи в Молдова, Таврия и 
Бесарабия, преподава в коле-
жа в град Твърдица, Молдова. 
По настоящем е корепетитор 
в Ансамбъл за народни песни и 
танци – Сливен.



ndt@dobrich.net
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ДОБРУДЖА 07 СЕ ДОБРУДЖА 07 СЕ 
НАЛОЖИ НАД ЧЕРНО НАЛОЖИ НАД ЧЕРНО 
МОРЕ В КОНТРОЛАМОРЕ В КОНТРОЛА

Âîëåéáîëèñòèòå íà Äîáðóäæà 07 ñå íàëîæèõà íàä ×åðíî 
ìîðå (Âàðíà) ñ 3:1 ãåéìà â êîíòðîëíà ñðåùà, ïðîâåäåíà â çàëà 
"Äîáðîòèöà" â Äîáðè÷. Ìîì÷åòàòà íà ñòàðøè òðåíüîðà Äàíè 
Ìèëóøåâ äåìîíñòðèðàõà ïî-äîáðà èãðà è çàñëóæåíî ñòèãíàõà 
äî óñïåõà. Ñëåä äîãîâîðêà ìåæäó äâàòà êëóáà îòáîðèòå èçè-
ãðàõà îùå åäèí ãåéì, êîéòî áå ñïå÷åëåí îò âàðíåíöè.      

Òîâà áå âòîðà ïðîâåðêà ïî âðåìå íà çèìíàòà ïîäãîòîâêà çà 
âîëåéáîëèñòèòå íà Äîáðóäæà. Ñåäìèöà ïî-ðàíî òå íàäèãðàõà 
ñúùî ñ 3:1 ãåéìà òèìà íà Êîíñòàíöà, êîéòî å øåñòêðàòåí 
øàìïèîí íà Ðóìúíèÿ.

"ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНИТЕ" С "ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНИТЕ" С 
КАТЕГОРИЧЕН УСПЕХ КАТЕГОРИЧЕН УСПЕХ 
НАД ДУНАВ (РУСЕ)НАД ДУНАВ (РУСЕ)

ИРЕН САРЪБОЮКОВА ИРЕН САРЪБОЮКОВА 
ОГЛАВИ СВЕТОВНАТА ОГЛАВИ СВЕТОВНАТА 
РАНГЛИСТА НА СКОК РАНГЛИСТА НА СКОК 
ВИСОЧИНАВИСОЧИНА

Âòîðèÿò äåí (15 ÿíóàðè) íà 
íàöèîíàëíèÿ øàìïèîíàò ïî 
ëåêà àòëåòèêà çà þíîøè è 
äåâîéêè îòíîâî ðåãèñòðèðà 
ñèëíè ðåçóëòàòè. Èðåí Ñàðú-
áîþêîâà (Õåáðîñ, Õàðìàíëè) 
ïúðâî ñïå÷åëè òèòëàòà íà 
ñêîê âèñî÷èíà ñúñ 1.74, à 
ñëåä òîâà èçðàâíè ëè÷íèÿ ñè 
ðåêîðä îò 1.80 îò ïúðâè îïèò. 
Ñëåä òîâà âúçïèòàíè÷êàòà íà 
òðåíüîðà Äèìèòúð Êàðàì-
ôèëîâ îïèòà íà 1.85 è óñïÿ â 
òðåòèÿ ñè ñêîê. Ðåçóëòàòúò å 
íàé-äîáúð çà äåâîéêè â ñâåòà 
çà ãîäèíàòà. Ñàìî åâðîïåé-
ñêàòà øàìïèîíêà çà äåâîéêè 
ïîä 18 ãîäèíè Àíãåëèíà Òîïè÷ 
(Ñúðáèÿ) èìà 1.93, íî îò êðàÿ 
íà äåêåìâðè 2022-à. Ïîä-
ãëàñíè÷êè íà Ñàðúáîþêîâà 
ñòàíàõà Íàòàëèÿ Çàõàðèåâà 
(Ñïàðòàê, Ïëåâåí) ñ 1.70, êîÿ-
òî áå âòîðà, è Íàòàëè Êîñòîâà 
(Âèêòîðèÿ, Âàðíà) è Öâåòêà 
Äÿêîâà (Õåáðîñ, Õàðìàíëè), 

Îòáîðúò íà Äîáðóäæà, êîé-
òî ñå ñòÿãà çà âòîðèÿ ïîëóñå-
çîí îò ïúðâåíñòâîòî íà Âòî-
ðà ïðîôåñèîíàëíà ôóòáîëíà 
ëèãà, ïîáåäè Äóíàâ (Ðóñå) ñ 
3:0 â êîíòðîëíà ñðåùà, ïðîâå-
äåíà â ãðàä Ñëèâî ïîëå. 

„Æúëòî-çåëåíèòå” çàïî÷-
íàõà ñèëíî ìà÷à è â 24-àòà 
ìèíóòà ïîâåäîõà â ðåçóëòà-
òà. Ïîïàäåíèåòî ðåàëèçèðà 
Èâàéëî Ëàçàðîâ îò äóçïà, 
îòñúäåíà çà íàðóøåíèå ñðå-
ùó Äåíèñ Äèíåâ â íàêàçàòåë-
íîòî ïîëå íà ðóñåíñêèÿ òèì. 
Ïúðâîòî ïîëóâðåìå çàâúðøè 
ïðè 1:0 çà Äîáðóäæà, à ñëåä 
ïîäíîâÿâàíåòî íà èãðàòà ïàä-
íàõà îùå äâà ãîëà â ìðåæàòà 
íà Äóíàâ. Â 46-àòà ìèíóòà 

ВОЛЕЙБОЛЪТ ПРЕВЗЕ ВОЛЕЙБОЛЪТ ПРЕВЗЕ 
КЛАСАЦИЯТА НА МЛАДИТЕ, КЛАСАЦИЯТА НА МЛАДИТЕ, 
АЛЕКС НИКОЛОВ Е №1АЛЕКС НИКОЛОВ Е №1

Âîëåéáîëúò îáðà íàãðàäèòå 
â 11-îòî èçäàíèå íà àíêåòàòà 
íà Viasport.bg çà íàé-äîáðèòå 
ìëàäè ñïîðòèñòè íà Áúëãàðèÿ 
çà 2022 ã. Àëåêñàíäúð Íèêî-
ëîâ ñïå÷åëè ïðèçà çà �1 ïðè 
ñïîðòèñòèòå äî 19 ã., íàöèî-
íàëíèÿò òèì çà þíîøè ïîä 
18 ã., êúäåòî èãðàå íåãîâèÿò 
áðàò Ñèìåîí Íèêîëîâ, âçå 
íàãðàäàòà çà íàé-äîáúð îò-
áîð, à íàñòàâíèêúò íà ñúñòàâà 
Âèêòîð Êàðàãüîçîâ áå îïðåäå-
ëåí çà �1 ïðè òðåíüîðèòå íà 
ïîäðàñòâàùèòå. Öåðåìîíèÿòà 
ïî íàãðàæäàâàíå ñå ïðîâåäå 
â Òåàòðàëíàòà çàëà íà ÷àñòíî 
ó÷èëèùå „Ñâåòè Ãåîðãè“ â Ñî-
ôèÿ ñ ïîìîùòà íà Áúëãàðñêè 
ñïîðòåí òîòàëèçàòîð.

Ïðåç èçìèíàëàòà ãîäèíà 
19-ãîäèøíèÿò Àëåêñàíäúð Íè-
êîëîâ ñïå÷åëè ñ íàöèîíàëíèÿ 
òèì äî 20 ã., íà êîéòî áå 
êàïèòàí, ñðåáúðåí ìåäàë îò 
Åâðîïåéñêèÿ ìëàäåæêè îëèì-
ïèéñêè ôåñòèâàë â Ñëîâàêèÿ, 
çëàòåí îò Áàëêàíèàäàòà â Àë-
áàíèÿ è áðîíçîâ îò eâðîïåé-
ñêîòî ïúðâåíñòâî â Èòàëèÿ. 
Ïîïàäíà â Èäåàëíèÿ îòáîð 
íà Åâðîâîëåé U20 â Èòàëèÿ, 
êàòî áå îáÿâåí çà âòîðè íàé-
äîáúð ïîñðåùà÷. Àëåêñ áå è 
îñíîâíà ôèãóðà íà ìúæêèÿ 
íè íàöèîíàëåí òèì, êàòî èãðà 
êàòî òèòóëÿð â Ëèãàòà íà íà-
öèèòå è íà eâðîïåéñêîòî ïúð-
âåíñòâî â Ïîëøà è Ñëîâåíèÿ. 
Â íà÷àëîòî íà þëè Íèêîëîâ 
ïîäïèñà äîãîâîð ñ èòàëèàí-
ñêèÿ øàìïèîí Êó÷èíå Ëóáå 
(×èâèòàíîâà), ñ êîéòî èãðàå 
ñèëíî êàêòî â èòàëèàíñêîòî 
ïúðâåíñòâî, òàêà è â Øàìïè-
îíñêàòà ëèãà. Èìåííî çàðàäè 
àíãàæèìåíòèòå ñè â Èòàëèÿ 
Àëåêñ íå óñïÿ äà ïðèñúñòâà 
íà öåðåìîíèÿòà, íî íàãðàäà-
òà ìó áå âðú÷åíà îò ñïîðòíèÿ 
ìèíèñòúð Âåñåëà Ëå÷åâà íà 
íåãîâèÿ èìåíèò áàùà Âëàäè-
ìèð Íèêîëîâ.

Àëåêñ ñúáðà 917 òî÷êè â 

äîïèòâàíåòî äî ñïîðòíèòå 
æóðíàëèñòè, â êîåòî ó÷àñò-
âàõà 120 ïðåäñòàâèòåëè íà 
ìåäèèòå, à òî÷êè ïîëó÷èõà 
îáùî 56 ñïîðòèñòè. Òîé èç-
ïðåâàðè ñúñ 180 òî÷êè âòî-
ðàòà â êëàñàöèÿòà – Ñòèëè-
ÿíà Íèêîëîâà. Íàäåæäàòà íà 
áúëãàðñêàòà õóäîæåñòâåíà 
ãèìíàñòèêà ñúùî èçïðàòè 
ìíîãî ñèëíà ãîäèíà, â êîÿòî 
ñïå÷åëè ñðåáúðíè ìåäàëè 
íà îáðú÷, áóõàëêè è ëåíòà è 
áðîíç â ìíîãîáîÿ íà ñâåòîâ-
íîòî ïúðâåíñòâî çà æåíè â 
Ñîôèÿ. Èçâîþâà è êâîòà çà 
Áúëãàðèÿ çà Îëèìïèéñêèòå 
èãðè â Ïàðèæ, à âçå è áðîíç 
â ìíîãîáîÿ íà åâðîïåéñêîòî 
ïúðâåíñòâî â Òåë Àâèâ.

Íà òðåòî ìÿñòî â êëàñà-
öèÿòà ñå íàðåäè ñâåòîâíàòà 
øàìïèîíêà çà äåâîéêè äî 
20 ã. â ñêîêà íà äúëæèíà 
îò øàìïèîíàòà â Êàëè, Êî-
ëóìáèÿ – Ïëàìåíà Ìèòêîâà. 
Òàëàíòëèâàòà ïëîâäèâ÷àíêà, 
âúçïèòàíè÷êà íà òðåíüîðà 
Èâàéëî Ðóñåíîâ, ñúáðà 671 
òî÷êè â äîïèòâàíåòî. 

Äåñåòêàòà äîïúëíèõà Íèêî-
ëà Èëèåâ (ôóòáîë), Áîæèäàð 
Ñàðúáîþêîâ (ëåêà àòëåòèêà), 
Ìàðòèí Ãåîðãèåâ (ôóòáîë), 
Èâàí Èâàíîâ (òåíèñ), Äåíèåë 
Íàíêîâ (ïëóâàíå), Ðàäîñëàâ 
Ðîñåíîâ (áîêñ) è Ïåòúð Ìè-
öèí (ïëóâàíå).

Òàêà çà ïðúâ ïúò ïðåäñòà-
âèòåë íà êîëåêòèâíèòå ñïîð-
òîâå ïå÷åëè ïðèçà çà �1 ïðè 
ìëàäèòå, êàòî ïðåäè Àëåêñàí-
äúð Íèêîëîâ òîé å áèë ïðèòå-
æàíèå íà Âëàäèìèð Çîãðàô-
ñêè (2011 ã., ñêè ñêîê), Íèÿ 
Äèìèòðîâà (2012, áèàòëîí), 
Äåíèñ Äèìèòðîâ (2013, ëåêà 
àòëåòèêà), Áëàãîé Íàéäåíîâ 
(2014, áîêñ), Äàíèåë Àñåíîâ 
(2015, áîêñ), Àíòúíè Èâàíîâ 
(2016 è 2017, ïëóâàíå), Àëåê-
ñàíäðà Íà÷åâà (2018, ëåêà 
àòëåòèêà) è Éîñèô Ìèëàäèíîâ 
(2019 è 2021 ã., ïëóâàíå).

òîïêàòà áå öåíòðèðàíà è 
íîâîòî ïîïúëíåíèå íà äî-
áðè÷ëèè ßí÷î Àíäðååâ ñòðåëÿ 
íåñïàñÿåìî îò âúçäóõà. Â 70-
àòà ìèíóòà íîâîïðèâëå÷åíèÿò 
Ìåòèí Õàëèë ïðîáè ïî äåñíèÿ 
ôëàíã è öåíòðèðà êúì Èâàé-
ëî Ëàçàðîâ, êîéòî îò âîëå 
ñå ðàçïèñà çà âòîðè ïúò â 
ìà÷à è òàêà îôîðìè êðàéíèÿ 
ðåçóëòàò.

Òîâà áå ïúðâàòà êîíòðîëà 
çà äîáðóäæàíöè ïî âðåìå íà 
çèìíàòà ïîäãîòîâêà. Ñëåäâà-
ùàòà èì ïðîâåðêà ùå å íà 18 
ÿíóàðè, ñðÿäà. Òîãàâà òå ùå 
ïðåìåðÿò ñèëè ñ âàðíåíñêèÿ 
Ñïàðòàê, êàòî ìà÷úò ùå å îò 
14.00 íà ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ" 
â ìîðñêàòà íè ñòîëèöà.

êîèòî ïîäåëèõà òðåòîòî ìÿñòî 
ñ 1.58. Èíòåðåñíî å, ÷å íà 7 
ÿíóàðè áðàòúò íà Èðåí – Áî-
æèäàð, íàïðàâè ðåêîðä íà 
Áúëãàðèÿ íà ñêîê äúëæèíà çà 
þíîøè ñúñ 7.96 ì.

Äîêàòî ñå ñúñòåçàâàøå íà 
ñêîê âèñî÷èíà, 16-ãîäèøíàòà 
Ñàðúáîþêîâà íàïðàâè è åäèí 
îïèò âúâ ôèíàëà íà ñêîê äúë-
æèíà, êúäåòî âçå ñðåáðîòî 
ñúùî ñ ëè÷åí ðåêîðä - 5.63. 
Òàì çëàòîòî áå çà øàìïèîí-
êàòà è íàöèîíàëíà ðåêîðäüîð-
êà íà 60 ì – Ðàäèíà Âåëè÷êîâà 
(Áîòåâ, Ïëîâäèâ) ñ 5.77, à 
áðîíçúò - çà Âèêòîðèÿ Àíãåëî-
âà (Ïðèîðèòè ñïîðò, Ñîôèÿ) ñ 
5.51. Âåëè÷êîâà âçå âòîðèÿ ñè 
çëàòåí ìåäàë â ñúñòåçàíèåòî 
ñëåä ïîáåäàòà ñè íà 60 ì (ñ 
íàöèîíàëåí ðåêîðä 7.50) íà 14 
ôåâðóàðè, à òðåòîòî îòëè÷èå 
çà àòëåòêàòà îò Áîòåâ áå îò 
ùàôåòàòà 4õ200 ì. atletikabg.
com

АЛ НАСЪР ПРЕГОВАРЯ И С АЗАРАЛ НАСЪР ПРЕГОВАРЯ И С АЗАР

Ñëåä êàòî ïðèâëå÷å â ðåäè-
öèòå ñè Êðèñòèàíî Ðîíàëäî, 
ñåãà Àë Íàñúð ãîòâè îùå åäèí 
ñåðèîçåí òðàíñôåðåí óäàð. 
Ñàóäèòñêèÿò êëóá èñêà äà 
âçåìå â ðåäèöèòå ñè è Åäåí 
Àçàð è äîðè âå÷å å çàïî÷-
íàë ïðåãîâîðè ïî âúïðîñà ñ 
ïðåäñòàâèòåëè íà áåëãèåöà, 
òâúðäè "Åë ×èðèíãèòî".

32-ãîäèøíèÿò ôóòáîëèñò 
èìà äîãîâîð ñ Ðåàë (Ìàäðèä) 
çà îùå 18 ìåñåöà. Òîé îáà÷å 
å ñúñ ñòàòóò íà ðåçåðâà íà 
"Ñàíòèàãî Áåðíàáåó" è íå å 
äîâîëåí îò ïîëîæåíèåòî, â 
êîåòî ñå íàìèðà. Àçàð ñå ïî-
çíàâà äîáðå ñ òðåíüîðà íà Àë 
Íàñúð - Ðóäè Ãàðñèÿ, ñ êîãîòî 
ðàáîòåøå çàåäíî â Ëèë, è å 
çàèíòðèãóâàí îò âúçìîæíîñòòà 
îòíîâî äà ñå ñúáåðàò çàåäíî.

Îò Ðåàë ñúùî ñà ñêëîííè 
äà ñå ðàçäåëÿò ñ Àçàð ñðåùó 
íåãîëÿìà ñóìà. Â êëóáà ñå 
íàäÿâàò òàêà äà ñïåñòÿò äîñòà 
ïàðè îò çàïëàòè, êîèòî èíà÷å 
òðÿáâà äà ïëàòÿò íà áåëãèåöà. 
Îòäåëíî ïúê ñàìèÿò ôóòáî-
ëèñò ñúñ ñèãóðíîñò ùå ñå äî-
ãîâîðè çà äîðè ïîâå÷å ïàðè, 
àêî ðåøè äà îïèòà êúñìåòà ñè 
â Àë Íàñúð.

Äî â÷åðà Àçàð áå â Ñàóäèò-
ñêà Àðàáèÿ ñ Ðåàë (Ìàäðèä), 
êîéòî ó÷àñòâà â ïðîâåäåíèÿ 
òàì òóðíèð çà Ñóïåðêóïàòà 
íà Èñïàíèÿ. Òîâà å ïîçâîëè-
ëî íà ïðåäñòàâèòåëèòå íà Àë 
Íàñúð äà ñå ñðåùíàò ëè÷íî ñ 
èãðà÷à è äà ìó îòïðàâÿò ñâîå-
òî ïðåäëîæåíèå. Òåïúðâà ùå 
ñòàíå ÿñíî äàëè ùå ñå ñòèãíå 
äî ñäåëêà.

БРАЙТЪН ВКАРА ТРИ НА ЛИВЪРПУЛБРАЙТЪН ВКАРА ТРИ НА ЛИВЪРПУЛ
Áðàéòúí óñïÿ äà ñúêðóøè 

Ëèâúðïóë ñ 3:0 â ìà÷à èì 
îò 20-èÿ êðúã íà Âèñøàòà 
ëèãà è íàíåñå âòîðî ïîðåäíî 
ïîðàæåíèå íà îòáîðà íà Þð-
ãåí Êëîï. "×àéêèòå" ïîêàçàõà 
âäúõíîâåíà èãðà äîðè áåç 
çâåçäàòà ñè Ëåàíäðî Òðîñàð.

Â 8-àòà ìèíóòà Ñîëîìîí 
Ìàð÷ ïîëó÷è íà äÿñíîòî êðè-
ëî è íàïðåäíà ñ äðèáúë, êàòî 
îòïðàâè óäàð êúì âðàòàòà 
íà Ëèâúðïóë, íî Òðåíò Àëåê-
ñàíäúð-Àðíîëä èçáè ïðåä 
ãîëëèíèÿòà, çà äà ïðåäîòâðà-
òè ïîïàäåíèå.Ñëåä êîðíåðà 
Àëåêñèñ ÌàêÀëèñòúð ñòðåëÿ 
ñ ãëàâà, íî Àëèñîí âíèìàâàøå 
è óëîâè. Â ñëåäâàùèòå ìèíóòè 
Ëèâúðïóë ñå çàòðóäíÿâàøå äà 
îðãàíèçèðà äîáðè íàïàäåíèÿ, 
à Áðàéòúí ïðîäúëæàâàøå äà 
áúäå ïî-àãðåñèâíèÿò îòáîð 
íà òåðåíà. Â 27-àòà ìèíóòà 
Ìîõàìåä Ñàëàõ íàõëó â íà-
êàçàòåëíîòî ïîëå è îïèòà 
óäàð îò ìàëúê úãúë, íî Ñàí-
÷åñ îòðàçè, à ïðè äîáàâêàòà 
Êîäè Ãàêïî íå óñïÿ äà âêàðà 
òîïêàòà â ìðåæàòà. Ñåêóí-
äè ñëåä òîâà Êàîðó Ìèòîìà 
îñòàíà î÷è â î÷è ñ Àëèñîí, 
íî óäàðúò ñ äåñíèÿ êðàê íà 
ÿïîíåöà íå áå òî÷åí è èçëåçå 
â àóò. Âúâ âòîðàòà ìèíóòà íà 
ïðîäúëæåíèåòî çà ïúðâàòà 
÷àñò Åâúí Ôúðãþñúí áå íà äî-

áðà ïîçèöèÿ â íàêàçàòåëíîòî 
ïîëå è îïèòà óäàð, íî Àëèñîí 
áå íà äîáðà ïîçèöèÿ è óëîâè 
òîïêàòà.

Âòîðîòî ïîëóâðåìå çàïî÷íà 
ïðåêðàñíî çà Áðàéòúí, ñëåä 
êàòî â 47-àòà ìèíóòà Æîåë 
Ìàòèï äîïóñíà ãðóáà ãðåøêà, 
Ìèòîìà íàìåðè ïðåêðàñíî 
Ñîëîìîí Ìàð÷ â íàêàçàòåëíî-
òî ïîëå, à ïîñëåäíèÿò óñïÿ äà 
çàñå÷å ïîäàâàíåòî íà ÿïîí-
ñêèÿ ñè ñúîòáîðíèê, çà äà 
îòêðèå ðåçóëòàòà â ïîëçà 
íà ñâîÿ îòáîð - 1:0. Â 52-àòà 
ìèíóòà Åâúí Ôúðãþñúí ïîëó-
÷è òîïêàòà çàä çàùèòàòà íà 
Ëèâúðïóë è äîñòàâè ÷óäåñåí 
ïàñ çà Ñîëîìîí Ìàð÷, êîéòî 
íàâëåçå â íàêàçàòåëíîòî ïîëå 
è ñòðåëÿ ñ ëåâèÿ ñè êðàê, êàòî 
íå îñòàâè øàíñîâå íà Àëèñîí 
çà ðåàêöèÿ - 2:0 çà Áðàéòúí. Â 
76-àòà ìèíóòà Ëèâúðïóë îïèòà 
äà ñúçäàäå íåùî îïàñíî. Õàð-
âè Åëèúò îâëàäÿ òîïêàòà, ñëåä 
êàòî ïîëó÷è îò Íàáè Êåéòà, 
íî óäàðúò íà àíãëè÷àíèíà ñ 
ëåâèÿ êðàê áå áåçêðàéíî íå-
òî÷åí è èçëåçå â àóò. Â 81-àòà 
ìèíóòà Äàíè Óåëáåê ïîëó÷è 
òîïêàòà îò ñòðàíè÷íî õâúðëÿ-
íå, ïðåìèíà åëåãàíòíî ïðåç 
Äæî Ãîìåñ è îòïðàâè óäàð 
îò áëèçêà äèñòàíöèÿ, çà äà 
íàïðàâè ðåçóëòàòà 3:0 â ïîëçà 
íà Áðàéòúí.
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17 януари, 13.00 ч., 14.00 ч., Регионална библиотека „Дора 
Габе“, Работа с деца. Беседи „Зимни празници и обичаи“. 
Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“, СУ „Св. 
Климент Охридски“.

17 януари, 19.00 ч., Младежки център – Добрич. Спектакъл 
„Българската литература накратко“ с участието на Мария 
Игнатова, Ненчо Илчев и Антоан Петров. Автор Иво Сиро-
махов. Организатор: ЧИА

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.

Фотодокументална изложба, посветена на 120 години от 
рождението на Христо П. Капитанов, писател, публицист, 
юрист и общественик. Място: Регионална библиотека „Дора 
Габе“, централно фоайе. Организатор: Регионална библио-
тека „Дора Габе“.

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

НАД 60 ДОБРОВОЛЦИ СЕ 
ВКЛЮЧИХА В ПОЧИСТВАНЕТО 
НА МЕСТНОСТТА "БОЛАТА"

Над 60 доброволци взеха 
участие в днешното почист-
ване на местността „Болата“ 
край каварненското село Бъл-
гарево, каза за БТА екоактив-
истът Светослав Балтийски, 
който организира акцията 
заедно с народния предста-
вител от 8-и многомандатен 
избирателен район – Добрич 

Албена Симеонова. Сред тях 
бяха заместник-министърът 
на околната среда и водите 
инж. Петър Димитров и слу-
жители на Басейнова дирек-
ция „Черноморски район“.

„Хабитатът на Черно море 
е уникален и трябва да се 
опазва, тъй като всяко едно 
изменение в околната среда 
му влияе изключително нега-
тивно. Това е воден басейн, 
който е уникален в световен 
мащаб и всички ние трябва 
да го опазваме“, каза за-
местник-министърът. „За нас 
беше огромно удоволствие да 
се включим в тази кампания, 
тъй като тя напълно отговаря 
на приоритетите на Минис-
терството на околната среда 
и водите“, допълни той.

„Природата е най-важна и 
трябва да оставим някакво 
наследство за нашите деца, 
за да може да се радват и 
те на уникалните природни 
забележителности, с които 
страната ни разполага. Цел-
та на тези мероприятия е 
да възпитаваме младите, че 
природата трябва да се опаз-

ва и положителният ефект от 
тях е, че те дават резултат. С 
всяка изминала кампания – не 
година, а кампания, отпадъ-
ците стават все по-малко и 
по-малко“, каза още инж. 
Димитров.

Освен на най-често среща-
ните отпадъци по плажовете 
– мокри кърпички, бутилки, 
алуминиеви кенчета, пласт-
масови чаши за еднократна 
употреба и цигарени угарки, 
участниците в акцията се 
натъкнаха на водно колело, 
заровено в пясъка, и на ос-
танки от лодки, каза Свето-
слав Балтийски. Един камион 
с отпадъци вече си замина, но 
утре ще дойде за втори курс, 
тъй като успяхме да напълним 
повече чували, отколкото оч-

аквахме, допълни той.
„С част от почистващите 

днес установихме, че когато 
пластмасата дълго време е 
изложена на слънце, вятър 
или сол, тя започва да се 
разпада на все по-малки и по-
малки частици, които човек 
все по-трудно може да събе-
ре. Накрая се разгражда до 
микропластмаса, която няма 
изчистване. Макар в момента 
плажът да изглежда почистен, 
тези микрочастици остават, 
навлизат във водата и в клет-
ките на всички нас – това 
учените вече са го доказали“, 
припомни екоактивистът.

Балтийски споделя, че от 
години съчетава разходките 
и плажуването с грижа за 
околната среда. Виждайки 
го, хората реагират различно 
– едни изразяват радостта 
си, други само поглеждат и 
подминават. „Има и такива, 
които реагират с насмешка. 
Питали са ме дали работя на 
плажа, което за мен е изклю-
чително обидно. Защо трябва 
да работя на плажа, за да 
обирам боклуците? Тази на-
гласа, че на някой трябва да 
му се плати, за да прави това, 
е много грозна. Не е нужно 
да ни се плаща, за да си по-
чистим собствената родина“, 
смята той.

„Основната мотивация на 
всички хора трябва да бъде 
това, че е много по-приятно 
да дойдеш на чист плаж с 
чиста вода. Ще продължа-
вам както самостоятелно, 
така и групово, да го правя, 
защото има смисъл. Бълга-
рия има нужда от тази про-
мяна. Така даваме пример 
на бъдещите поколения как 
трябва да се държи един 
отговорен гражданин“, до-
пълни Балтийски.

Тази седмица специализи-
раната болница за рехабили-
тация „Тузлата“ край Балчик 
поднови приема на пациенти 
след кратко прекъсване по 

празниците. В тези дни ра-
ботата не е спирала, а са 
извършвани ремонти, уточни 
управителят на здравното 
заведение д-р Камелия Кир-
чева. Обновени са терасите 
на сградата, закупен е апарат 
за екстензия. 

Болницата е специализира-
на за лечение на заболявания 
на опорно-двигателния апа-
рат, периферна и централна 
нервна система, кожни за-

болявания и заболявания на 
обмяната.

В момента се приемат паци-
енти по здравна каса и плате-
но, като в момента на лечение 
са 35 души. Подписване на 
договор с Националния оси-
гурителен институт се очаква 

в края на март, така че от 1 
април до края на годината 
да се приемат пациенти и по 
това направление. 

По думите на управителя 
д-р Камелия Кирчева е 
изпратена по-добра го-
дина от преходната във 
финансово отношение, 
като е повишен и броят 
на лекуваните. 

Тъй като парите по 
клинични пътеки не по-
криват нуждите, въпреки 
актуализацията им два 
пъти за миналата годи-
на, постъпленията от 
НОИ и свободният прием 
успяха да подсигурят 
спазване на рамковото 
споразумение по отно-
шение на заплатите и 
увеличение между 20 и 
30 на сто според различ-
ните категории, обясни 

ръководителят на калолечеб-
ницата. Това е направено от 
1 август. 

Тепърва предстои сключва-
нето на нов рамков договор с 
НЗОК, съобщи кореспонден-
тът на Радио Варна Албена 
Иванова.

Победител сред художни-
ците при големите първото 
място  в 55-ото издание на 
Яворовите януарски дни е 

спечелила София Йонкова – 
12 клас на СУ “Св. Климент 
Охридски” в град Добрич

Дните се провеждат всяка 
година на 13 Януари – рожде-
ния ден на поета Яворов.

Яворовите дни са посветени 
на 145 години от рождението 
на поета-харамия,  което е 
точно на 13 януари. 

Националният конкурс за 

рисунка “Недорисуван свят” 
се провежда в памет на та-
лантливата художничка Ва-
силия Стоилова – внучка на 

големия български художник 
Васил Стоилов и прапрапле-
менничка на гениалния поет 
Пейо Яворов. Тази година бе 
неговото единадесетото из-
дание.  248 ученици от 5 до 12 
клас от цялата страна участ-
ваха със свои творби. Побе-
дител сред художниците при 
малките ученици е Милена 
Радкова – 7 клас, ОУ “Св. Св. 

Кирил и Методий” в Ахтопол, 
а при големите първото място 
заслужи София Йонкова – 
12 клас на СУ “Св. Климент 

Охридски” в град 
Добрич.

П р а з н и ц и т е 
продължават ня-
колко дни с раз-
лични прояви. Ор-
ганизират се из-
ложби в памет на 
поета в градска-
та-художествена 
галерия. В къща-
та-музей на Яво-
ров се разиграват 
сцени от негови 
творби, с участи-
ето на представи-
тели от театъра на 
гимназията в гра-
да, представят се 
книги и се органи-

зират литературни четения. В 
концертната зала на града се 
правят различни постановки 
и концерти.

Това е едно истинско пре-
живяване, както за жителите 
на града така и за неговите 
гости, които желаят да се до-
коснат до живота на Яворов, 
както и да обогатят културния 
си опит.

Президентът Румен Радев 
връчи вчера третия проучва-
телен мандат за съставяне 

на правителство на „БСП за 
България“.

На “Дондуков” 2 дойдоха 
председателят на парламен-
тарната група на левицата 
и на БСП Корнелия Нинова, 
заместниците й в групата 
Георги Свиленски, Атанас 
Зафиров и Иван Ченчев и 
заместник-председателят на 
парламента Кристиан Виге-
нин.

Радев поднесе голям букет 
от червени рози на рожде-
ничката Нинова, тя почерпи 
държавния глава с бонбони 
“Мерси”.

“Почерпете се за мое здра-
ве и за общо здраве”, каза 
лидерът на БСП, връчвайки 
бонбониерата.

Президентът заяви, че е 
се спрял на БСП в търсене 
на голям шанс за съставяне 
на редовно работещо прави-
телство с ясен политически 
фокус.

Това е третият и последен 
възможен мандат за съставя-
не на правителство в рамките 
на 48-ото Народно събрание.

“След неуспеха на първия и 
втория мандат за съставяне 
на правителство, в изпъл-
нение на Конституцията, ви 
възлагам да посочите канди-
дат за министър-председател. 

Спрях се на вашата полити-
ческа формация в търсене на 
най-голям шанс за съставяне 

на работещо редовно прави-
телство с ясна политическа 
отговорност”, заяви Румен 
Радев.

По думите му във времена 
на силно политическо про-

тивопоставяне БСП е успяла 
да съхрани диалога с всички 
парламентарно представе-

ни политически 
партии и е пока-
зала, че може да 
прави компроми-
си, да постига 
с ъ г л а с и е ,  д а 
влиза в коалиции 
и да управлява 
заедно със свои 
идеологически 
о п о н е н т и ,  д а 
взаимодейства 
еднакво добре 
както с новите, 
така и със ста-
рите политиче-
ски формации в 
българския пар-
ламент.

“Надявам се, 
че стремежът на 
БСП към силна 

социална политика и укрепва-
не на българския парламента-
ризъм ще бъде още един мо-
тив за съставяне на редовно 
правителство”, допълни Румен 
Радев.

БОЛНИЦА "ТУЗЛАТА" В БАЛЧИК 
ПОДНОВИ ПРИЕМА НА ПАЦИЕНТИ 

РАДЕВ ВРЪЧИ НА НИНОВА МАНДАТ 
И БУКЕТ, ПОЛУЧИ БОНБОНИ

СОФИЯ ЙОНКОВА ОТ СУ "СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ" С ПЪРВА НАГРАДА НА 
ЯВОРОВИТЕ ЯНУАРСКИ ДНИ
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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 

„ДКЦ-І Добрич“ EООД гр.Добрич
О Б Я В Я В А

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
На 09.02.2023 г. от 10,30 часа в

 залата на IV- ти  етаж в  ДКЦ-1, ул. “Д. Петков“ № 3
1. Отдава под наем:

Помещение / лекарски кабинет № 8 / за извършване на 
медицинска дейност, находящо се на първи етаж в  сградата 

на „ДКЦ – 1 Добрич”ЕООД, с площ 14,40 кв.м.,  в едно 
с  пропорционално полагащите се общи части от сградата 
с площ 12,40 кв. м както и съответната идеална част от 

хирургична манипулационна № 5 и съответната идеална част 
от терапевтична манипулационна № 320 а , определени на 

брой ползватели на манипулационните, за които се дължат и 
разходи за консумативи

Начална тръжна цена без включен ДДС: 245,00 лева.
Депозитна сума за участие: 882,00 лв.
Срок за отдаване под наем: 3 години.
Срок за закупуване на тръжни книжа: до 12,00 часа на 08.02.2023 
г. от касата на дружеството при цена 20,00 лева.
Време за оглед  - от 18.01.2023 год. до 08.02.2023 год. от 09.00 
часа до 12.00 часа вкл.
Краен срок за внасяне на депозита за участие – до 12:00 часа на 
08.02.2023 год. по банков  път.
Тел. за контакти:  058/601 474 вътр. 222; 
гр. Добрич, ул. “Д. Петков“ № 3
e-mail: a.petkova.dkc@gmail.com 

 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 45, ал. 1 и чл. 
45, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско 
имущество в Община Тервел, Решение № 14-
179/ 16.12.2022 г. на Общински съвет Тервел и 
Заповед № 22/ 16.01.2023 г. на кмета на Община 
Тервел,

О Б Я В Я В А
Провеждане на търг с явно наддаване на 17.02.2023 г. от 

13:00 часа в заседателната зала на Община Тервел, гр. Тервел 
за продажба на следните движими вещи – частна общинска 
собственост, както следва:

1. Да се продаде чрез търг с явно наддаване движима вещ – 
Лек автомобил ФОРД КУРИЕР; рама № BFA5XXBAF5; цвят 
оранжев, с начална тръжна цена 240,00 (Двеста и четиридесет 
лева);   

2. Да се продаде чрез търг с явно наддаване движима вещ – 
Лек автомобил ФОРД ЕСКОРТ; рама № WFOAXXGCAA; цвят 
тъмносин, с начална тръжна цена  290,00 (Двеста и деветдесет 
лева);                                                              

3. Да се продаде чрез търг с явно наддаване движима вещ – Лек 
автомобил РЕНО19 ШАМАД; рама № WFLL55A0508194559; 
цвят черен, с начална тръжна цена  250,00 (Двеста и петдесет); 

4. Да се продаде чрез търг с явно наддаване движима вещ – 
Лек автомобил ДЕУ НУБИРА; рама № KLAJF696EWK226626; 
цвят сив, с начална тръжна цена 300,00 (Триста лева);                                                                                                                        

5. Да се продаде чрез търг с явно наддаване движима вещ – 
Товарен автомобил ГАЗ 53А; рама № - не се чете; цвят син, с 
начална тръжна цена  520,00 ( Петстотин и двадесет лева);

6. Да се продаде чрез търг с явно наддаване движима вещ – 
Товарен автомобил ЗИЛ 130 с цистерна; рама № 3038643; цвят 
син, с начална тръжна цена 760,00 (Седемстотин и шестдесет 
лева);

7. Да се продаде чрез търг с явно наддаване движима вещ – 
Товарен автомобил МЕРЦЕДЕС 1213 – сметосъбирач; рама № 
38106025178466; цвят оранжев, с начална тръжна цена  1680,00 
(Хиляда шестстотин и осемдесет лева);                                     

8. Да се продаде чрез търг с явно наддаване движима вещ – 
Специален автомобил МЕРЦЕДЕС БЕНЦ 309D – ЛИНЕЙКА ; 
рама № 601503-10-283290; цвят бежов, с начална тръжна цена   
970.00 ( Деветстотин и седемдесет);

*Участниците могат да участват в търга, за да закупят 
една, няколко или всички вещи.За всяка вещ, която желаят 
да закупят, следва да подадат отделен комплект документи.

*За всяка отделна вещ участникът трябва да заплати 30.00 
лв. /тридесет лева/ представляващи направени от общината 
разходи за оценката й.

ІІ. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на 
търга, както следва:

1. Правилник за провеждане на търга;
2. Заявление за участие в търга;
 3. Списък на движимите вещи - частна общинска собственост, 

за продажба чрез публичен търг с явно наддаване;
4. Удостоверение за липса на задължение към Община Тервел 

/по образец/;
5. Декларация за извършен оглед на вещта;
6. Декларация за получена тръжна документация;
7. Договор за покупка - продажба – Проект.
ІІІ. Определям дата за провеждане на търга на 17.02.2023 

г. от 13.00 часа в заседателната зала на Общинска 
администрация гр. Тервел.

ІV. Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от 
началната тръжна цена, който се заплаща в брой до 12.00 часа 
на 16.02.2023 г. в касата на Общинска администрация гр.Тервел.

V. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата 
от 15.00 лева /Петнадесет лева / без ДДС в брой от  17.01.2023 
г. до 12.00 часа на 16.02.2023 г. от Деловодството на Община 
Тервел (до касата на  І – ви етаж).

VІ. Заявления за участие в търга се приемат до 15.00 часа на 
16.02.2023 г. в деловодството на Община Тервел.

Базарът ще започне от 
06.02.2023 г. и ще продължи до 
03.03.2023 г. включително. 

Заявления за участие ще 
се приемат от 16.01.2023 г. 
до 20.01.2023 г. включително. 
Допустимият стоков асорти-
мент е предлагане на мартени-
ци, поздравителни картички и 
знамена.

На база подадени заявления 
за участие, местата по схемата 

на базара ще се предоставят 
чрез теглене на жребий, което 
ще се проведе на 25.01.2023  г. 
от 10.00 часа в Голяма заседа-
телна зала при Община град 
Добрич.

Повече информация относ-
но заповедта и регламента 
можете да получите по след-
ния линк: https://www.dobrich.
bg/files/upload/zapovedi/2023/
zk_71_martenici.pdf

Управителният съвет на Дър-
жавен фонд „Земеделие“ (УС 
на ДФЗ) утвърди годишен 
финансов ресурс за 2023 г. 
в размер на 8 000 000 лв. по 

схемата за държавна помощ 
“Помощ за компенсиране раз-
ходите на земеделски стопани, 
свързани с изпълнение на мер-
ки по Националната програма 
за контрол на вредителите по 
трайните насаждения през 
зимния период”.

До влизане в сила на новите 
схеми за държавни помощи, 
съгласно законодателството 
за държавните помощи за 
периода 2023-2029 г., се пред-
вижда сега действащата схема 
да се прилага до 30.06.2023 г.

Помощта се предоставя на 
два етапа. Първият е през про-
летта. Той обхваща периода 
от преминаване на студовете 
до набъбване на плодните 
пъпки. Средствата, които се 
предоставят за втория етап, 
покриват част от разходите 

на овощарите и градинарите, 
направени за растително-за-
щитни продукти, които се из-
ползват през есента в периода 
на масов листопад.

Подпомагането се предос-
тавя за закупени с разходоо-
правдателни документи препа-
рати за борба с вредителите. 
През 2022 г. са подпомогнати 
3 444 стопани за пролетни 
третирания с продукти за рас-
тителна защита и 2 665 за 
есенни, като са получени общо 
7 344 917 лв. по помощта.

Целта на помощта е огра-
ничаване на загубите от раз-
пространяването на вредите-
лите по трайните насаждения 
(семкови и костилкови овощни 
видове, ягоди, малини и масло-
дайна роза).

ДФ „Земеделие“, съвместно 
с компетентните дирекции в 
Министерство на земеделие-
то, ще изготвят указанията за 
кандидатстване по помощта.

ДФ „Земеделие“ - РА

Управителният съвет на 
Държавен фонд „Земеделие“ 
(УС на ДФЗ) утвърди фи-
нансов ресурс от 1 800 000 
лева  по схемата на държавна 
помощ „Помощ за участие в 

изложения“. 
Схемата „Помощ за учас-

тие в изложения” е с удълже-
но действие до 30.06.2023 г., 
съгласно разпоредбите на чл. 
51, т.4 на  Регламент 702/2014 
от 25 юни 2014 г.

Нотифицираният максима-
лен бюджет по схемата на 
държавна помощ за периода 
2017–2022 г. е 30 400 000 лв. 
За периода на подпомагане 
в това направление до този 
момент са усвоени 8 084 226 
лв. за участие в национални 
изложения и международни 
изяви.

Помощта е насочена към 
земеделски стопани, заети с 
първично производство на зе-
меделска продукция в сектор 
„Растениевъдство“ и „Живот-
новъдство“ и на предприя-
тия, извършващи дейност в 
преработката на земеделски 
продукти. 

Подпомагат се малки и 
средни предприятия (земе-
делски стопани, регистри-
рани по реда на Наредба  
3 от 1999 г. за създаване и 
поддържане на регистър на 

земеделските производители) 
чрез развъдни организации 
или други организации, по-
средством предоставяне на 
субсидирани услуги. 

Допустими за подпомагане 
са следните разходи:

Такси за участие;
Разходи за път и разходи за 

транспортиране;
Разходи за публикации и 

уебсайтове за обявяване на 
събитията;

Наем на изложбени поме-
щения и щандове и разходите 
за тяхното монтиране и де-
монтиране.

Целта на подпомагането 
е насърчаване на българско 
производство на земеделски 
и преработени продукти и 
популяризиране на високока-
чествена традиционна българ-
ска продукция на национал-
ния и международния пазар.

ДФ „Земеделие” - РА

Управителният съвет на Дър-
жавен фонд „Земеделие“ (УС 
на ДФЗ) утвърди бюджет от 
1,2 млн. лева за 2023 г. за фи-
нансиране на държавна помощ 
„Помощ за участие на земе-
делските стопани в Схема за 
качество за производство на 
семена и посадъчен материал“. 

До влизане в сила на новите 
схеми за държавни помощи, 
съгласно законодателство-
то за държавните помощи 
за периода 2023-2029 г. се 
предвижда сега действаща-
та схема да се прилага до 
30.06.2023 г.

Целта на помощта е насър-
чаване на производството и 
използването на сертифици-
рани (качествени) семена за 
зърнени, фуражни, маслодай-
ни култури, картофи, тютюн, 
памук, сертифициран и САС 
посадъчен материал от овощ-
ни култури, сертифициран и 
стандартен  лозов посадъчен 
материал и сертифицирани и 
стандартни семена от зелен-
чукови култури.

Помощта е насочена към 
малки и средни предприятия в 
растениевъдството, получили 
разрешение за производ-
ство на посевен и посадъ-
чен материал по реда на чл. 

28 на Закона за посевния и 
посадъчния материал, чрез 
предоставяне на субсидира-
ни услуги от Изпълнителната 
агенция по сортоизпитване, 
апробация и семеконтрол 
(ИАСАС). 

Държавната помощ покри-
ва до 100% от разходите по 
сертифициране от ИАСАС 
на произведените от земе-
делските стопани високока-
чествени семена и посадъчен 
материал.

Усвоеният годишен ресурс 
по схемата е, както следва: 
през 2015 г. - 1 350 000 лв.; 
през 2016 г. - 1 292 043 лв.; 
през 2017 г. - 1 191 574 лв.; 
през 2018 г. - 1 100 609 лв.; 
през 2019 г. -  1 098 210 лв.; 
през 2020 г. - 1 152 670 лв.; 
през 2021 г. - 1 121 069 лв.; 
през 2022 г. - 1 150 081 лв. 
Усвоеният ресурс общо за пе-
риода 2015-2022 г. е в размер 
на 9 456 255 лв. Остатъкът от 
нотифицирания максимален 
ресурс по помощта е в раз-
мер на 218 260 лв.

Предстои Фонд „Земеде-
лие“, съвместно с Министер-
ство на земеделието да изгот-
ви указания за предоставяне 
на помощта. 

ДФ „Земеделие“ - РА 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 
ОРГАНИЗИРА ТРАДИЦИОННИЯ 
БАЗАР "МАРТЕНИЦИ 2023"

ОТПУСКАТ СЕ 8 МЛН. 
ЛЕВА ЗА ЗИМНИ 
ПРЪСКАНИЯ ПРЕЗ 2023 Г.

1,2 МЛН. ЛЕВА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
КАЧЕСТВЕНИ СЕМЕНА

1,8 МЛН. ЛЕВА ЗА 
УЧАСТИЯ В ИЗЛОЖЕНИЯ
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ОВЕН - Не допускайте поради профе-
сионалната си заетост да пропуснете или 
омаловажите личен въпрос. Ще намерите 
бързо решението му, ако макар и за кратко 
се освободите от рутината и се вслушате в 
гласа на сърцето си.

ТЕЛЕЦ - Наред с рутинните занимания ще 
включите в програмата си и разработка на 
нови задачи и проекти, които ще ви обна-
деждят и мотивират.

БЛИЗНАЦИ - Живейте освободено и не 
се натоварвайте с тревожни мисли. Ако 
освободите съзнанието си от тях, ще ви се 
отдава по-лесно да намирате интересува-
щите ви отговори.

РАК - Енергетиката на деня ще толерира 
активността ви на работното място или в 
друга организация, правейки успешни ново-
въведенията или променяйки установения 
ред.

ЛЪВ - Ще посрещнете утрото обнадежде-
ни и с нагласата да свършите всичко, което 
планирате. Денят е подходящ за проучва-
не, реклама, нововъведения, за промени и 
общуване.

ДЕВА - С изградени позиции по всички 
интересуващи ви въпроси, ще следвате про-
грамата си, без да се поддавате на чужди 
внушения и настроения.

ВЕЗНИ - Ще се съобразяват с решенията 
ви, за това грешки не бива да има. И в съ-
щото време енергиите ще създават условия 
за пълноценно общуване не само навън, но 
и в семейството.

СКОРПИОН - Ще бъде чудесно, ако се 
възползвате от създалите се обстоятелства, 
за да направите нещо повече за себе си, 
заради което никой няма да ви упрекне.

СТРЕЛЕЦ Ще бъде чудесно, ако се въз-
ползвате от създалите се обстоятелства, 
за да направите нещо повече за себе си, 
заради което никой няма да ви упрекне.

КОЗИРОГ - Освободете съзнанието си от 
притеснения и ще се почувствате прекрасно 
сред хора, които събуждат творческата ви 
мисъл и стимулират желанието ви да се 
развивате.

ВОДОЛЕЙ - Направете съпричастни в 
делата си хората, които безкористно ви 
предлагат подкрепата си и ще напредвате 
по-бързо в реализацията им.

РИБИ - Събудени чувства ще ви подтик-
нат да потърсите отново връзка с човек от 
миналото си, но помислете, защото трябва 
да промените нещо в себе си, за да не го 
загубите отново.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Един мъж винаги може да получи от една жена това което тя иска! - 
Златка от Дружба 4, но не тази, за която си мислите!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на 
адвокат Добрин До-
брев, с пожелания за 
здраве и много успехи 
в добрите начинания!

ИМЕН ДЕН празнуват 
днес всички с имената 
Антон, Андон, Антоан, 
Антония, Антонина, Ан-
тоанета, Тончо, Тоня, 
Дончо, Донко, Донка. 
Здраве и много светли-
на и хармония в живота 
желаем на всички тях 
ние от НДТ!

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува утре вокалният 
педагог Милена Пее-
ва, дамата, под чието 
вещо, сладкогласно ръ-
ководство, на небос-
клона на българската 
поп-музика са изгряли 
много добрички звез-
ди. Здраве, сбъдна-
ти мечти, прекрасни 
преживявания и много 
поводи за усмивка й 
желаем ние от НДТ! И 
нека животът й бъде 
една красива песен!  

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН с 
утрешна дата казваме 
на всички с имената: 
Атанас, Атанаскa, Tа-
нас, Hасo, Hася. Нека 
са здрави и щастливи! 
И нека всеки ден им 
носи повод за радост!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

КуРОРТъТ "АЛбЕНА" В СТАТия НА "МАяМи НЮз" ОТ 1974 г.
През 60-те и 70-те години 

на XX век светът вече се е 
отърсил от недоимъка на 

следвоенните години. Хората 
и от двете страни на „желяз-
ната завеса“ започват да ми-
слят за ваканции и курорти. 
България през този период 
започва развитие на туризма 
и за кратко време успява да 
привлече много чуждестран-
ни туристи както от страните 
от социалистическия лагер, 
така и Западна Европа, САЩ, 
Австралия, Канада.

Във водещите западни ме-
дии през тези години се поя-

вяват множество публикации, 
които описват България като 
интересна туристическа дес-

тинация, в която западният 
турист си заслужава да отиде. 
Вчера на вашето внимание ви 
представихме четири такива 
статии писани от американ-
ски  журналисти през 60-те. 
Днес имате удоволствието да 
причетете какво пише за нас 
в-к „Маями Нюз” в броя си от 
21 март 1974 г.

„Островърхи бели пирами-
ди, издигащи се в полукръг 
върху пясъка. Това веднага 
ми напомни за средиземно-

морската архитектура в ши-
козните курорти, изпъстрили 
френското крайбрежие. Но аз 
се намирах в Албена, Бълга-
рия – едно име, което трябва 
да се запомни. Новата евро-

пейска Ривиера е построена 
съвсем скоро – през 1968 г.”, 
Така започва своя репортаж 
за нашия черноморски ку-
рорт Албена Барбара Бърнс 
от влиятелния по това време 

всекидневник „Маями Нюз” в 
броя си от 21 март 1974 г.

„С целия си бляскав между-

народен имидж, който пред-
ставя на посетителите, които 
идват тук за първи път, Албе-
на предоставя и някои при-
ятни изненади за туристите, 
които искат нещо различно 
от шумните и добре познати 
курорти”.

Публикацията разказва, 
че самото име на курорта е 
символ на красота, вълнение 
и чар в българската фолклор-
на традиция. Стъпаловидните 

фасади на хотелите в Албена 
са описани като „стълбите 
на Нептун, изкачващи се към 

синьото небе”, а 39-те хотела 
и вилите в курорта – като „мо-
дерни и комфортни”.

Авторката описва прият-
ните ресторанти и ниските 
цени в Албена, а българската 
кухня определя като „леко 
пикантна, с едва доловимо 
гръцко и турско влияние, но с 
изразен собствен стил” и раз-
казва за скарата, шопската 
салата и различните млечни 
специалитети, които според 
нея обясняват дълголетието 
на много от българите.

„Маями нюз“ разказва и за 
нощните заведения, пълни 
със забавляващи се българи 
и туристи, в които може да 
се намери рок, български 
фолклор и дори класическа 
музика. Специално е споме-
ната известната фрегата на 
плажа, която през деня пред-
лага напитки на плажуващите, 
а с настъпването на вечерта 
се превръща в атрактивен 
нощен бар.


