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Всеки ден с по-
добрия вестник!

Ще се задържи много вет-
ровито, по северните склонове 
на планините с особено силен 
и поривист южен вятър – фьон. 
Облачността ще е променлива, 
по-значителна над планините и 
на места главно по южните им 
страни ще превали. Вечерта над 
западните части ще се заоблачи 
и ще завали дъжд, в крайните 
северозападни райони – интензи-
вен. Температурите остават ви-
соки, минималните ще са между 
9° и 14, максималните – между 
16 и 21.

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

ЧЕСТИТ БАБИНДЕН!
ОТЛИЧНИ 
РЕЗУЛТАТИ ЗА 
РОДИЛНОТО 
ОТДЕЛЕНИЕ И ЗА 
НЕОНАТОЛОГИЯТА 
В МБАЛ - ДОБРИЧ 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА Д-Р 
кРЕМЕНА МИТЕВA Е СРЕД 
ЛИТЕРАТУРНИТЕ СъБИТИЯ 
НА 2022 ГОДИНА

ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС къМ 
АЛБЕНА НА ДВЕ ОТ НАЙ-
ГОЛЕМИТЕ ТУРИСТИЧЕСкИ 
ИЗЛОЖЕНИЯ В ГЕРМАНИЯ

ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ И 
ВАкАНЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ 
В ЦЯЛАТА ОБЛАСТ На стр. 2

На стр. 3

На стр. 4 На стр. 4

Международното разследване срещу криптобан-
ката Nexo влезе с гръм и трясък в Народното събра-
ние. Групата на ГЕРБ иска създаването на Временна 
анкетна комисия, която да изясни всички факти и 
обстоятелства около компанията на ексдепутата от 
Реформаторския блок Антони Тренчев и сие. Преди 

обаче да се стигне до оформянето на въпросния 
временен парламентарен орган, дебатът бе открит 
и ДПС в лицето на Йордан Цонев взриви залата с 
твърдение, че Nexo всъщност е създадена из основи 
от кръга «Капитал».

В хода на изказването си той заяви, че компани-
ята е била промотирана на всевъзможни нива през 
годините именно от изданията на медийния олигарх, 
по думите му, Иво Прокопиев. И стигна до съждение, 
че всъщност огромните обороти, за които прокурату-
рата говори, генерирани от Nexo чрез криптопазара 
от над 94 милиарда щатски долара, са гарантирали 
и лансирането на политически проксита именно от 
Прокопиев. Цонев намекна, че такива са били и Ре-
форматорският блок в миналото, и Демократична 
България, и Продължаваме промяната.

Нещо повече, от ДПС се канят да информират 
партньорите и от ЕС, и от САЩ за въпросните об-
вързаности. И конкретни намеси името на фондация 
«Америка за България», финансираща от дълги годи-
ни изданията (електронни и печатни) на Прокопиев. 
„Дали все още й е окей американските данъкоплатци 
да плащат за това?», пита риторично Цонев. 

„ДПС също подкрепя създаването на комисията, но 
не защото смятат, че парламентът трябва да се меси 
в работата на разследващите органи, а защото про-
блемът е именно политически“, обяви зам.-лидерът 
на Движението. Той напомни, че за втори път гърми 
голям финансов скандал в света, свързан с България 
след този с Ружа Игнатова. 

СкАНДАЛъТ ОкОЛО NEXO
СЕ РАЗРАСТВА И ВъВЛИЧА
"АМЕРИкА ЗА БъЛГАРИЯ"
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Íà 16 ÿíóàðè, îêîëî 07:50 
÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå 
çà âúçíèêíàëî ÏÒÏ ïî ïúòÿ 
ñ. Îâ÷àðîâî, â ïîñîêà ñ. Ñâî-
áîäà. Íà ìÿñòî å óñòàíîâå-
íî, ÷å àâòîìîáèë „Òîéîòà“, 
óïðàâëÿâàí îò 50-ãîäèøåí 
ìúæ, ïîïàäà íà çàëåäÿâàíå íà 
ïðàâ ïúòåí ó÷àñòúê, âîäà÷úò 

ТОЙОТА СЕ ОБЪРНА В НИВАТА

300 äåêàðà ñ íîâè ïîÿñè è 
ãîðè ùå áúäàò ñúçäàäåíè ïðåç 
òàçè ãîäèíà íà òåðèòîðèÿòà 
íà ÄËÑ-Áàë÷èê, ÄÃÑ-Ãåíåðàë 
Òîøåâî è ÄÃÑ-Äîáðè÷. Ïî÷âî-
ïîäãîòîâêàòà è çàëåñÿâàíåòî 
ùå ñå èçâúðøàò ñúñ ñðåäñòâà 
îò ïðîåêò „Çåìèòå è ãîðèòå íà 
îðåëà“ è ñúñ ñîáñòâåíî ôè-
íàíñèðàíå. Âòîðèÿò ïðîåêò çà 
îïàçâàíå íà ìàëêèÿ êðåñëèâ 
îðåë ïðèêëþ÷âà ïðåç àâãóñò 
2024 ãîäèíà, íî åêñïåðòèòå îò 
ÑÈÄÏ ðåøèõà äà ôèíàëèçèðàò 
ïðåäâèäåíîòî çàëåñÿâàíåòî 
ïðåç òàçè ãîäèíà, êàòî â Ãå-
íåðàë Òîøåâî âå÷å å â õîä 
ïî÷âîïîäãîòîâêàòà. 

Ïëàíúò çà ðàáîòà ïðåç 2023 
ãîäèíà áåøå ïðèåò îò åêèïà 
íà ÑÈÄÏ íà ñðåùà â ÄÃÑ-
Äîáðè÷. Ïî âðåìå íà ñúáèðà-
íåòî áÿõà íàáåëÿçàíè è äðóãè 
òåêóùè çàäà÷è ñâúðçàíè ñ 

îáó÷åíèÿ íà ëîâöè, òåðåííè 
ïðîâåðêè çà ñúñòîÿíèåòî íà 
ãíåçäàòà íà îðåëà â Ñåâåðî-
èçòî÷íà Áúëãàðèÿ, ðàáîòà ñ 
äåöà è äð. 

Â êðàÿ íà ñðåùàòà åêñïåð-
òèòå ðåøèõà äà ñå ñúáåðàò 

ДВЕ ЖЕНИ ПОСТРАДАХА ПРИ ДВЕ ЖЕНИ ПОСТРАДАХА ПРИ 
КАТАСТРОФА КРАЙ КРУШАРИКАТАСТРОФА КРАЙ КРУШАРИ

ãóáè êîíòðîë íàä ÌÏÑ è ñå 
ïðåîáðúùà â êðàéïúòíà íèâà. 
Âñëåäñòâèå íà èíöèäåíòà å 
ïîñòðàäàë ïúòíèêúò â àâòîìî-
áèëà, ìúæ íà 46ãîäèíè, êîéòî 
å ñ êîíòóçèÿ íà äÿñíî óõî. Ìú-
æúò å îñâîáîäåí çà äîìàøíî 
ëå÷åíèå. ÏÒÏ å îáñëóæåíî ïî 
àäìèíèñòðàòèâåí ðåä.ÍÄÒ

Ñúñ çàïîâåä íà çàì.-äè-
ðåêòîðà íà ÐÇÈ Äîáðè÷, íà 
òåðèòîðèÿòà íà öÿëàòà îáëàñò 
å îáÿâåíà ãðèïíà åïèäåìèÿ, 
çà ïåðèîäà îò 20 äî 25 ÿíóà-
ðè, âêëþ÷èòåëíî. Ïðåç òîçè 
ïåðèîä ó÷åíèöèòå â îáëàñò 
Äîáðè÷ ùå áúäàò â ãðèïíà âà-
êàíöèÿ. Ðåøåíèåòî íà Îáëàñò-
íèÿ îïåðàòèâåí ùàá çà áîðáà 
ñ ãðèï è ÎÐÇ çà îáÿâÿâàíå 
íà ãðèïíà åïèäåìèÿ å ñúãëà-
ñóâàíî ñ ãëàâíèÿ äúðæàâåí 
çäðàâåí èíñïåêòîð. Ìîòèâúò 
çà îáÿâÿâàíå íà åïèäåìèÿòà 
å óâåëè÷åíà çàáîëÿåìîñò îò 
ÎÐÇ è ãðèï íà òåðèòîðèÿòà 
íà îáëàñò Äîáðè÷, êîÿòî å 
äîñòèãíàëà çà ïåðèîäà 09-15 
ÿíóàðè åïèäåìè÷íè ñòîéíîñòè 
îò 219,50 íà 10 000.

Ñïîðåä çàïîâåäòà íà ÐÇÈ, 
ñà âúâåäåíè ñëåäíèòå âðåìåí-
íè ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè 
íà òåðèòîðèÿòà íà îáëàñò 
Äîáðè÷ ñðåùó ðàçïðîñòðàíå-
íèåòî íà Ãðèï è ÎÐÇ çà ñðîê 
îò 20.01.2023ã. äî 25.01.2023ã. 
âêëþ÷èòåëíî:

* Ïðåóñòàíîâÿâàíå íà ïëà-
íîâèòå êîíñóëòàöèè íà çäðàâè 
áðåìåííè æåíè è äåöà.

* Ïðåóñòàíîâÿâàíå íà ïðî-
ôèëàêòè÷íèòå ïðåãëåäè è çà-

Äâå æåíè ïîñòðàäàõà ïðè 
êàòàñòðîôà íà 16 ÿíóàðè, ñú-
îáùàâàò îò ïîëèöèÿòà. Îêîëî 
07:35 ÷àñà å ïîëó÷åíî ñúîá-
ùåíèå çà âúçíèêíàëî ÏÒÏ ïî 
ïúòÿ ñ. Êðóøàðè, â ïîñîêà ñ. 
Çåìåíöè. Íà ìÿñòî å óñòàíî-
âåíî, ÷å ëåê àâòîìîáèë „Ðåíî“, 
óïðàâëÿâàí îò 59-ãîäèøåí 
ìúæ, íà äåñåí çàâîé ïîïàäà 
íà çàëåäåí ïúòåí ó÷àñòúê, ãóáè 
êîíòðîë íàä ÌÏÑ è ñå ïðåî-

ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ И ВАКАНЦИЯ ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ И ВАКАНЦИЯ 
ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ЦЯЛАТА ОБЛАСТЗА УЧЕНИЦИТЕ В ЦЯЛАТА ОБЛАСТ

äúëæèòåëíèòå èìóíèçàöèè 
è ðåèìóíèçàöèè, êîèòî ñå 
èçâúðøâàò îò îáùîïðàêòèêó-
âàùèòå ëåêàðè.

* Ïðåóñòàíîâÿâàíå íà ñâèæ-
äàíèÿòà â ëå÷åáíèòå çàâå-
äåíèÿ çà áîëíè÷íà ïîìîù. 
Èçêëþ÷åíèÿ äà ñå äîïóñêàò 
ñàìî çà òåðìèíàëíî áîëíè 
ïàöèåíòè.

* Âñè÷êè ëèöà, êîãàòî ñå 
íàìèðàò â ëå÷åáíè è çäðàâíè 
çàâåäåíèÿ, ñà äëúæíè äà èìàò 
ïîñòàâåíà çàùèòíà ìàñêà çà 
ëèöå çà åäíîêðàòíà èëè ìíî-
ãîêðàòíà óïîòðåáà.

* Ïðîâåæäàíå íà ñòðèêòåí 
åæåäíåâåí ôèëòúð â äåòñêèòå 
çàâåäåíèÿ, êàòî îòêðèòèòå 
áîëíè äåöà ñå âðúùàò ïî 
äîìîâåòå. Äà íå ñå äîïóñ-
êàò äî ðàáîòà çàáîëåëè ëèöà 
îò ïåðñîíàëà íà äåòñêèòå 
çàâåäåíèÿ. Äà ñå èçâúðøâà 
çàñèëåíà òåêóùà äåçèíôåê-
öèÿ íà ïîâúðõíîñòè, èãðà÷êè 
è äðóãè äâóêðàòíî çà äåíÿ è 
÷åñòî ïðîâåòðÿâàíå íà ïîìå-
ùåíèÿòà.

* Ïðåóñòàíîâÿâàíå íà ïðè-
ñúñòâåíèÿ ó÷åáåí ïðîöåñ â 
ó÷èëèùàòà íà òåðèòîðèÿòà íà 
îáëàñò Äîáðè÷ çà ïåðèîäà îò 
20.01.2023ã. äî 25.01.2023ã. 

áðúùà â êðàéïúòíà êàíàâêà. 
Âñëåäñòâèå íà èíöèäåíòà ñà 
ïîñòðàäàëè âîçåùèòå ñå â 
ÌÏÑ äâå æåíè - íà 59ãîäèíè è 
íà 60ãîäèíè. Òå ñà íàñòàíåíè â 
ÌÁÀË - Äîáðè÷. 59-ãîäèøíàòà 
æåíà å ñ ôðàêòóðà íà ãîðåí è 
äîëåí êðàéíèê, à 60-ãîäèøíà-
òà å ñ ôðàêòóðà íà ëîìáàëåí 
ïðåøëåí è êîìîöèî. Ïî ñëó÷àÿ 
å îáðàçóâàíî äîñúäåáíî ïðî-
èçâîäñòâî.ÍÄÒ

Íà 16 ÿíóàðè, îêîëî 12:05 
÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå 
çà âúçíèêíàëî ÏÒÏ ñ ìàòå-
ðèàëíè ùåòè ïî áóë. „Äîáðó-
äæà“, ñúîáùàâàò îò ïîëèöè-
ÿòà. Íà ìÿñòî å óñòàíîâåíî, 
÷å ëåê àâòîìîáèë „Îïåë“, óï-
ðàâëÿâàí îò 45-ãîäèøåí ìúæ, 
ïîðàäè íåñïàçâàíå íà äèñòàí-
öèÿ, ñå áëúñêà â äâèæåùèÿ 
ñå ïðåä íåãî ëåê àâòîìîáèë 
„Ñèòðîåí“. ÏÒÏ å îáñëóæåíî 
ïî àäìèíèñòðàòèâåí ðåä.ÍÄÒ

ОПЕЛ БЛЪСНА ОПЕЛ БЛЪСНА 
СИТРОЕНСИТРОЕН

НОВИ ПОЯСИ И ГОРИ ЩЕ БЪДАТ НОВИ ПОЯСИ И ГОРИ ЩЕ БЪДАТ 
СЪЗДАДЕНИ В ДОБРИЧКА ОБЛАСТСЪЗДАДЕНИ В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ

âêëþ÷èòåëíî.
* Ïðåóñòàíîâÿâàíå ïðî-

âåæäàíåòî íà èçâúíêëàñíè 
çàíèìàíèÿ è îðãàíèçèðàíè 
äåéíîñòè ñ ó÷åíèöè, âêëþ÷-
âàùè ïîñåùåíèÿ íà ìóçåè, 
èçëîæáè, ïðèðîäíè îáåêòè è 
äðóãè ìåðîïðèÿòèÿ ñ êóëòóð-
íà, ñïîðòíà, îïîçíàâàòåëíà è 
âúçïèòàòåëíà öåë, ïëàíèðàíè 
åêñêóðçèè, çåëåíè ó÷èëèùà, 
òóðèñòè÷åñêè ïúòóâàíèÿ è äð.

Íà îñíîâàíèå èçäàäåíàòà 
çàïîâåä íà ÐÇÈ Äîáðè÷ çà 
ãðèïíà åïèäåìèÿ íà òåðèòî-
ðèÿòà íà îáëàñò Äîáðè÷, ÐÓÎ 
Äîáðè÷ ïîäãîòâè è èçïðàòè 
äîêëàä äî Ìèíèñòåðñòâî íà 
îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà, 
êàçà ðúêîâîäèòåëÿò íà Ðåãèî-
íàëíîòî óïðàâëåíèå íà îáðà-
çîâàíèåòî Ñâåòëàíà Âàñèëåâà, 
êàòî äîïúëíè, ÷å ñå î÷àêâà çà-
ïîâåä íà ìèíèñòúðà íà îáðà-
çîâàíèåòî è íàóêàòà, ñ êîÿòî 
äíèòå íà ãðèïíà åïèäåìèÿ äà 
áúäàò îáÿâåíè çà íåó÷åáíè çà 
ó÷èëèùàòà â îáëàñòòà.

Äî ìîìåíòà ïðîñâåòíèÿò 
ìèíèñòúð å îáÿâèë äíèòå ïî 
âðåìå íà ãðèïíà åïèäåìèÿ çà 
íåó÷åáíè â ÷åòèðè îáëàñòè. 
ÍÄÒ

Ñëóæèòåëè íà Ðàéîííî óï-
ðàâëåíèå Ãåíåðàë Òîøåâî 
ðàçêðèõà àâòîðà íà êðàæáà 
îò 13 ÿíóàðè, ñúîáùàâàò îò 
ÎÄ íà ÌÂÐ Äîáðè÷. Íà 13 
ÿíóàðè, îêîëî 22:50 ÷àñà, å 
ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå çà èç-
âúðøåíà êðàæáà íà ñóìàòà îò 
1 700 ëåâà îò ÷àñòåí èìîò íà 
òåðèòîðèÿòà íà ñ. Ï÷åëàðîâî.

РАЗКРИХА КРАДЕЦ В ПЧЕЛАРОВОРАЗКРИХА КРАДЕЦ В ПЧЕЛАРОВО
Íà 16 ÿíóàðè, ñëåä ïðîâå-

äåíè ÎÈÌ è ÏÑÄ îò ñëóæèòå-
ëè íà ÐÓ ÌÂÐ Ãåíåðàë Òîøå-
âî, å óñòàíîâåí è çàäúðæàí 
èçâúðøèòåëÿò íà äåÿíèåòî, 
ìúæ íà 41ãîäèíè. Ñóìàòà, 
îáåêò íà ïîñåãàòåëñòâîòî, å 
âúçñòàíîâåíà íà òúæèòåëÿ. 
Ðàáîòàòà ïî ñëó÷àÿ ïðîäúë-
æàâà.ÍÄÒ

îòíîâî ïðåç ìàðò, çà äà ñå 
îò÷åòàò ðåçóëòàòèòå îò ïðî-
ëåòíîòî çàëåñÿâàíå â òðèòå 
ñòîïàíñòâà è äà ïëàíèðàò 
äåéíîñòèòå ñâúðçàíè ñúñ Ñåä-
ìèöàòà íà ãîðàòà.

Òàòÿíà ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ

ЗА ВСЯКА ПРОДАДЕНА ПО КОЛЕДА ЕЛХА ЗА ВСЯКА ПРОДАДЕНА ПО КОЛЕДА ЕЛХА 
ГОРСКИТЕ ЩЕ ЗАСАДЯТ 10 НОВИ ФИДАНКИГОРСКИТЕ ЩЕ ЗАСАДЯТ 10 НОВИ ФИДАНКИ

Íàä 750 êîëåäíè åëõè ïðî-
äàäîõà ñòîïàíñòâàòà îò ÑÈÄÏ 
ïðåç äåêåìâðè 2022ã., êàòî 170 
ñà òåçè ñúñ çàïàçåíà êîðåíîâà 
ñèñòåìà, à íàä 530 ñà îòñå÷å-
íèòå. 41 äðúâ÷åòà ñà äàðåíè 
íà ó÷èëèùà, äåòñêè ãðàäèíè è 
ñîöèàëíè èíñòèòóöèè, ïî ìîë-
áà íà òåõíèòå äèðåêòîðè. 

Ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà íàé-
ìíîãî åëõè ñà ðåàëèçèðàíè 
íà ïàçàðà îò ÄÃÑ-Âúðáèöà 
– 281 áðîÿ, ñëåäâàíè îò ÄÃÑ-
Ïðåñëàâ ñúñ 144 áðîÿ è ÄËÑ-
Áàë÷èê ñ 97 äðúâ÷åòà. Ìíîãî 
äîáðè ïðîäàæáè îò÷èòàò îùå 
îò ÄÃÑ-Òúðãîâèùå, ÄÃÑ-Øó-
ìåí è ÄÃÑ-Äîáðè÷. 

 Ìèíèñòåðñòâîòî íà çåìåäå-
ëèåòî îáâúðçà êàìïàíèÿòà çà 
ïðîäàæáà  íà êîëåäíè äðúâ÷å-

òà ñ îïàçâàíåòî íà ãîðèòå â 
Áúëãàðèÿ. Çà âñÿêà ïðîäàäåíà 
åëõà ùå áúäàò çàëåñåíè 10 
íîâè ôèäàíêè, êàòî â çàñàæ-

äàíåòî íà òåðèòîðèÿòà íà 
ÑÈÄÏ ùå ó÷àñòâàò ó÷åíèöè è 
ñòóäåíòè îò ðåãèîíà. 

Òàòÿíà ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ

Â îáëàñò Äîáðè÷ âúðâè 
ïîäïèñêà çà èíèöèèðàíå íà 
íàöèîíàëåí ðåôåðåíäóì çà 
çàïàçâàíå íà ëåâà êàòî åäèí-
ñòâåíàòà îôèöèàëíà âàëóòà â 
Áúëãàðèÿ äî 2043 ãîäèíà. Èäå-
ÿòà å íà èíèöèàòèâåí êîìèòåò, 
ñôîðìèðàí íà 10 ÿíóàðè è 
ïîäêðåïåí îò „Âúçðàæäàíå“, 
ñúîáùèõà íà ïðåñêîíôåðåí-
öèÿ îò ìåñòíàòà ñòðóêòóðà íà 
ïîëèòè÷åñêàòà ïàðòèÿ.

„Âúïðîñúò å ôîðìóëèðàí 
ïî òîçè íà÷èí, çàùîòî ñ âëè-
çàíåòî íè â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, 
íèå òàêà èëè èíà÷å òðÿáâà äà 
âëåçåì íÿêîé äåí â åâðîçîíàòà. 
Âúïðîñúò å, ÷å êúì òîçè ìîìåíò 
Áúëãàðèÿ íå å ãîòîâà äà íàïðà-
âè òîâà è òî áè áèëî ïàãóáíî çà 
äúðæàâàòà â ìîìåíòà“, îáÿñíè 
Êîíñòàíòèíà Ïåòðîâà, íàðîäåí 
ïðåäñòàâèòåë è ïðåäñåäàòåë íà 
ñòðóêòóðàòà íà „Âúçðàæäàíå“ â 
ãðàä Äîáðè÷.

„Îòäåëíî, íèå ñ÷èòàìå, ÷å 
íàðîäúò òðÿáâà äà ñå ïðî-
èçíåñå ïî òîçè âúïðîñ, òúé 
êàòî òîé å îò èçêëþ÷èòåëíà 
âàæíîñò è êàñàå áúäåùåòî – 
íàøåòî è íà ïîêîëåíèÿ íàðåä 
ñëåä òîâà, òúé êàòî âëåçå ëè 
ñå â åâðîçîíàòà âåäíúæ, íå 
ìîæå äà ñå èçëåçå îòòàì. 
Àêî âëåçåì â Åâðîïåéñêèÿ 
ñúþç, ìîæåì äà ãî íàïóñíåì, 
íî îò åâðîçîíàòà íå ìîæå äà 
ñå èçëåçå. Àêî Áúëãàðèÿ íå å 
ïîäãîòâåíà è âëåçå â åâðîçî-
íàòà, òîâà ùå çàñåãíå îñíîâíî 
ìàëêèÿ è ñðåäåí áèçíåñ, òúé 
êàòî áè äîâåëî äî èíôëàöèÿ. 
Îòäåëíî îò òîâà, Áúëãàðèÿ 
áè çàãóáèëà ñâîÿ ìîíåòàðåí 
ñóâåðåíèòåò è òîâà áè äîâåëî 
äî íåñòàáèëíîñò â áàíêîâàòà 
ñèñòåìà“, êàçà îùå òÿ.

„Ëåâúò å åäèí îò ñèìâîëèòå 
íà áúëãàðñêàòà äúðæàâíîñò è 
â òåçè èíòåðåñíè âðåìåíà, â 
êîèòî æèâååì â ìîìåíòà, å äî-
áðå äà ñè ãî ñúõðàíèì êîëêîòî 
ñå ìîæå ïî-äúëãî âðåìå“, êàçà 
ïðåäñåäàòåëÿò íà „Âúçðàæäà-
íå“ â Áàë÷èê Ìàðèí Ïîïîâ.

В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ ВЪРВИ ПОДПИСКА В ДОБРИЧКА ОБЛАСТ ВЪРВИ ПОДПИСКА 
ЗА ИНИЦИИРАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ЗА ИНИЦИИРАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН 
РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА 
БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВБЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ

Ïîñòîÿííèÿò ïóíêò çà ñú-
áèðàíå íà ïîäïèñè â ãðàä 
Äîáðè÷ ñå íàìèðà â êëóáà íà 
ïîëèòè÷åñêà ïàðòèÿ „Âúçðàæ-
äàíå“ â Äîìà íà íàóêàòà è òåõ-
íèêàòà „Ïðîô. Èâàí Ïîïîâ“, 
íà òðåòèÿ åòàæ, â êàáèíåò 306. 
Æåëàåùèòå äà ñå ïîäïèøàò 
ìîãàò äà ãî íàïðàâÿò âñåêè 
äåëíè÷åí äåí ñëåä 17:00 ÷àñà.

Æèòåëèòå íà îêîëíèòå ñåëà 
ìîãàò äà ñå ïîäïèøàò â êëóáà 
íà „Âúçðàæäàíå“ – Äîáðè÷êà, 
íà óë. „Âàñèë Ëåâñêè“ �7 
îò 10:00 äî 17:00 ÷àñà, êàçà 
ïðåäñåäàòåëÿò íà ñòðóêòó-
ðàòà Äèìèòúð Âàñèëåâ. Ùå 
áúäàò ñôîðìèðàíè è åêèïè, 
êîèòî ùå îáèêàëÿò ñåëàòà â 
îáùèíèòå Äîáðè÷êà, Òåðâåë è 
Êðóøàðè, êàçà îùå òîé.

Â Áàë÷èê ñòàöèîíàðíèÿò 
ïóíêò å â êëóáà íà „Âúçðàæäà-
íå“ äî âõîäà íà Èñòîðè÷åñêèÿ 
ìóçåé. Òîé å îòâîðåí âñåêè 
äåí îò 18:00 ÷àñà. Ôîðìàöè-
ÿòà ñè ïàðòíèðà è ñ ðàçëè÷íè 
îáùåñòâåíè îðãàíèçàöèè â 
ãðàäà, êîèòî ùå ó÷àñòâàò â 
ñúáèðàíåòî íà íåîáõîäèìèÿ 
áðîé ïîäïèñè, êàçà Ïîïîâ.

Èíèöèàòèâíèÿò êîìèòåò å 
ãðàæäàíñêè, òàêà ÷å âñåêè 
ìîæå äà èçòåãëè áëàíêàòà îò 
ñòðàíèöèòå íà „Âúçðàæäàíå“ 
âúâ ôåéñáóê, îôèöèàëíèÿ ñàéò 
íà ïàðòèÿòà, ãðóïàòà � â ìî-
áèëíîòî ïðèëîæåíèå Telegram 

èëè îôèöèàëíàòà ñòðàíèöà 
íà Êîñòàäèí Êîñòàäèíîâ, äà 
ÿ ðàçïå÷àòà è ñàì äà ñúáèðà 
ïîäïèñè. Çà âàëèäåí ïîäïèñ 
ñå èçèñêâàò òðèòå èìåíà, åäè-
íåí ãðàæäàíñêè íîìåð, ïîñòî-
ÿíåí àäðåñ ïî ëè÷íà êàðòà, 
óòî÷íè Ïåòðîâà.

„Ñúáèðàìå ïîäïèñè è îò íà-
øèòå ñúíàðîäíèöè â ÷óæáèíà, 
êîèòî ñúùî ñå íàäÿâàìå äà 
ñà àêòèâíè è äà ñå âêëþ÷àò â 
òîçè âàæåí çà áúäåùåòî íà 
íàöèÿòà íè âúïðîñ. Îñíîâíîòî 
å, ÷å áúëãàðñêèÿò íàðîä èìà 
ïðàâî íà ãëàñ. Âñåêè, íåçàâè-
ñèìî äàëè å “çà” èëè “ïðîòèâ”, 
òðÿáâà äà èìà âúçìîæíîñò äà 
ñå èçêàæå“, êàçà Ãåîðãè Äæåí-
äîâ, ÷ëåí íà ïàðòèÿòà.

Çà ñâèêâàíåòî íà ðåôåðåí-
äóì å íåîáõîäèìî äà ñå ñú-
áåðàò 400 õèë.ïîäïèñà äî 10 
àïðèë 2023ã. /ÁÒÀ

ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 2 ГОДИНИ И 7 ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 2 ГОДИНИ И 7 
МЕСЕЦА ЗА МЪЖ, РАЗПРОСТРАНЯВАЛ  НАРКОТИЦИМЕСЕЦА ЗА МЪЖ, РАЗПРОСТРАНЯВАЛ  НАРКОТИЦИ

Íàêàçàíèå “ëèøàâàíå îò 
ñâîáîäà“ çà ñðîê îò 2 ãîäèíè 
è 7 ìåñåöà ïðè ïúðâîíà÷àëåí 
,,ñòðîã ðåæèì“ ùå èçòúðïÿâà 
îáâèíÿåìèÿò Ä. Ä., ñëåä êàòî 
Îêðúæíèÿò ñúä â Äîáðè÷ îäî-
áðè ñïîðàçóìåíèåòî, ïîñòèã-
íàòî ìåæäó íåãî, çàùèòíèêà 
ìó è ïðîêóðàòóðàòà.

Ñúñ ñïîðàçóìåíèåòî ñòðà-
íèòå ïðèåìàò çà áåçñïîðíî 

óñòàíîâåíî, ÷å íà 30 ñåïòåì-
âðè 2022ã., â Áàë÷èê, â óñëî-
âèÿòà íà ïðîäúëæàâàíî ïðå-
ñòúïëåíèå è îïàñåí ðåöèäèâ, 
áåç íàäëåæíî ðàçðåøèòåëíî, 
ñúãëàñíî Çàêîíà çà êîíòðîë 
âúðõó íàðêîòè÷íèòå âåùåñòâà 
è ïðåêóðñîðèòå, Ä.Ä. å äúð-
æàë ñ öåë ðàçïðîñòðàíåíèå 
âèñîêîðèñêîâè íàðêîòè÷íè 
âåùåñòâà – 0.44 ãðàìà ìåòàì-

ôåòàìèí. Ìúæúò ñå ïðèçíàâà 
çà âèíîâåí è ïî îáâèíåíèåòî, 
÷å íà ñúùàòà äàòà ðàçïðîñ-
òðàíèë âèñîêîðèñêîâî íàðêî-
òè÷íî âåùåñòâî, êàòî ïðîäàë 
íà ìúæ îò Áàë÷èê 0.17 ãðàìà 
ìåòàìôåòàìèí.

Îäîáðåíîòî îò Îêðúæíèÿ 
ñúä ñïîðàçóìåíèå å îêîí÷à-
òåëíî è èìà ïîñëåäèöèòå íà 
âëÿçëà â ñèëà ïðèñúäà. 
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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

Ïîâîä çà ðàäîñò â ÄÃ 2 
“Çäðàâåö”! Äåöàòà ùå èìàò 
âúçìîæíîñò äà ñå ðàäâàò íà 
ñïåöèàëíî îáîñîáåí êàáèíåò 
ïî Ïñèõîìîòîðèêà. Îáçàâåæ-
äàíåòî å çàêóïåíî ñúñ ñðåä-
ñòâà ïî ÍÏ íà ÌÎÍ “Õóáàâî 
å â äåòñêàòà ãðàäèíà” è å íà 
ñòîéíîñò 5000 ëâ.

КАБИНЕТ ПО КАБИНЕТ ПО 
ПСИХОМОТОРИКА Е ПСИХОМОТОРИКА Е 
ОБЗАВЕДЕН В ДГ 2 ОБЗАВЕДЕН В ДГ 2 
“ЗДРАВЕЦ” В ТЕРВЕЛ“ЗДРАВЕЦ” В ТЕРВЕЛ

Çàíèìàíèÿòà â íåãî, ùå áú-
äàò íàñî÷åíè êúì ñòèìóëèðàíå 
íà äâèãàòåëíàòà àêòèâíîñò 
è ôîðìèðàíå íà óìåíèÿ çà 
ó÷åíå, ÷ðåç èãðà. Îñíîâíèòå 
äåéíîñòè ùå áúäàò ïîäïîìàãà-
íè îò ïñèõîëîã, êîéòî ùå ïðî-
ñëåäè ãîòîâíîñòòà íà äåöàòà 
çà ó÷èëèùå.

Â íàâå÷åðèåòî íà Áàáèíäåí 
– Äåíÿ íà ðîäèëíàòà ïîìîù, 
ä-ð Èâàéëî Ïåòåâ, íà÷àëíèê íà 
ðîäèëíîòî îòäåëåíèå â ÌÁÀË 
Äîáðè÷, ïðàâè ðàâíîñìåòêà çà 
ðàáîòàòà íà îòäåëåíèåòî ïðåç 
2022 ãîäèíà.

„Êàòî öÿëî ìîãà äà êàæà, ÷å 
ìèíàëàòà ãîäèíà ðàáîòèõìå 
ìíîãî äîáðå è ìîæåì äà ñå 
ïîõâàëèì ñ îòëè÷íè ðåçóëòà-
òè. Òîâà, êîåòî íè îòëè÷àâà 
îò äðóãèòå Îáëàñòíè áîëíèöè, 
÷å è ïðåç 2022 ãîäèíà íèå 
îò÷èòàìå íóëåâà ìàé÷èíà 
ñìúðòíîñò. Çà ïúðâè ïúò ïðåç 
ìèíàëàòà ãîäèíà îò÷èòàìå è 
íóëåâà äåòñêà ñìúðòíîñò – òî-
åñò, âñè÷êè áåáåíöà, ðîäåíè 
ïðè íàñ, ñà èçïèñàíè æèâè. 
Åäâà ëè èìà äðóãà Îáëàñòíà 
áîëíèöà, êîÿòî äà èìà òàêèâà 
ðåçóëòàòè. Òîâà, ðàçáèðà ñå, 
ñå äúëæè íà îòëè÷íèÿ ïðîôå-
ñèîíàëèçúì è íà äîáîëíè÷íà-
òà, è íà áîëíè÷íàòà ïîìîù, è 

ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ 
ЗА РОДИЛНОТО 
ОТДЕЛЕНИЕ И ЗА 
НЕОНАТОЛОГИЯТА В 
МБАЛ- ДОБРИЧ

Îáùèíà Äîáðè÷ èíôîðìèðà ãðàæäàíèòå, ÷å íà 18 ÿíóàðè çà-
ïî÷íà àñôàëòèðàíåòî íà òðîòîàðà ïî óëèöà „Ãåí. Êîëåâ“, ïðåä 
ÄÃ 8 „Áîäðà ñìÿíà“. Â òàçè âðúçêà îò îáùèíàòà ïðèçîâàâàò 
äà íå ñå ïàðêèðà, çà äà íå ñå ïðå÷è íà ðåìîíòíèòå äåéíîñòè.   

Îò 18 ÿíóàðè çàïî÷íà è ïëàíîâî ïðåìàõâàíå íà äúðâåòà ïî óëèöà 
„Êàïèòàí Àíäðååâ“, âúâ âðúçêà ñ  ïðåäñòîÿùèÿ ðåìîíò íà óëèöàòà. 

Îò 19 ÿíóàðè äî çàâúðøâàíå íà ñòðîèòåëíèòå äåéíîñòè çàïî÷âà 
ïëàíîâî èçêúðïâàíå íà ïàðêèíãà íà ïëîùàä „Ñâîáîäà“, çàä Áëîê 2.  

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ДОБРИЧ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ДОБРИЧ 

íà íåîíàòîëîãèÿòà, çàùîòî 
íèå ñìå åäèí åêèï“, êàçà ä-ð 
Ïåòåâ.

2022 ãîäèíà òîé îïèñà êàòî 
ãîäèíà ñ ìíîãî åìîöèîíàëíè 
ïðåæèâÿâàíèÿ. Åäíî îò òÿõ 
ñà ðåíîâèðàíèòå çàëè â ðî-
äèëíîòî îòäåëåíèå. Ìèíàëàòà 
ãîäèíà â ÌÁÀË Äîáðè÷ ñà ñå 
ðîäèëè 729 áåáåòà, êàòî ñå 
îò÷èòà îêîëî 8 íà ñòî ñïàä â 
ðàæäàíèÿòà, ñïðÿìî 2021 ã. 
Òîâà å íîðìàëíî, îò÷èòà ä-ð 
Ïåòåâ, òúé êàòî íàñåëåíèåòî 
â îáëàñòòà íàìàëÿâà. Îêîëî 
40 íà ñòî îò ðàæäàíèÿòà ñà 
ñúññåêöèî.

Íà ñâîèòå êîëåãè ä-ð Ïåòåâ 
ïîæåëà äà ñà ìíîãî çäðàâè è 
ùàñòëèâè è âñå òàêà ñ åíòóñè-
àçúì äà ðàáîòÿò. 

Íà 21 ÿíóàðè, ñúáîòà, íà ñà-
ìèÿ Áàáèíäåí, â 10.30 ÷., â ðå-
íîâèðàíèòå çàëè íà ðîäèëíîòî 
îòäåëåíèå åêèïúò ùå ÷åñòâà 
ñâîÿ ïðàçíèê. ÍÄÒ

Äî 31 ìàé 2023 ã. ìíîãîôà-
ìèëíè ñãðàäè, ïðîåêòèðàíè 
ïðåäè 26 àïðèë 1999 ãîäèíà 
è ñ íàé-ìàëêî ÷åòèðè ñàìîñ-
òîÿòåëíè îáåêòà íà ïîâå÷å îò 
åäèí ñîáñòâåíèê, ìîãàò äà êàí-
äèäàòñòâàò â ïúðâèÿ åòàï íà 
ïðîãðàìàòà çà åíåðãèéíî îá-
íîâÿâàíå íà æèëèùíèÿ ñãðàäåí 
ôîíä, èçïúëíÿâàíà ÷ðåç Ìè-
íèñòåðñòâîòî íà ðåãèîíàëíîòî 
ðàçâèòèå è ñúñ ñúäåéñòâèåòî 
íà îáùèíèòå. Â îáõâàòà ïîïà-
äàò îáùî 215 îáùèíè, ÷èéòî 
ãðàäñêè öåíòúð å ñ íàñåëåíèå 
ïî-ìàëêî îò 15 õèëÿäè äóøè. 
Âîäåùè ïàðòíüîðè ñà îáùèíè-
òå, êàòî âñÿêà îò òÿõ ìîæå äà 
ïîëó÷è äî 15 ìèëèîíà ëåâà çà 
òåçè ñãðàäè íà òåðèòîðèÿòà ñè. 
Åäíà îò öåëèòå å ñòèìóëèðàíå 
íà ìèíèìóì 30% ñïåñòÿâàíå íà 
ïúðâè÷íà åíåðãèÿ çà îáíîâåíè-
òå æèëèùíè ñãðàäè.

Ïîäìÿíà íà äîãðàìà, ïîêðèâ, 
èçîëàöèÿ ñà îñíîâíèòå äåé-
íîñòè, êîèòî ùå ñå ôèíàíñè-
ðàò äî 100 ïðîöåíòà â ïúðâèÿ 
åòàï, à íà âòîðèÿ (äî äåêåìâðè 
2023) – 80% îò äîïóñòèìèòå 
ðàçõîäè. Ïðåäâàðèòåëíî èçèñ-
êâàíå êúì ñîáñòâåíèöèòå å äà 
ñè ðåãèñòðèðàò ñäðóæåíèå ñ 
òîçè ïðåäìåò, äà ôèíàíñèðàò 

îáñëåäâàíå çà åíåðãèéíà åôåê-
òèâíîñò (ÅÅ) è òåõíè÷åñêà ïàñ-
ïîðòèçàöèÿ, êàòî ïðè èçãîòâÿ-
íåòî ñîáñòâåíèöèòå ùå òðÿáâà 
äà äåêëàðèðàò ðàçõîäà ñè íà 
åëåêòðîåíåðãèÿ çà ïîñëåäíèòå 
òðè ãîäèíè. Ïðè îäîáðåíèå, çà 
òàçè äåéíîñò ïðîãðàìàòà ùå 
ïîêðèâà 6,28 ëåâà çà êâàäðàòåí 
ìåòúð, îáÿñíè íà ðàçÿñíèòåëíà 
ñðåùà äíåñ â Îáùèíà Áàë÷èê 
èíæ. Òîäîð Òîíåâ – ñîáñòâåíèê 
íà ôèðìà çà îáñëåäâàíå çà ÅÅ, 
â îòãîâîð íà âúïðîñà êîëêî ùå 
òðÿáâà äà ïëàòè âñåêè ñîáñòâå-
íèê íà àïàðòàìåíò.

Íàé-ìíîãî òî÷êè ïðè êëà-
ñèðàíåòî ùå íîñÿò íàä 90 
ïðîöåíòà ñúãëàñèå íà ñîáñòâå-
íèöèòå, ïðîöåíòúò ñïåñòåíè 
åìèñèè è åíåðãèÿ, åôåêòèâíîñò 
íà èíâåñòèöèÿòà, îáÿñíè òîé. 
Òîíåâ ïîñî÷è, ÷å àêî íÿêîé å 
ñìåíèë äîãðàìàòà ñè, ìîæå 
äà ãî íàïðàâè îòíîâî, íî íå 
å çàäúëæèòåëíî. “ÂÅÈ ùå ñå 
ôèíàíñèðà ñàìî çà îáùèòå 
÷àñòè, íî ïðîåêòúò òðÿáâà 
äà å çà öÿëàòà ñãðàäà, êîå-
òî îçíà÷àâà äîôèíàíñèðàíå 
îò ïîòðåáèòåëèòå”, òúëêóâà 
èçèñêâàíèÿòà ñïåöèàëèñòúò. 
Íåäîïóñòèìè ñà ïîäìÿíà íà 
îòîïëèòåëíè òåëà â ñàìîñòî-
ÿòåëíèòå îáåêòè, ðåìîíòè íà 
öÿëàòà ñòàÿ, ÂèÊ èíñòàëàöèè, 
àñàíñüîðè. Àêî äàäåí ñîáñòâå-
íèê îòêàæå ó÷àñòèåòî ñè â ïðî-
ãðàìàòà, òî òîé ùå íàòîâàðè 
îñòàíàëèòå,ïîñî÷è åêñïåðòúò.

“Íàäÿâàì ñå äà óñïååì. Â 
êðàòêè ñðîêîâå èìàìå äîñòà 
ðàáîòà”, ñìÿòà äîìîóïðàâèòå-
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ëÿò íà áë. 9 â êâàðòàë “Áàëèê” 
Êðàñèìèð Ñðåáêîâ, êîéòî ñå å 
îáåäèíèë ñ êîëåãàòà ñè îò ñú-
ñåäíàòà ñåêöèÿ, çà äà èçãîòâÿò 
âñè÷êî íóæíî, òàêà ÷å äà ñå 
ïîäîáðè åíåðãèéíàòà åôåê-
òèâíîñò è îáëèêà íà ñãðàäàòà 
èì, êàêòî è ïîâèøè öåíàòà íà 
èìîòà.

„Î÷àêâàì òðóäíîñòè. Èìà 
õîðà, êîèòî íå æèâåÿò òóê, äðó-
ãè âå÷å ñà èçâúðøèëè ñàíèðàíå 
è ïîäìåíèëè äîãðàìà. Èçèñêâà 
ñå âðåìå çà ðåãèñòðàöèÿ íà 
ñäðóæåíèåòî, ñúáèðàíå íà 
ñðåäñòâà è íàìèðàíå íà ôèð-
ìà”, îáÿñíÿâà òîé, íî å íà ìíå-
íèå, ÷å óñèëèÿòà ñè ñòðóâàò, 
çàùîòî òåõíè÷åñêèÿò ïàñïîðò 
å íóæåí è çàíàïðåä.

„Îïòèìèñòè ñìå, íî íå ìíî-
ãî. Àêî ñå ñëó÷è, ùå å ÷óäåñíî. 
Ïî-ñêîðî „íå“ ïîêàçâà ìîåòî 
ïðåäâàðèòåëíî ïðîó÷âàíå”, 
êîìåíòèðà äîìîóïðàâèòåëÿò íà 
ïàíåëíèÿ áëîê 39 â ÆÊ „Áàëèê“ 
Ìàðèÿíà Ïåòêîâà. 

Âñè÷êè ñëåäâàùè ïðîöåäóðè 
ùå ñå äâèæàò îò Îáùèíèòå. 
Ùå ðàáîòèì çàåäíî, óâåðè ïðè-
ñúñòâàùèòå çàìåñòíèê-êìåòúò 
ïî óñòðîéñòâî íà òåðèòîðèÿòà 
Äèìèòðèí Äèìèòðîâ. Âñè÷êè 
ïîäðîáíîñòè ùå áúäàò ïóáëè-

êóâàíè íà ñàéòà íà Îáùèíàòà, 
ùå èìà ñïåöèàëåí ðàçäåë, 
ðåãèñòúð íà êîìïàíèè, êîèòî 
ïðàâÿò òàêèâà îáñëåäâàíèÿ. 
Íà âíèìàíèåòî íà Îáùèíñêè 
ñúâåò ùå áúäå ïðåäëîæåíî 
ïðîåêòîðåøåíèå äà ñå îò-
ïóñíå áåçëèõâåí êðåäèò íà 
ñäðóæåíèÿòà çà èçðàáîòêà íà 
àðõèòåêòóðíîòî çàñíåìàíå è 
îáñëåäâàíåòî çà ÅÅ, êîèòî ùå 
áúäàò âàëèäíè è çà ñëåäâàùè 
ïðîãðàìè. Òî÷êàòà ùå ñå ïðåä-
ëîæè íà ÿíóàðñêàòà ñåñèÿ.

Òåçè 15 ìèëèîíà ëåâà íå ñà 
äîñòàòú÷íè äà îáõâàíàò âñè÷êè 
ñãðàäè, îòãîâàðÿùè íà èçèñ-
êâàíèÿòà. Ùå ñòèãíàò çà îêîëî 
11-12 îò íàé-ãîëåìèòå íè áëîêî-
âå – äàäå ïðèìåð Äèìèòðîâ. Äî 
ñðåäàòà íà ôåâðóàðè ñå î÷àêâà 
äà ñòàíàò ÿñíè, ñëåä ïúðâèòå 
ñúáðàíèÿ, ïîòåíöèàëíèòå áåíå-
ôèöèåíòè â ïúðâèÿ åòàï.

Ìèíèìàëíèÿò è ìàêñèìàëåí 
áðîé òî÷êè ïðè êëàñèðàíåòî å 
72 è 140 òî÷êè

30 ìåñåöà å ïåðèîäúò çà 
ðåàëèçàöèÿ íà ïðîåêòíîòî 
ïðåäëîæåíèå, ñ êðàåí ñðîê 
çà èçâúðøâàíå íà ðàçõîäè 30 
þíè 2026 ã. Â òîâà ÷èñëî âëèçà 
è ïîâòîðíîòî îáñëåäâàíå ñëåä 
åäíà ãîäèíà, çà äà ñå âèäè 
èçïúëíåíà ëè å öåëòà çà ïîíå 
30 íà ñòî ñïåñòÿâàíå íà ïúð-
âè÷íàòà åíåðãèÿ.

Ñïåöèàëèñòèòå íà îáùèíàòà 
ñà ãîòîâè äà ñúäåéñòâàò ïî 
âñÿêàêâè âúïðîñè, ñòàíà îùå 
ÿñíî äíåñ íà ñðåùàòà, ñúîá-
ùè êîðåñïîíäåíòúò íà Ðàäèî 
Âàðíà Àëáåíà Èâàíîâà.

Ïî âðåìå íà 47-îòî ïðåáðî-
ÿâàíå íà çèìóâàùèòå âîäîëþ-
áèâè ïòèöè, â ðàéîíà íà Êàìåí 
áðÿã è ßéëàòà ñà óñòàíîâåíè 
12 åêçåìïëÿðà îò ïîòàéíèÿ è 
òðóäåí çà íàìèðàíå âèä áëàò-
íà ñîâà, êàçà çà ÁÒÀ Ìèõàèë 
Èëèåâ îò Áúëãàðñêîòî äðóæå-
ñòâî çà çàùèòà íà ïòèöèòå 
(ÁÄÇÏ). Ïî äóìèòå ìó òîâà å 
íàé-ãîëÿìàòà ÷èñëåíîñò îò 
âèäà, íàáëþäàâàíà â Äîá-
ðóäæà â ïîñëåäíèòå ãîäèíè. 
Áëàòíàòà ñîâà èäâà îò ñåâåð, 
çèìóâà ïî íàøèòå çåìè è îò-
ëèòà îòíîâî íàïðîëåò.

Èëèåâ è îùå íàä 20 åêñ-
ïåðòè è äîáðîâîëöè, îñíîâ-
íî îò ÁÄÇÏ, ñà ó÷àñòâàëè â 
ïðåáðîÿâàíåòî â îáëàñòèòå 
Äîáðè÷ è Âàðíà. Òå ñà îáõî-
äèëè Ñåâåðíîòî ×åðíîìîðèå 
– îò ãðàíèöàòà ñ Ðóìúíèÿ äî 
íîñ Åìèíå, êúäåòî ñå íàìè-
ðàò òðèòå íàé-ãîëåìè âëàæíè 
çîíè – Äóðàíêóëàøêîòî åçåðî, 
Øàáëåíñêèÿò åçåðåí êîìïëåêñ 
è Âàðíåíñêî-Áåëîñëàâñêîòî 
åçåðî. Îáñëåäâàíè ñà è íÿêîè 
âúòðåøíè ÿçîâèðè è ìèêðîÿçî-
âèðè êàòî Öîíåâî è Îäðèíöè.

„Óñòàíîâèõìå 55 âèäà ñ 
îáùà ÷èñëåíîñò îêîëî 29 
700 èíäèâèäà“, îáÿñíè Èëè-
åâ. Ðåçóëòàòèòå ñà ñõîäíè 
ñ ìèíàëîãîäèøíèòå, êîãàòî 
ñà ïðåáðîåíè îêîëî 32 000 
åêçåìïëÿðà îò 57 âèäà. Ïî-ìè-
íàëàòà ïúê ñà çàñå÷åíè îêîëî 
21 000 ïòèöè îò 62 âèäà, ïðè-
ïîìíè åêñïåðòúò. „Ïîâå÷åòî 
âèäîâå áÿõà ñúñ ñðàâíèòåëíî 
íèñêà ÷èñëåíîñò – îò íÿêîè ñà 
óñòàíîâåíè åäèíè÷íè åêçåì-
ïëÿðè, à îò äðóãè – äî äåñåò“, 
äîïúëíè Èëèåâ. Ïî äóìèòå ìó 
íàé-ìíîãî ñà ïðåáðîåíèòå 
èíäèâèäè îò âèäà áåëî÷åëà 
âîäíà êîêîøêà – îêîëî 11 100, 
èëè ïðèáëèçèòåëíî åäíà òðåòà 
îò âñè÷êè íàáëþäàâàíè ïòèöè 
â äâåòå îáëàñòè.

Ìàëêî ïî-ãîëÿì ñïðÿìî ïðå-
äõîäíè ãîäèíè å áðîÿò íà êîð-
ìîðàíèòå è ãìóðöèòå. Äðóãè 
âèäîâå îáà÷å èçîáùî íå ñà 
óñòàíîâåíè èëè îò òÿõ çèìóâàò 
ìíîãî ìàëêî ïðåäñòàâèòåëè, 
êàçà åêñïåðòúò îò ÁÄÇÏ. „Íå 
íàáëþäàâàõìå íàïðèìåð ÷åð-
âåíîãóøè ãúñêè – âèä, êîéòî â 
ìèíàëîòî áåøå òðàäèöèîíåí 
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è, áèõ êàçàë, åìáëåìàòè÷åí 
çà Êðàéìîðñêà Äîáðóäæà, 
òúé êàòî â ðàéîíà íà Øàáëà è 
Äóðàíêóëàê ñå êîíöåíòðèðàøå 
çíà÷èòåëíà ÷àñò îò ãëîáàëíàòà 
ìó ïîïóëàöèÿ. Â ïðåäèøíèòå 
ãîäèíè ãî å èìàëî, íî â ìíîãî 
íèñêà ÷èñëåíîñò, à ñåãà íå ãî 
óñòàíîâèõìå èçîáùî“, äîïúë-
íè Èëèåâ.

Äèâè ãúñêè – îêîëî 86 èí-
äèâèäà, ñà çàñå÷åíè ñàìî 
íà åäíî ìÿñòî – â ðàéîíà 
íà Äóðàíêóëàøêîòî åçåðî, 
à îò øåñò âèäà ïàòèöè ñà 
ïðåáðîåíè îáùî îêîëî 4200 
åêçåìïëÿðà, ñïðÿìî 9000 ïðåç 
ìèíàëàòà ãîäèíà. Íàáëþäå-
íèåòî „âåðîÿòíî å ñâúðçàíî è 
ñ ïî-òîïëàòà çèìà äî ìîìåí-
òà è ëèïñàòà íà çàìðúçíàëè 
âîäîåìè è ñíÿã ïî ïîëåòàòà, 
êúäåòî îáèêíîâåíî ïòèöèòå 
ñå õðàíÿò. Òîâà å ïðåäïîñòàâ-
êà òå äà îñòàíàò â Ðóìúíèÿ, 
Óêðàéíà èëè îùå ïî íà ñåâåð 
ïî ìèãðàöèîííèòå ñè ïúòèùà“, 
îáÿñíè Èëèåâ.

„Òåçè ïòèöè ñèëíî çàâèñÿò 
îò ìåòåîðîëîãè÷íàòà îáñòà-
íîâêà. Ïðè ñòóäåíà çèìà ìîãàò 
áóêâàëíî çà åäèí-äâà äíè äà 
„çàëåÿò“ öåëèÿ ðåãèîí, äîêàòî 
ïðè ìåêè çèìè êàòî òàçè è 
ïîñëåäíèòå íÿêîëêî îñòàâàò 
ïîâå÷å íà ñåâåð è èçîáùî íå 
äîñòèãàò äî íàøèòå øèðèíè. 
Èìåííî ïî òàçè ïðè÷èíà è êàòî 
öÿëî â Áúëãàðèÿ óñòàíîâÿâàìå 
ñðàâíèòåëíî íèñêà ÷èñëåíîñò 
íà âîäîëþáèâèòå ïòèöè – îò 
ïîðÿäúêà íà 200 õèë. èíäèâèäà 
çà öÿëàòà ñòðàíà, êîåòî ìíîãî 
ïî-ìàëêî îò íèâàòà îòïðåäè 
15-20 ãîäèíè. Îêîëî 2000 ã. 
ñà óñòàíîâåíè ìåæäó 500-600 
õèëÿäè“, êîìåíòèðà åêñïåðòúò.

Çàðàäè ïîëîæèòåëíèòå òåì-
ïåðàòóðè ñà çàáåëÿçàíè ïðåä-
ñòàâèòåëè íà âèäà ÷åðâåí àíãú÷ 
è äúæäîñâèðöîâè ïòèöè, êîèòî 
îáè÷àéíî çèìóâàò ïî íà þã. 
„Ãîëÿì å áðîÿò íà ìàëêèòå êîð-
ìîðàíè, êîèòî ñà çàùèòåí è 
çàñòðàøåí âèä. Òå ñà íÿêîëêî 
ïúòè ïîâå÷å, ñïðÿìî ïðåäèø-
íèòå ãîäèíè. Ñèëíî çàâèñÿò 
îò òîâà äàëè âîäîåìèòå ñà 
çàìðúçíàëè – òîãàâà âåäíàãà 
ìèãðèðàò êúì Áóðãàñ, Ñåâåðíà 
Ãúðöèÿ èëè Ñåâåðîçàïàäíà 
Òóðöèÿ“, êàçà îùå Èëèåâ.
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Изследване на д-р кремена мИтевA е сред 
лИтературнИте събИтИя на 2022 годИна

“Джанки в Манхатън” ще 
има премиера на 20 януари в 
“Нов театър НДК”, съобщават 
от театъра.

Илиян Стоилов  е режи-
сьор на авторския спектакъл 

по разказа на Хасан Ефраи-
мов. Участват Елена Грозда-
нова, Ивона Желева и Петя 
Каменова.

Това е пиеса за заминаващи-
те и пристигащите, за близките 
и далечните, за забравилите и 
помнещите, за малкото село и 
големия свят, за съня и дейст-

вителността, за неограничените 
възможности и ограничените 
мечти, за хората и корените, 
които не могат един без друг”, 
разказват от екипа на предста-
влението.

ЗА АВТОРА 
Хасан Ефраимов е съвреме-

нен български писател, роден 
на 15 януари 1966 г. в село 
Трем, Шуменско. Завършва 
медицина в Медицинския уни-
верситет във Варна, а по-късно 
специализира акушерство и 
гинекология в Медицинския 
университет в София. Живее 
в Добрич. Автор е на романа 
“Метаморфоза“ (2016), трило-
гията за Делиормана – “Дер-
вишки караконджул” (2016), 
“Събирачът на болка“ (2017), 
“Шейтаните от тавана на гара 
Хитрино“ (2017), а също и 
на “Паралелен свят“ (2017) 
– сборник с разкази на съвре-
менна тематика, “Изпращачът 
на души“ (2017) – разкази 
на лекарска тематика, “Въз-
кресение“ (2018) – сатирични 
разкази, “Графити“ (2019) – 
сборник със сатира, “Мълчана 
вода“ (2020), “Щъркелите на 
Всевишния“ (2021), “Джанки в 
Манхатън“ (2021). Стилът му 
се определя като магически 
реализъм, преплетен с постмо-
дернизъм. /БТА

Изследването на д-р Кремена 
Митева „Културно-просветни-
ят живот в град Добрич през 
1919-1944 година“ се нареди 
сред литературните събития на 

2022 г., отбелязани в изданието 
„Литературен вестник“. То е 
предпочетено от проф. Михаил 
Неделчев и проф. Антония Вел-
кова-Гайдаржиева.

Книгата излезе преди някол-
ко месеца с финансиране от 
Министерството на културата 
по „Програма за подкрепа на 
творчески проекти в областта 
на литературата“. Отпечатана 
е в Добрич и притежава богат 
илюстративен материал, като 
част от снимките се обнародват 
и разчитат за първи път, сподели 
за БТА авторката.

Кремена Митева е главен 
уредник на Дом-паметник „Йор-
дан Йовков“ в Добрич. Тя е акти-
вен литературен изследовател, 
автор на книгите „Повестта 
„Жетварят” на Йордан Йовков. 
Литературни и културни диало-
зи“; „Йордан Йовков – щрихи 
към неговото творчество“; „Бъл-
гарската памет за Йордан Йов-
ков“ и „40 години Дом-паметник 
„Йордан Йовков“. Летопис“ (в 
съавторство с Йорданка Сла-
вова). В София са представяни 
изданията, на които е съавтор: 
„Йордан Йовков (1880 – 1937). 
Летопис за неговия живот и 
творчество“ (със Сия Атанасова) 
и „Йовковите архиви разказват“ 

(с Калинка Анчова).
Ето какво сподели пред БТА 

д-р Кремена Митева за съдър-
жанието на своето последно 
изследване:

- Защо избрахте да анали-
зирате този период, в който 
Южна Добруджа е окупирана 
от Румъния? 

– Обсъдихме времевия ин-
тервал с научния рецензент на 
изследването – доц. д-р Цве-
толин Недков (от Регионалния 
исторически музей в Добрич 
– б.а.). Стигнахме до извода, че 
през този период културата и 
просветата са част от легалната 
борба на добруджанци за съхра-
няване на тяхната национална 
българска идентичност.

- Трудно ли намирахте 
източници на информация, 
имайки предвид, че дълги 
години у нас не се говори за 
периода на окупация на Доб-
руджа?

– Разбира се, че не се открива 
лесно информация за румън-
ския период. Аз я потърсих в 
архивите, периодичните издания 
от епохата, изследванията на 
историците и художествената 
литература. Не претендирам за 
абсолютна пълнота на изслед-
ването. Приемам текста като 
отворен. Тепърва би могъл да се 
допълва и дообогатява. Намере-
нието ми беше да систематизи-
рам и оповестя информацията, 
до която съм достигнала, и да 

провокирам нови проучвания 
по темата. Според мен това е 
кратък летопис на културно-
просветния живот в град Добрич 
през посочения период.

- Кои са отличителните бе-
лези на културно-просветното 
развитие, като може би го 
разделим на културно и про-
светно? В културата има ли 
значимо румънско влияние 
и къде то е най-силно? Про-
светата в какво се изразява 
– в опазване на българщината 
ли? 

– Условно духовният живот 
може да се раздели на култу-
рен и просветен. Все пак те са 
взаимообвързани и е по-добре 
да се отчита този факт. Да не 
забравяме, че учителите са 
сред най-активните участници и 
в културния живот на Добрич по 
това време, а част от културните 
прояви имат образователен и 
възпитателен характер. Напълно 
логично е румънците да провеж-
дат асимилационната си поли-
тика в областта на просветата и 
културата. Най-ярката изява на 
тази тенденция е закриването 
на основната част от българ-
ските училища и замяната им с 
румънски. В Добрич се създават 
различни румънски културни 
организации, които конкурират 
българските в своята дейност. 
Книгата обаче спорадично спо-
менава някои от тях, тъй като 
тя се концентрира върху бъл-
гарския културно-просветен 
живот в града. Лично според мен 
румънското влияние е по-силно в 
просветата, тъй като официално 
се закриват голям брой българ-
ски училища. Възпрепятствана е 
работата и на българските кул-
турни организации, но все пак те 
успяват да развиват една твърде 
активна дейност въпреки небла-
гоприятните обстоятелства.

- Може ли да се каже, че 
окупацията е действала въз-
пиращо на културно-просвет-
ното развитие? Имали ли са 
шанс за изява българските 
творци в това време, кои са 
най-ярките представители?

– Естествено, окупацията, от 
една страна, спъва културно-
просветното развитие на доб-
руджанци, но от друга страна, 
провокира едни своеобразни 
възрожденски процеси на раз-
цвет на българския духовен 
живот.

В изследването е нарисувана 
сравнително цялостна картина 
на легалната, по-завоалирана 
съпротива на българите в румън-
ската държава, която поддържа 
жив техния народностен дух. 
Мирният протест срещу чуждия 
език, чуждото образование, 
чуждата култура обикновено е 
скрит зад маската на културни 
и просветни организации, чиято 
дейност, без да престава да 
бъде просветителска, е и много 
повече. Те поддържат огъня на 
българщината у добруджан-
ци. В книгата са щрихирани и 
образите на десетки личности 
с възрожденски дух, живели 
и работили в Добрич по това 
време. Независимо какви са по 
професия, те осъзнават буди-
телството като своя свещена 
мисия. И не жалят сили, знания 
и талант да реализират целите 
си. Българската интелигенция 
в Добрич и в цяла Южна Доб-
руджа има своя значим принос 
за запазването на българския 
характер на областта. Дей-
ността на тези общественици, 
учители, журналисти, писатели, 
хора на изкуството е останала 
малко встрани в историческите 
трудове. Затова изследването 
се опитва донякъде да попълни 
тази празнота. Сред най-значи-
мите имена за град Добрич са 
Яни Хаджиянев-Калиакренски, 
Христо Капитанов, Любен и 
Гойко Станчеви, Данаил Бекя-
ров, Йосиф Душек, Атанас По-
пов, Цанка Колева, Пенчо Пеев, 
Никола Тахтунов, Александър 
Милев, д-р Тодор Бъчваров, 
д-р Димитър Новачев, Симеон 
Зографов, Енчо Николов, Ата-

нас Цветков, Тодор Тошев, д-р 
Тодор Ханджиев, Васил Бъчва-
ров, Блага Александрова, Бечко 
Дърленски, Сава Енев, Петър 
Драгулев, Борис Златев и много 

други. Не устоях на изкуше-
нието да представя престоя на 
Йордан Йовков в Добрич през 
1918-1919 г., както и връзката на 
Дора Габе с града.

Книгата разглежда също зна-
кови посещения в Добрич на 
редица български писатели, уче-
ни и интелектуалци като Добри 
Немиров, Стилиян Чилингиров, 
Елин Пелин, Димитър Талев, 
Никола Фурнаджиев, Ангел Ка-
ралийчев, Елисавета Багряна, 
Владимир Василев, проф. Асен 
Златаров, проф. Димитър Михал-
чев и мн. др. Акцент в работата 
е и своеобразният „поход” след 
Крайовския договор (1940 г.) на 
български писатели и журнали-
сти към възвърнатата по мирен 
път Южна Добруджа.

- Правите ли изводи за вли-
янието на окупатора върху 
съдбата на развитие на даден 
народ като цяло? 

– Не си позволявам да правя 
такива генерални обобщения. 
Аз не съм историк. По-скоро 
предоставям на специалистите 
събраните данни, за да направят 
въз основа на тях своите изводи.

- Къде могат да се видят 
най-значимите примери за 
културно-просветното раз-
витие на Добруджа от този 
период, който разглеждате? 

– Културно-просветният живот 
е явление главно от сферата на 
духа. Разбира се, остават напи-
саните книги, издадените през 
периода вестници, нарисуваните 
картини и т.н. Някои съвременни 
институции продължават рабо-
тата на тогавашните добрички 
будители, които ги възраждат. 
На първо място това е Народно 
читалище „Йордан Йовков“. 
През разглеждания период трай-
но се формира музикалният 
живот в града, поставя се на-
чалото и на театралното дело. 
И в по-ново време Добрич е 
известен с богатия си музикален 
и театрален живот. /БТА

Програмата цели да подпо-
могне учители, директори и спе-
циалисти в сферата на образо-
ванието да постигнат смислено 
внедряване на технологии и ин-
тегриране на Google Workspace 
в работата си.

Обучителната програма: учи 
на добри стратегии за използва-
нето на приложенията и техно-
логиите в класната стая;; дава 
умения за работа с инструмен-
тите на Google Workspace в ад-
министрацията и класната стая;; 
е интегрирана с модулите от 
обучителния курс на Google за 
образованието – Fundamentals; 
цели да подготви обучаемите да 
вземат успешно изпита Google 

Certified Educator, ниво 1.
Развива дигиталните компе-

тентности; Разглежда конкретни 
примери за облачната платформа 
Google Workspace в учебните за-
нятия; Завършва със сертификат 
от Google за образованието при 
успешно взет изпит. Усвоените 
знания и умения успешно се при-
лагат в училище и подпомагат ра-
ботата на учителите и учениците 
като се използват възможностите 
на технологиите. Над 90 процента 
от учителите успешно преминаха 
обучението и за ниво 2, предстои 
им сертифициране. Важна част 
от образователния процес е 
продължаващата квалификация 
на учителите.

Засилен интерес към възмож-
ностите за почивка в Албена 
на две от най-големите турис-
тически изложения в Герма-
ния, отчитат от ваканционното 
селище. Семейна ваканция с 
високо качество, сигурност и 
достъпен плаж, бяха сред основ-
ните изисквания на посетителите 
на приключилия тази седми-

ца форум Reisen&Caravaning в 
Кемниц, провинция Саксония. 
„Оценяваме като изключително 
успешно участието ни в специа-
лизираната борса, реализирано 
съвместно с нашите партньори 
от Alltours. Северното Черномо-
рие става все по-привлекателно 
и разпознаваемо за гости от 
Германия. Албена има зави-
ден брой постоянни клиенти, за 
които курортът е обичана и 
нарочно търсена дестинация. В 
изминалите няколко динамични 
дни обаче реализирахме и голям 
обем от директни продажби на 
гости, които бяха дошли на из-
ложението с ясната 
цел да купят почивка 
в съседна Гърция, 
например. Запоз-
навайки се обаче с 
всички дадености и 
добавената стойност 
на нашата локация, 
спонтанните покупки 
на лятна ваканция в 
Албена отбелязаха 
отчетлив ръст. За 
нас това е ясен сиг-
нал и оценка, че не 
отстъпваме по нищо 
от нашите гръцки, 
турски или египет-
ски конкуренти, а 
добрите търговски 
резултати са плод 
на адекватен марке-
тинг и целенасочена 
реклама“, коменти-
ра Велина Гюмова, 
старши мениджър 
„Продажби“ в „Албе-
на“ АД, представила 
ваканционното сели-
ще по време на форума. 

Екосъобразният и „зелен“ 
туризъм е във фокуса на про-
веждащото се в момента изло-
жение CMT в Щутгарт, столица 
на южната немски провинция 
Баден-Вюртемберг. Именно въз-
можностите за къмпинг и кара-

ванинг са сред основните при-
чини посетителите да ни търсят 
на българския щанд в изложбе-
ното хале, споделя Жансел Да-
удова, представяща Албена на 
международния форум. „Имаме 
дългогодишни традиции в този 
сегмент, които през последните 
няколко години търпят своето 
възстановяване и това не е оста-

нало незабелязано в Германия. 
Немската нация се слави със 
своето отговорно отношение към 
природата, нейното запазване в 
най-чистата й форма и интегри-
рането й в устойчив туристиче-
ски продукт. А ние има с какво 
да се похвалим в тази посока 
– изконната връзка на курорта с 
резерват „Балтата“, инвестици-
ите във възобновяема енергия, 
кръговия икономически модел, 
производството и предлагането 
на натурална и висококачест-
вена храна, минералната вода, 
грижата за местната общност. 
Малко са компаниите, дори тук, 

в Германия, които могат да се 
похвалят с толкова зелена мисия 
като нашата“, допълва тя. 

Ексклузивна B2B среща ме-
ниджмънтът на Албена проведе 
и в австрийската столица Вие-
на, организирана по линия на 
стратегическото партньорство 
с местната маркетингова ком-
пания PrimCom и райзебюрото 
с български корени Intervega. 
Акцент в рамките на срещата 
беше поставен върху 5-звездния 
сегмент, бутиковото преживя-
ване, балнеологичните и СПА 
програми, тематичните голф 
пакети. Именно те набират все 
по-голяма популярност сред 
висококатегорийните гости, при-
влечени от голямото разнообра-
зие на места за настаняване във 
ваканционното селище, възмож-
ността за рекреация и анимация 
за цялото семейство, близостта 
на едни от най-реномираните в 
европейски и световен мащаб 
голф игрища, и наличието на 
ексклузивен Fast Learning голф 
пакет, реализиран съвместно с 
Веселин Савоя - сертифициран 
PGA инструктор и един от мал-
кото голф професионалисти в 
България. Във Виена комплексът 
беше представен и в рамките на 
организирано от туроператора 
SLR Holiday Service роудшоу.     

Станислав СТИЛЯНОВ

"дЖанкИ в манХатън" По разказ 
на Хасан еФраИмов от добрИЧ Ще 
Има ПремИера в "нов театър ндк"

су "лЮбен каравелов" е уЧИлИЩето 
със сертИФИЦИранИ уЧИтелИ По 
Програма на GOOGLE EDUCATOR LEVEL 1

засИлен Интерес към 
албена на две от наЙ-
големИте турИстИЧескИ 
ИзлоЖенИя в германИя
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ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА ФУТБОЛНИЯ ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА ФУТБОЛНИЯ 
ТУРНИР "ЗЛАТНА ДОБРУДЖА" В АЛБЕНАТУРНИР "ЗЛАТНА ДОБРУДЖА" В АЛБЕНА

Îò 6 äî 9 àïðèë â êóðîðòåí 
êîìïëåêñ Àëáåíà ùå ñå ïðî-
âåäå ïîðåäíîòî èçäàíèå íà 

äåòñêèÿ ôóòáîëåí òóðíèð çà 
Êóïà „Çëàòíà Äîáðóäæà”. Îð-
ãàíèçàòîðèòå íà òðàäèöèîí-
íîòî âå÷å ñïîðòíî ñúáèòèå 
èíôîðìèðàõà, ÷å å çàïî÷íàëî 
çàïèñâàíåòî çà ó÷àñòèå. Íàä-
ïðåâàðàòà ùå ñå âîäè â îñåì 
âúçðàñòîâè ãðóïè – îò ðîäåíè 
ïðåç 2009-à äî ðîäåíè ïðåç 
2016 ãîäèíà, à ìà÷îâåòå ùå ñå 
èãðàÿò íà ïåðôåêòíî ïîääúð-
æàíèòå òåðåíè ñ åñòåñòâåíî 
òðåâíî ïîêðèòèå â êîìïëåêñà. 
Ó÷àñòíèöèòå ùå áúäàò íàñòà-
íÿâàíè íà áàçà îë èíêëóçèâ â 
õîòåë „Ôëàìèíãî” èëè â äðóã 

ГРИШО СРАЗИ КОРАВ РУСНАК В ЗДРАВА ГРИШО СРАЗИ КОРАВ РУСНАК В ЗДРАВА 
БИТКА И 36-ГРАДУСОВА ЖЕГА В МЕЛБЪРНБИТКА И 36-ГРАДУСОВА ЖЕГА В МЕЛБЪРН

Åäèíñòâåíèÿò áúëãàðèí â 
òåíèñ åëèòà Ãðèãîð Äèìèòðîâ 
òðÿáâàøå äà ñå ïîòðóäè çà 
ïúðâàòà ñè ïîáåäà â Australian 
Open çà 2023 ãîäèíà, íî ñå 
ñïðàâè ñúñ ñúïðîòèâàòà íà 
Àñëàí Êàðàöåâ ñúñ 7:6(3), 
7:5, 6:2 çà 2 ÷àñà è ïîëîâèíà. 
Ïî ëîøî ñòå÷åíèå íà îáñòî-
ÿòåëñòâàòà Ãðèøî òðÿáâàøå 
äà èçèãðàå ñðåùàòà ñè ïðè 
ðåêîðäíî âèñîêà òåìïåðàòóðà 
â Ìåëáúðí - 36 ãðàäóñà. Íåçà-
âèñèìî îò òîâà òîï ðàêåòàòà 
íè íàëîæè ïðåèìóùåñòâîòî 
ñè è îïðàâäà ñòàòóòà ñè íà 
ôàâîðèò ñðåùó ÷îâåêà, êîéòî 
ãî åëèìèíèðà íà ÷åòâúðòôèíà-
ëèòå ïðåç 2021 ãîäèíà.

Ñåãà Äèìèòðîâ äîêàçà, ÷å 
å ïî-êëàñíèÿò è ïî-îïèòåí 
òåíèñèñò, íî ñåðâèñúò íà Êà-
ðàöåâ ãî çàäúðæà “â èãðàòà” 
ïðåç öåëèÿ ïúðâè ñåò è ïî÷òè 
öåëèÿ âòîðè. Ãðèãîð âñå ïàê 
ñïå÷åëè óáåäèòåëíî òàéáðåêà 
â ïúðâàòà ÷àñò, à âúâ âòîðàòà 
îñúùåñòâè ïðîáèâ â êðàÿ è 
óñïÿ äà ïîâåäå ñ 2-0. Â òðåòà-
òà âå÷å æåëàíèåòî çà áèòêà 
íà Êàðàöåâ ïîíàìàëÿ, à è 
ëîãè÷íî Ãðèøî îçíàìåíóâà 
öÿëîñòíàòà ñè ïî-äîáðà èãðà 
ñ áðåéêîâå è ðàííî çàòâàðÿíå 
íà ñðåùàòà.

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ОБЛИЧА ДИМИТЪР ИЛИЕВ ОБЛИЧА 
ЕКИПА НА МОНТАНАЕКИПА НА МОНТАНА

Âðàòàðÿò Äèìèòúð Èëèåâ, 
êîéòî ïðåäè Íîâà ãîäèíà áå 
êàïèòàí è îñíîâåí èãðà÷ â 
îòáîðà íà Äîáðóäæà, ùå ïðî-
äúëæè ñúñòåçàòåëíàòà ñè êà-
ðèåðà â ïúðâåíñòâîòî íà Âòî-
ðà ïðîôåñèîíàëíà ôóòáîëíà 
ëèãà, íî ñ åêèïà íà Ìîíòàíà. 
Ïðåäè äåñåòèíà äíè 29-ãî-
äèøíèÿò ñòðàæ ðàçòðîãíà ïî 
âçàèìíî ñúãëàñèå êîíòðàêòà 
ñè ñ òèìà îò Äîðáè÷, à ñåãà 
ïîäïèñà ñ ìîíòàíöè çà ãîäè-
íà è ïîëîâèíà. Íà ñòàäèîí 
"Îãîñòà" îïèòíèÿò âðàòàð ùå 
ñå êîíêóðèðà çà òèòóëÿðíîòî 
ìÿñòî ñ Ïåòúð Ë. Ïåòðîâ è 
Ïåòúð Ä. Ïåòðîâ.

Ìÿñòîòî íà Äèìèòúð Èëèåâ 
â ñúñòàâà íà Äîáðóäæà ùå çà-

åìå Õðèñòèÿí Õðèñòîâ. 27-ãî-
äèøíèÿò ñúñòåçàòåë èäâà îò 
Ñïàðòàê (Âàðíà). Ïðåäè òîâà 
òîé å áèë èãðà÷ íà Èíòåð (Äî-
áðè÷) è ×åðíîìîðåö (Áàë÷èê). 
Îò âàðíåíñêèÿ êëóá äîéäå 
îùå åäèí íîâ ôóòáîëèñò íà 
ñòàäèîí „Äðóæáà“ - ßí÷î Àí-
äðååâ. 33-ãîäèøíèÿò õàëô 
ïîçíàâà äîáðå îáñòàíîâêàòà 
â Äîáðè÷, òúé êàòî å ðîäåí 
â îáëàñòíèÿ ãðàä è ïúðâèòå 
ñè ñòúïêè âúâ ôóòáîëà ïðàâè 
èìåííî â øêîëàòà íà „Äîá-
ðóäæà“, îòêúäåòî ïðåìèíàâà 
â ×åðíî ìîðå. Îñâåí òîâà îò 
íà÷àëîòî íà 2019-à äî ëÿòîòî 
íà 2020 ãîäèíà ßí÷î Àíäðååâ 
íîñåøå æúëòî-çåëåíèÿ åêèï 
íà Äîáðóäæà

Òàêà Ãðèãîð Äèìèòðîâ 
çàïèñà ïîáåäà íîìåð 31 â 
Australian Open, êîéòî å íàé-
óñïåøíèÿò ìó òóðíèð îò “Ãî-
ëåìèÿ øëåì”. 

Âúâ âòîðè êðúã ñúïåðíèêúò 
ìó îòíîâî ùå áúäå ìíîãî ñî-
ëèäåí è êîâàðåí - Ëàñëî Äæå-
ðå å ïîëóôèíàëèñò îò Ïóíå è 

Ëåâñêè îáìèñëÿ äà ñè âúð-
íå Ñòàíèñëàâ Èâàíîâ. 23-ãî-
äèøíèÿò ôóòáîëèñò âå÷å å 
ñâîáîäåí àãåíò, ñëåä êàòî íà 
13 ÿíóàðè ïðåêðàòè äîãîâîðà 
ñè ñ ×èêàãî Ôàéúð, ïðåäàâà 
“Òåìà Ñïîðò”. Êðèëîòî ðåøè 
äà ñêúñà ñ òèìà, çà äà ñè íà-
ìåðè íîâ îòáîð, â êîéòî äà ïî-
ëó÷àâà ïîâå÷å èãðîâî âðåìå.

Ñïîðåä ïîñëåäíàòà èíôîð-
ìàöèÿ â íà÷àëîòî íà äåêåì-
âðè å èìàëî ðàçãîâîð ìåæäó 
äâåòå ñòðàíè, íî “ñèíèòå” 
íå ìîãëè äà ïðåäëîæàò ôè-
íàíñîâà îôåðòà, ñ êîÿòî äà 
ïðèâëåêàò Èâàíîâ â ñúñòàâà 
ñè. Â ñëó÷àé, ÷å ôóòáîëèñòúò 
íàïðàâè îòñòúïêè â ïðåòåí-

öèèòå ñè, ùå ñå ñòèãíå äî 
ïðåãîâîðè. Ïðè íîâî ðàçìè-
íàâàíå îáà÷å êðèëîòî ùå ñå 
ïðèíóäè äà ñè íàìåðè îòáîð 
èçâúí Áúëãàðèÿ.

Èâàíîâ ïðåìèíà â ×èêàãî 
Ôàéúð ïðåç äåêåìâðè 2020 ã., 
ïîäïèñâàéêè äîãîâîð çà äâå 
ãîäèíè ñ îïöèÿ çà îùå åäíà. 
Òîãàâà Ëåâñêè ïðèáðà îêîëî 
300 000 åâðî, à êðèëîòî èçèãðà 
26 ìà÷à â àìåðèêàíñêàòà ÌËÑ 
ëèãà è îòáåëÿçà åäèí ãîë ïðè 
óñïåõà íà îòáîðà ñè ñðåùó 
Äè Ñè Þíàéòåä ñ 2:0. Íåêîëêî-
êðàòíî â òîçè ïåðèîä Èâàíîâ 
áåøå ñúïúòñòâàí îò êîíòóçèè, 
êîèòî ìó ïîïðå÷èõà äà ðàçãúð-
íå ïúëíèÿ ñè ïîòåíöèàë.

АНДИ МЪРИ СПАСИ МАЧБОЛ АНДИ МЪРИ СПАСИ МАЧБОЛ 
И ЕЛИМИНИРА БЕРЕТИНИ И ЕЛИМИНИРА БЕРЕТИНИ 
СЛЕД ЕПИЧНИ 5 ЧАСАСЛЕД ЕПИЧНИ 5 ЧАСА
Áèâøèÿò íîìåð 1 â ñâåòà 

Àíäè Ìúðè (Âåëèêîáðèòàíèÿ) 
ïîáåäè ñúïåðíèê îò òîï 20 íà 
òóðíèð îò Ãîëåìèÿ øëåì çà 
ïúðâè ïúò îò 2017 ãîäèíà. Òîé 
ñïàñè ìà÷áîë è åëèìèíèðà íî-
ìåð 13 â ñõåìàòà Ìàòåî Áåðå-
òèíè îò Èòàëèÿ ñ 6:3, 6:3, 4:6, 
6:7(7), 7:6(10-6) ñëåä áëèçî 
ïåò ÷àñà íà êîðòà â ïúðâèÿ ñè 
äâóáîé îò Îòêðèòîòî ïúðâåí-
ñòâî íà Àâñòðàëèÿ ïî òåíèñ. 
Ìà÷úò ñå èãðà ïðè çàòâîðåí 
ïîêðèâ íà "Ðîä Ëåéâúð Àðèíà" 
çàðàäè ãîðåùîòî âðåìå.

Ìúðè, òðèêðàòåí ïîáåäè-
òåë â òóðíèðèòå îò Ãîëåìèÿ 
øëåì, âçå ëåñíî ïúðâèòå 
äâà ñåòà çà ïî-ìàëêî îò ÷àñ 
è ïîëîâèíà, ïðåäè Áåðåòèíè 
äà îáúðíå íåùàòà è äà äîâå-
äå ìà÷à äî ïåòè ñåò. Â íåãî 
ñå èãðà áåç ïðîáèâè, Ìúðè 
ñïàñè ìà÷áîë â äåñåòèÿ ãåéì, 
ïîâåäå ñ 5:0 â òàéáðåêà è 
ñëåä 10:6 çàòâîðè ñðåùàòà. 
"Â ìîìåíòà ñúì íåâåðîÿòíî 
ùàñòëèâ è ìíîãî ãîðä îò ñåáå 
ñè. Ïîëîæèõ ìíîãî ðàáîòà 
ïðåç ïîñëåäíèòå òðè ìåñåöà, 
çà äà èìàì âúçìîæíîñò äà 
èãðàÿ íà êîðòîâå êàòî òîçè 
è â ìà÷îâå êàòî òîçè. Òîâà å 
ïúðâè ïúò, êîãàòî èãðàõ åäèí 

îò òåçè 10-òî÷êîâè òàéáðå-
êîâå è å ìàëêî ïî-ðàçëè÷íî. 
Òîé ñå âúðíà íàèñòèíà ñèëåí 
è èìàõ ìàëêî êúñìåò â êðàÿ. 
Òîé ñåðâèðàøå íåâåðîÿòíî è 
îñâåí òîâà å áðèëÿíòåí ñúñ-
òåçàòåë, âèíàãè ñå áîðè äî 
êðàé", êàçà Ìúðè ñëåä ìà÷à.

Îñìèÿò ïîñòàâåí Òåéëúð 
Ôðèö (ÑÀÙ) åëèìèíèðà Íè-
êîëîñ Áàñèëàøâèëè (Ãðóçèÿ) 
ñ 6:4, 6:2, 4:6, 7:5, à íîìåð 9 
Õîëãåð Ðóíå (Äàíèÿ) ñïå÷å-
ëè ñðåùó Ôèëèï Êðàéíîâè÷ 
(Ñúðáèÿ) ñ 6:2, 6:3, 6:4.

Îëèìïèéñêèÿò øàìïèîí îò 
Òîêèî è 12-è â ñõåìàòà Àëåê-
ñàíäúð Çâåðåâ (Ãåðìàíèÿ) ñå 
çàâúðíà íà òóðíèð îò Ãîëåìèÿ 
øëåì ñëåä êîíòóçèÿ íà ãëå-
çåíà. Òîé ïîáåäè Õóàí Ïàáëî 
Âàðèÿñ îò Ïåðó ñ 4:6, 6:1, 5:7, 
7:6(3), 6:4 çà ìàëêî ïîâå÷å îò 
÷åòèðè ÷àñà íà êîðòà.

"×óâñòâàì ñå óìîðåí, íî 
íåâåðîÿòíî ùàñòëèâ, çàùîòî 
òîçè òèï ìà÷îâå ìè ëèïñâàõà 
ìíîãî â ïîñëåäíèòå ìåñåöè. 
Î÷àêâàì ñ íåòúðïåíèå ñëåä-
âàùèòå ñðåùè, íî êàêâîòî è 
äà ñå ñëó÷è îòòóê íàòàòúê, çà 
ìåí òîâà å ïîëîæèòåëåí ïðî-
öåñ", êàçà Çâåðåâ ñëåä óñïåõà 
â èíòåðâþòî ñè íà êîðòà.

4-çâåçäåí õîòåë â Àëáåíà.
Ïðîãðàìàòà íà òóðíèðà ãà-

ðàíòèðà ìèíèìóì 5 ìà÷à çà 
âñÿêà âúçðàñòîâà ãðóïà, êàòî 
ñà îñèãóðåíè êóïè, ìåäàëè 
è èíäèâèäóàëíè íàãðàäè çà 
ïðèçîâèòå ìåñòà è ìåäàë çà 
ó÷àñòèå çà àáñîëþòíî âñåêè 
ñúñòåçàòåë. Î÷àêâà ñå îòíîâî 
â òóðíèðà äà âçåìàò ó÷àñòèå 
îòáîðè îò öÿëàòà ñòðàíà. 
Ìåæäóâðåìåííî îò äîáðè÷êèÿ 
êëóá „Ïðèêàçêèòå” îáÿâèõà, 
÷å ùå èìàò îòáîðè â îñåìòå 
âúçðàñòîâè ãðóïè. 

ЛЕВСКИ ОБМИСЛЯ ДА СИ ЛЕВСКИ ОБМИСЛЯ ДА СИ 
ВЪРНЕ СТАНИСЛАВ ИВАНОВВЪРНЕ СТАНИСЛАВ ИВАНОВ

ВИКТОРИЯ ТОМОВА ЗАГУБИ ВИКТОРИЯ ТОМОВА ЗАГУБИ 
ОТ ОЛИМПИЙСКАТА ОТ ОЛИМПИЙСКАТА 
ШАМПИОНКА НА СТАРТА НАШАМПИОНКА НА СТАРТА НА
ОТКРИТОТО ПЪРВЕНСТВО ВОТКРИТОТО ПЪРВЕНСТВО В
АВСТРАЛИЯ АВСТРАЛИЯ 

Âèêòîðèÿ Òîìîâà îòíîâî íå 
óñïÿ äà çàïèøå ïîáåäà â îñ-
íîâíàòà ñõåìà íà Îòêðèòîòî 
ïúðâåíñòâî íà Àâñòðàëèÿ ïî 
òåíèñ. Ïðè òðåòîòî ñè ó÷àñ-
òèå òÿ çàãóáè íà ñòàðòà îò 
îëèìïèéñêàòà øàìïèîíêà îò 
Òîêèî 2020 Áåëèíäà Áåí÷è÷ 
(Øâåéöàðèÿ) ñ 1:6, 2:6. Ïîñòà-
âåíàòà ïîä �12 Áåí÷è÷, ÷èå-
òî íàé-äîáðî ïðåäñòàâÿíå â 
Ìåëáúðí å îñìèíàôèíàë ïðåç 
2016 ãîäèíà, óïðàæíè òîòàëíà 
äîìèíàöèÿ íà “Ìàðãàðåò Êîðò 
Àðåíà” è ñå ïîçäðàâè ñ óñïå-
õà ñëåä ÷àñ è 7 ìèíóòè èãðà. 
Òàêà òÿ âå÷å èìà 2 ïîáåäè 
îò 2 ìà÷à ñðåùó Âèêòîðèÿ 
Òîìîâà.

Òîìîâà ïúðâà ñåðâèðà è ïî-
âåäå ñ 30:0, íî Áåí÷è÷ ñúóìÿ 
äà èçðàâíè ñëåä äâå ïîðåä-
íè íåïðåäèçâèêàíè ãðåøêè 
íà áúëãàðêàòà îò ôîðõåíä. 
Âïîñëåäñòâèå øâåéöàðêàòà 
ñòèãíà è äî ïúðâàòà òî÷êà çà 
ïðîáèâ â ìà÷à. Òÿ ïðîïóñíà 
âúçìîæíîñòòà, èçïðàùàéêè 
òîïêà â àóò, íî ìàëêî ñëåä 
òîâà îòíîâî ñòèãíà äî áðåé-
êïîéíò. Òîìîâà îáà÷å îòðàçè 
è íåãî è ñëåä òîâà íà äâà ïúòè 
ìîæåøå äà çàòâîðè ãåéìà â 
ñâîÿ ïîëçà. Çà ñúæàëåíèå, íå 
óñïÿ è îëèìïèéñêàòà øàìïè-
îíêà ñòèãíà äî òðåòè øàíñ çà 
ïðîáèâ è òîçè ïúò ãî îñúùåñò-
âè. Âúâ âòîðèÿ ãåéì íà ñâîé 

÷åòâúðòôèíàëèñò îò Îóêëàíä 
ïðåç òîçè ìåñåö, ïðàâåéêè 
îòëè÷íà çàãðÿâêà çà Ìåëáúðí.

Àêî Ãðèøî ïðåîäîëåå è âòî-
ðèÿ ñè ïðîòèâíèê, òî â òðåòèÿ 
êðúã íàé-âåðîÿòíî ùå ñðåùíå 
ðåêîðäüîðà ïî òèòëè â Àâñòðà-
ëèÿ Íîâàê Äæîêîâè÷, êîéòî 
ïðåñëåäâà äåñåòè òðèóìô.

ñåðâèñ Áåí÷è÷ íå ïîçâîëè äà 
áúäå çàñòðàøåíà è ëîãè÷íî 
ïîâåäå ñ 2:0. Ïîñëåäâà äîáúð 
ñåðâèñ ãåéì íà áúëãàðêàòà, 
êîÿòî íàïðàâè íÿêîëêî äîáðè 
àòàêè îò îñíîâíàòà ëèíèÿ è 
ñïå÷åëè ïîäàâàíåòî ñè, íà-
ìàëÿâàéêè èçîñòàâàíåòî ñè 
íà 1:2. Òîâà îáà÷å ñå îêàçà 
ïîñëåäíèÿò ñïå÷åëåí ãåéì îò 
Âèêè äî êðàÿ íà ïúðâèÿ ñåò, â 
êîéòî ñúïåðíè÷êàòà é èçöÿëî 
êîíòðîëèðàøå ñúáèòèÿòà íà 
êîðòà, íàïðàâè îùå äâà ïðî-
áèâà, çà äà ïðèêëþ÷è ÷àñòòà 
çà 38 ìèíóòè.

Âúâ âòîðèÿ ñåò äîìèíà-
öèÿòà íà Áåí÷è÷ ïðîäúëæè 
ñ ïúëíà ñèëà è íàé-äîáðàòà 
áúëãàðñêà òåíèñèñòêà çàãóáè 
ïîäàâàíåòî ñè îùå äâà ïúòè. 
Â ïîñëåäíèÿ ãåéì íà äâóáîÿ 
Òîìîâà îòðàçè äâà ìà÷áîëà, 
íî ïðè òðåòèÿ ñè îïèò øâåé-
öàðêàòà çàòâîðè ñðåùàòà.

Â ñòàòèñòèêàòà Áåí÷è÷ îñ-
òàâè 5 àñà ñðåùó 0 çà Òîìîâà, 
27 óèíúðà ñðåùó 11 è 50% 
óñïåâàåìîñò ïðè øàíñîâåòå 
çà ïðîáèâ (5/10) ñðåùó 0 çà 
áúëãàðêàòà. "Äîâîëíà ñúì îò 
íà÷èíà, ïî êîéòî èçèãðàõ òîçè 
ìà÷. Áëàãîäàðÿ íà ïóáëèêàòà 
çà ïîäêðåïàòà. Îïèòâàì ñå 
äà äîáàâÿì íåùî â èãðàòà ñè 
âñÿêà ñëåäâàùà ñåäìèöà", 
êàçà Áåëèíäà Áåí÷è÷ ñëåä 
ïîáåäàòà.
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Бръснарницата на Бай Митю - за короната на селски 
парлаМент с ухание на лавандула. от доБруджанската 
БерБерница до кралския Мол и БъкингаМския дворец

1965-2005 г., Добруджа – Роял 
мол – Бъкингам, Лондон

За короната на селски парла-
мент наред с хоремага, хлебар-
ницата, ресторанта и магазина 
успешно можеше да се състеза-
ва и бръснарницата. На село в 

Добруджа, в Дончево, подстриг-
ването и бръсненето ставаше на 
три места – при дядо Ноню, при 
бат‘ Тодор Докторовия и у бай 
Митю Бръснаря. При първите 
двама ставаше бързо, щото 
често нямаше чакащи. Първият 
бе на години, но още държеше 
бръснача що-годе здраво, да не 
пореже или „заколи“ клиент. Бе 
дал занаята и на сина си Кольо в 
града, ама там бе далеч и скъпо. 
Тодор бе по-млад от колегите си, 
вземаше по-малко пари, май, но 
подстригваше бавно.  

Затова пък у бай Митю Бръс-
наря си бе направо щастие да 
отидеш и да няма никой, осо-
бено неделя преди обед. Още 
по-интересно ставаше, когато 
на стола или сред чакащите се-
дяха клиенти с мнение по всички 
въпроси – от политиката, спорта, 
жените, та чак до историята или 
неясното „светло“ бъдеще. 

Бай Митю държеше бръснар-
ницата в малко кухненце. Там 
вечно ухаеше на тежък мешан 
мирис на коса, кожа, стипца и 
лавандула, греяно вино и ракия. 
Зиме добавете уханието на горе-
ни дърва, черни въглища и друг 
кюмюр – и ще получите приятно 
благовоние. Истинско – както и 
хората вътре. 

Като хлапак баща ми ме во-
деше там най-вече със себе 
си за моя подстрижка, щото 
харесваше как майсторски бръс-
нарят бръсне с бръснача. Татко 
имаше свои германски бръсначи 
„Солинген“ и ги ползваше, но се 
оставяше с удоволствие в ръцете 
на виртуозния бербер. Бай Митю 
също подстригваше умело. Има-
ше и друго – той беше сладкоду-
мен и не оставяше аудиторията 
да скучае. 

Още първия път в бръснарни-
цата ме озадачиха портрети на 
хора, за които бях подочувал 
нещо или попрочитал – Сталин, 
Вълко Червенков, Тито, Енвер 
Ходжа. Все приятели на народ-
ния ни вожд Георги Димитров 
дълги години. После нещо не са 
ни били много мили или драги. 
Не ги бях виждал никъде как 
изглеждат. Тук (ни) гледаха от 
пожълтели вестници отпреди 
двайсетина години, нейде из 
периода 1948-1953 г. 

Бай Митю изглеждаше явен и 
отявлен сталинист, не криеше 
това, не се страхуваше, даже 

се и гордеееше сякаш. Има-
ше много вътрешна убеденост. 
Често казваше: „Ех, да беше 
Сталин жив сега, че да видите 
ред и живот, дисциплина. Да 
натика виновните и лентяите, 
крадците дето им е мястото, в 

кучи гъз! К‘вой туй 
сега – разхайтена 
работа. Ех, тогава 
имаше ред, труд, 
закони за всички. 
Сега е подобие. 
Слаба ракия.“

Най-често и мно-
го бръснарят чис-
тосърдечно съжа-
ляваше, че Сталин 
не е поживял още, 
че „да довърши ра-
ботата“... Какво е 
имало да довърш-
ва Сталин, само 
гадаех и гледах 
снимките на Вожда 
стоманен. Покрай 
бръснаря чакащи-
те веднага вземаха 
думата и започва-
ха селски, почти 
безкрайни дебати. 
Добре бе, че про-
цедурите свърш-
ваха и клиентите 
намаляваха, щото 
стомахът ти стър-
же за обяд, а не се 
храниш с приказки.

В зависимост от 
присъстващите по-

литикантстването вземаше едни 
или други насоки. Случваше 
се понякога някой „сегашен“ 
местен ръководител или на по-
висок пост – бригадир, звеновод, 
агроном, учител – да е сред 
клиентите и бай Митю ги пуска-
ше тънко по пистата партийна: 
какво щеше да се случи, ако 
Сталин беше още жив? Нямаше 
предвид конкретно „по-първите“ 
хора, обвързани с Партията 
и Властта на местна почва, а 
изобщо участта на партийните 
кадри, дето „пипат“, тоест – кра-
дат, дори да е (полу)законно. 
Разстрел! Куршум! И проблемът 
е решен. Така било. Можело и да 
продължи.

Политическите ежби преми-
наваха и в по-високи градуси, 
ако сред чакащите идваха таки-
ва, подранили от кръчмата или 
късно „затворили“ заведението 
снощи. Ставаха по-откровени 
при наличие на поддръжници и 
на явната „сталинска“ опозиция 
в лицето на бай Митю на се-
гашната мекушава и „пипаща“ 
власт. Имаше моменти, когато 
дебатите преминаваха в по-явни 
препирни и част от „ръковод-
ните“ селски кадри напускаха 
бръснарницата преди да се об-
ръснат или подстрижат. Нами-
раха предлог. 

По някое време местните ли-
дери започнаха да предпочитат 
да правят това бръснене или под-
стригване в града: така и така 
биваха там често за съвещания, 
инструктажи, заседания и други 
организационни въпроси при и 
пред „по-големите“. Изкарваха 
оправдано още часове в Толбу-
хин (днешния Добрич), вместо 
да се чудят в село на какви 
„събеседници“ ще се натресат 
у омирисаната бръснарничка. В 
града бръснарите, като най-вещи 
и тънки психолози, предугажда-
ха умело кой каква подстрижка 
ще хареса, за да пусне повече 
бакшиш. И я правеха в съвсем 
лукс среда, „купешка“, както 
казваше тати.

Личеше, че „селските“ пър-
венци избягват бръснарницата, 
щото при нечия тяхна поява 
клиенти мълчаливо ставаха, ама 
не за да остъпят реда си на ново-
дошлия, а за да не се хванат за 
гушите. Все имаше „нещо“ някой 
на някого – да връща, дава, изри-
ча: за боя на детето му в учили-

ще, за по-малко полагаемо жито, 
слабо място за лично ползване, 
бостан в лошо кьоше на нивата 
–  да го обират леко преминава-
щите, слабо място за полагаема 
част от царевичното поле, лошо 
третиране на близки труженици, 
по-евтино изкупуване на тютюн, 
агнета и прасета. Не само „лиде-
рите“ страдаха... 

Най-често общи оплаквания 
отнасяха овчарите на частните 
стада – за загубена или открад-
ната овца, бити животни, оса-
катени, неоагнени живи. Ако се 
е случило да бъдат ударени от 
влак или машина животни, дори 
преди доста време – пак изли-
заха стари пастирски грехове. 
Затова овчарите също избягва-
ха да идват в калабалъка, сред 
много клиенти, при бай Митю. Те, 
наред с „ръководните“, имаха и 

лични часове и прием. Плащаха 
си повече, но си спестяваха 
разправии с пострадали или 
чувстващи се такива.

Бръснарят не смееше да си 
губи клиенти не толкова заради 
парите, колкото за реномето. 
Изглеждаше наперен идеалист 
с идеално избръснато лице и 
идеална подстрижка. Жив и 
непримирим сталинец. Това му 
поведение печелеше допълнител-
но клиентела даже сред постра-
далите най-много по времето на 
Сталин и Вълко Червенков. Може 
би щото бе леко „контра“ срещу 
настоящата власт.

Чудех се: как ли милицията и 
Властта не се задействат да на-
правят забележка на бай Митю, 
че се „отпуска“ да говори така 
неудобно понякога за управля-
ващите ни? Що ли не го гонят, 
предупредят? Може да са го 
правили или се успокоявали, че 
бръснарят е „наш другар“, но на 
по-твърди принципни позиции. И 
му се е разминавало по партий-
на, другарска и селска линия.

Бай Митю бе виртуоз в бръс-
ненето. С безкрайно острия 
бръснач правеше чудеса и се 
чудех как не реже и „коли“ хора 
с най-гъстите като четина бра-
ди. Имаше и клиенти с бръчки 
дълбоки като есенна оран. Но се 
справяше и с тях. Кожите после 
лъщяха. Берберинът виртуозно 
показваше на доволния селянин 
новото му гладко и свежо лице 
в голямото огледало. Като нови 
тръгваха оттам всички.

Имаше и друг съществен ри-
туал. След избръсването на мъ-
жете бай Митю дезинфекцираше 
лицата им с лавандулов спирт. 
Беше евтин. Шишенце от него 
струваше 24 стотинки и редовно 
имахме вкъщи за почистване при 

нараняване. Татко го ползаше 
при порязване, щом се бръсне 
у нас, а не при майстора. Бръс-
нарят имаше няколко бутилки с 
лавандулов спирт и разни одеко-
лони. За да е сигурен, че няма да 
има възпаления по кожата, той 
обливаше клиентите първо със 
спирта. Направо ги къпеше. 

Силният градус и понаранена 
кожа веднага си даваха реакция 
и хората често подскачаха леко 
или повече от стола. Малцина 
издържаха стоически това ла-
вандулово пиршество, бай Митю 
ги пляскаше успокоително и уми-
рително по лицата, те живваха, 
ставаха бодри. Спиртните изпа-
рения също удряха в очите и ноз-
дрите яко и не всички издържаха 
тия атаки външно. Ние, децата, 
умирахме от кеф, радост да гле-
даме тези свещенодействия на 

виртуоза бръснар, 
същински Фигаро 
от операта „Севил-
ският бръснар“, и 
най-вече гърчещите 
се на стола доскоро 
здрави, прави, яки 
мъже, окъпани в ла-
вандулов спирт.

Маестрото бер-
бер не пестеше 
приказки,  шеги, 
труд, внимание и 
спирт. Шоуто си 
заслужаваше киби-
ченето, чакането на 
своя ред. Децата 
бяхме с частично 
предимство. Ако 
възрастен клиент 
пред нас има да се 
бръсне и подстриг-
ва, ние по негово 
благоволение може-
хме да се подстри-
жем набързо, щото 
бай Митю трябваше 
да внимава с трудни 
бради и косми на 
по-възрастни  хора. 
А и използаше слу-
чая да не слушаме 
всичко, което си го-

ворят големите. Де да знае чове-
кът после какви ги разправяме у 
нас на нашите.

Ей тоя лавандулов мирис на-
края и подскоците на клиенти 
ни хвърляха в неистова радост и 
трудно сдържан хлапашки смях. 
Кикот направо. И ние изпод ма-
шинката на бай Митю излизахме 
други, млади, подредени, кра-
сиви. С бръснача ни оправяше 
бакенбардите и космите по врат-
летата. Молех се да не натисне 
повече бръснача. Слава Богу! 
И на Бръснаря. Беше майстор 
и затова му дадоха прозвището 
Бръснаря. Като титла по-скоро, 
отколкото прякор. Уменията му 
бяха известни и извън село и 
казваха, че го викат да подстриг-
ва частно „големци“ в града. 
Беше си авторитет. И заслужено.

Когато отивах войник, вечерта 
се остригах при бай Митю. И си 
взех от косата кичурче, ей тъй, 
за спомен. Платих му с банкно-
та, надхвърляща многократно 
тарифата за „нула номер“. Като 
благодарност, че 15 години съм 
се подстригвал най-често тук. 
За радостта да слушам истории 
извън официалните. За майстор-
лъка да прави хората по-хубави 
всяка седмица.
***

След 2000 година се случваше 
да пътувам през Лондон за голф 
турнири в Шотландия. Веднъж 
самолетът кацна преди обед в 
британската столица, а служите-
лите в градския транспорт стач-
куваха. Градът бе блокиран до 
към 18 часа следобед. Нямаше 
как да стигна при племенницата 
си Катя и нейния български при-
ятел Иво. Автобусът ни остави от 
летището до станция Виктория. 
Хванах първия по-широк път и се 
озовах на Роял мол-а, Кралския 

мол. Имах достатъчно свободно 
време, за да вляза и видя как-
во пазари слугинажът на и за 
Нейно величество кралицата 
Британска.

След първите две-три стъп-
ки в Кралския мол през 
ноздрите и мозъка ми 
прелетяха десетки годи-
ни, уханието ме хвър-
ли като машина на 
времето в детските 
ми години и бръс-
нарничката на бай 
Митю. 

Миришеше фино 
усилено на лаван-
дула! В Лондон?! 
Като на село! В 
светлия скъпар-
ски мол ли бях или 
във варосаната 
селска берберни-
ца? Умът трудно го 
побираше. Немеех 
минута, две, три. 
После разбрах, че 
от столетия лаванду-
лата била официално-
то растение на Крал-
ския двор и семейство. 

Да ви ... „таковам“ им-
перията, би казал открове-
но и весело всеки селски зе-
взек от „онова“ време на 60-те, 
70-те, 80-те, че и години после, 
имащ спомени от добруджан-
ските бръснарници с окъпани 
лица в спирт от лавандула. Щом 
се озове в мола на кралицата, на 
Нейното величество... Как да е, 
асимилирам преживяното, пре-
мирисаното. Обикалям всички 
щандове на мола веднъж, дваж, 
триж, сякаш ще го изкупувам 
като шейх или олигарх. Гледам 
цените от няколко паунда до 
няколкостотин и над хиляда па-
унда. Купувам накрая дреболии 
като сапунчета и ароматизатори, 
моля да ми ги опаковат отделно 
и сложат в различни торбички. 
Правят го. Ценят всеки клиент. 
Имам оправдание що съм се 
шлял толкова тъдява – купувам 
за различни хора. Ще занеса 
подарък за мама на село да се 
къпе с „кралски“ сапун, ухаещ 
на бръснарницата на бай Митю 
от долната улица. И миризмата 
да напомня на татко къде се е 
бръснал най-хубаво, на младини 
и сетне, гладко, меко, приятно, 
преди майсторът берберин да го 
облее с дежурното шише лаван-
дулов спирт...

Нося в ръцете си торбичките 
с кралския герб. Багажът съм 
си го оставил на гардероб в 
автостанцията и имам още бол 
свободно време да „ръшкам“ 
свободно и важно из пъпа на 
Лондон. Наблизо е Бъкингам-
ският дворец. Отпреде е почти 
празно откъм туристи и зяпачи. 
Без обществен транспорт си 
като вързан на място в огро-
мния град. Опашка се простира 
настрани от кралския дворец. За 
късмет, кралицата е за 40 дни 
извън столицата. Отишла през 
есента да си отдъхва заслужено 
по своите замъци в Шотландия. 
И пускат посетители в нейния 
дворец в Лондон срещу скъп 
вход. 

След като си се тълпил през 
годините няколко пъти пред 
желязната ограда на двореца 
сред хиляди туристи да гледате и 
зяпате гвардейците с рунтавите 
шапки, сега ти се пада шанс да 
влезеш там, дето рядко пускат 
простосмъртни и то за часове. 
Пари се изкарват, но не може да 
си купиш спомени. И след усилно 
чакане купуваш входния билет 
за Бъкингам.

Взизаш. С торбички от Роял 
мол-а си направо част от пейза-
жа вътре. След минута, две, три, 
не повече от пет, постепенно 
усещаш, че из двореца се носи 
също тъй тънко ухание на лаван-
дула, не е остатък от обиколките 

ти в мола. Не е и от сапунче-
та, ароматизатори и покупки в 
тор- бичките. Не! Не е 

от мола. От 
двореца е.

И  в 
Бъкин-
гам -

ския 
д в о -

рец ми-
рише на 

... лаванду-
ла! За момент губиш 
ориентация – къде си, що си, кой 
си? В покоите на Нейното вели-
чество ли си, или във варосаната 
бръснарница на бай Митю с 
портретите на Сталин, Тито, 
Червенков и Енвер Ходжа в Доб-
руджа? Ще се подстригваш ли на 
село или опознаваш най-важното 
място в световната история през 
последните 500 години? 

Този „лавандулов“ скок във 
времето и пространството ти 
идва двойно,  тройно (по-силно и 
от якия съветски войнишки оде-
околон „Тройной“ в казармата ни 
в Балчик) – малко множко, нео-
чаквано, нанагоре и то втори път 
за час-два. Мозъкът престава да 
работи известно време, очите 
се напълват с влага. Картините 
се размиват. Нейде отсреща 
бай Митю къпе с лавандулов 
спирт поредния доволен клиент, 
после го обтрива мощно със сух 
пешкир или хартия, подсушава 
и маже с люта стипца; той се 
гърчи възбудено от щипещия го 
силен миризлив спирт и стип-
цата, а със съседчето си Ми-
тето се кискаме, държим се за 
коремчетата от смях, да не се 
попикаем... 

Бай Митю казва дежурното 
„Честито!“, взема парите и чес-
тия и честен бакшиш от клиента 
и ни пита: „Айде, кой ще сяда?“ 
Сяда този, дето сълзите му са 
избили по-малко от смях и виж-
да къде да се покачи и седне на 
кожения висок стол. Бай Митю 
изтръсква бялата кърпа с коси 
и косми от предния клиент и я 
вързва внимателно зад вратлето. 
Церемония, ритуал. Сякаш ще 
излитаме в космоса, в света на 
големите; или ще ни полагат за 
рицари, без броня дори и само с 
20 стотинки в плиткото джобче 
на протритите ни селски панта-
лонки... 

Вадя суха кърпичка и бърша 
влагата от очите си. В сърцето 
на Бъкингамския дворец. В за-
лата, където Нейно Величество 
присъжда  рицарско звание... 

Бай Митю Бръснаря си е оти-
шъл. Отишли са си и стотиците 
негови клиенти от стола, на 
който сядахме и ние. Малката 
варосана бяла бръснарничка я 
няма. Зелената врата отдавна 
е заключена. Остана само ла-
вандуловият мирис на спирта, 
спиращ тук-таме при порязване 
леката червена кръв от острия 
бръснач.

Румен Тодоров (из под-
готвяната за издаване книга 

„Добруджански записки“)

Бай Митю Бръснаря (Димитър Лазаров) 
като воин в царство България 

Митю Бръснаря младоженец 

Митю Бръснаря 
на работа в 

птицекомбината
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА 
НА ИВАН АТАНАСОВ 
"СМЪРТТА Е САМО ЗАПЕТАЯ"

Представянето на книгата 
„Смъртта е само запетая“ от Иван 
Атанасов, издадена по повод 75 
години от рождението на поета, 
ще бъде на 26 януари от 17.30 ч. 
в Галерия „Георги Петров“.

Книгата e издадена от Сдру-
жение на писателите – Добрич 
и съдържа около 200 лирични и 
сатирични стихотворения, както и 
кратки отзиви за поетичния свят 
на Иван Атанасов от Елка Няго-
лова, Радка Николова, Атанас 
Стоев, Любомир Кънчев, Марин 
Кадиев и Мариана Иванова. Автор 
на предговора е литературният 
критик и преподавател Драгомил 
Георгиев, а съставители са Сашо 
Серафимов и Валентина Добрин-
чева. Книгата се издава с финан-
совата подкрепа на Община град 
Добрич.

Събитието е организирано от 
Община град Добрич, Сдружение 
на писателите – Добрич и Галерия 
„Георги Петров“.

Думи за поета Иван Атана-
сов от Сашо Серафимов – поет, 
председател на Сдружение на 
писателите – Добрич:

В поетичния свят на Иван Ата-
насов човек намира много пъти-
ща, по които да тръгне душата 
му, защото той самият живееше 
там – на границата между двата 
свята. Там е неговата сълза от 
нежност, с която галеше нара-
нената душа. Там, на границата 
между двата свята, където е 
познанието, тайната на всемира, 
сме всички ние, но често се за-
блуждаваме, че скъпите дрехи, 
коли, жилища, могат да скрият 
крехките ни човешки души, да ни 
направят вечни и недостижими.

В неговата поезия светът ви-
наги е драматичен, но цялостен. 
Той носи и доброто и лошото, и 
красивото и грозното.

„…Не са ли миговете на Смър-
тта

безкрайни варианти на Жи-
вота…

Не са ли миговете на Живота
безкрайни варианти на Смър-

тта…“
Емоционалните и философски 

открития и загадки пронизват 
творчество му, те превръщат 
поетичния му свят в триизмерно 
пространство и го правят жив и 
ако не се страхувах от гръмки 
думи, бих нарекъл поезията му – 
съвременна българска класика!

БЯЛА ПРИКАЗКА
Тишина…
Кой разби тишината?
Смях заскача на бели зърна.
И съзрях да се плиска в реката
една фосфорнонежна жена…
Боже Господи! Мрамор – не, 

тяло!
Боже Господи! Сняг – не, жена!
Тя бе тъй романтична и бяла –
като лумнала светлина!
Аз не смеех да мръдна. Край 

мене
гълъб плясна пенливи крила.
Тя или от вълна е родена,
или тук върху сняг е дошла…
Тишина…
Смях кристален се пръсна
и заскача по сини скали.
Бяла песен в очите възкръсна…
Но отляво защо ме боли?
ЗИМНА ПРИКАЗКА
Как странно разцъфтяха сне-

говете.
Дали си сняг мечта?
Дали си цвят?
Луната между боровете свети
и осветява нереален свят…
И всичко като приказка е бяло.
А пряспата е призрак –
бял и мек.
И в нейното вълшебно огледало
се отразява
приказен човек…
Пристъпвам. Или разгадавам 

тайни.
Тополи. В тях вълшебно отра-

жение.
А в звездните сияния
безкрайни
се отразява
друго измерение…
МИНАЛО
Във всяка моя клетка, фибра, 

вена
са напластени много времена
и миналото дебне, въплътено,
в стотици непознати имена.
На черепа ми всичките костици,
дори и приливите на кръвта

попили са живота на стотици –
сърцата им,
делата им,
света…
А миналото в тялото ми стене,
вълнува се,
бунтува се,
скърби
и вените ми стават на антени,
приели отшумелите съдби…
Доброто.
Злото.
Тайната.
Съдбата
съдбовно спорят в грешната ми 

плът,
те стават стъпалата на душата,
все още непрекрачила отвъд…
На тялото ми в паметната книга
издялват йероглифи век след век,
за да пребъде древната верига,

приела просто името човек…
ИВАН АТАНАСОВ е роден на 28 

май 1947 година в добруджанско-
то село Градини. През 1949 годи-
на семейството му се преселва 
в град Генерал Тошево, където 
Иван получава гимназиалното си 
образование. През 1971 година 
завършва Педагогическия инсти-
тут „Д-р Петър Берон“ – Шумен. 
От 1971 до 1975 година е учител 
в Института по пшеницата и 
слънчогледа – Генерал Тошево, 
а през следващите пет години – в 
село Кардам. Работи като главен 
редактор на вестник „Ленински 
зов“, по-късно „Добруджански 
глас“ – Генерал Тошево. Чле-
нува в създадения през 1962 г. 
Кабинет на младия творец към 
ДКМС в Добрич, заедно с Йордан 
Трухчев, Драгни Драгнев, Кольо 
Чалъков, Петър Добрев, Георги 
Димов, Петър Петров от Каварна. 
Носител е Отличие „Дора Габе“ 
за органично пресъздаване на 
духовните измерения на Доб-
руджанския свят в българската 
литература /2003/ на Община гр. 
Добрич, както и на редица прес-
тижни литературни награди, сред 
които на градовете Добрич, Сви-
щов, Хасково и Пазарджик. От 
1997 г. е член на Сдружението на 
писателите в Добрич. През 2000 
г. е обявен за Почетен гражданин 
на Генерал Тошево.

Първото му стихотворение е 
публикувано през 1961 година 
във вестник „Медицинска трибу-
на“ – София, а от 1962 г. започ-
ват публикациите му във вестник 
„Добруджанска трибуна“ – До-
брич, под редакцията на Йордан 
Дачев и Драгни Драгнев. Сътруд-
ничи на различни регионални и 
национални издания. Публикува 
в списанията „Септември“, „Кил“, 
„Жажда“, „Матадор“; в силистрен-
ски издания; вестник „Народна 
култура“ и др. Участва със свои 
материали в сборници и алманаси. 
Първата му стихосбирка излиза 
през 1991 година под редакцията 
на Елка Няголова със заглавие 
„Колекция от криле“. Следват: 
„Път през огледалото“, 1993; „Ду-
шата ми върви“, 1994; „Изворче“; 
„Осквернена любов“, 1997; „Между 
два свята“, 1998; „Данък за на-
дежда“ 1998; „Гълъбова песен“, 
1999; „Жестоки ласки“, 2000; 
„Сълза от нежност, 2001; „Аз ида 
със дъжда…“, 2004; „Жар-птица“, 
2006; „Яростни дни“, 2007; „Бун-
товна вода“, 2008;

„Бодливата роза“, 2009.
Умира след продължително 

боледуване в добричката бол-
ница на

3 ноември 2012 г.

Близо 120 000 данъкоплатци 
са посетили салона за обслуж-
ване на клиенти в НАП Варна 
през 2022 г., като 22 000 от 
тях са заявилите и получили 
персонален идентификационен 
код (ПИК).  

Издаването на ПИК става в 
рамките на минути след подава-
не на заявление. Персоналният 
код се получава лично или чрез 
упълномощено лице в избран 
от потребителя офис на НАП.

Част от електронните услуги, 
достъпни с ПИК, са подаване 
на данъчни и осигурителни 
декларации, справки за оси-
гурителен доход, за активен 
трудов договор, за членство в 
пенсионен фонд, за задълже-
ния с възможност за плащане, 
получаване на удостоверения 
от НАП и други.

В началото на март, след по-
даването на данните от рабо-
тодатели и платци на доходи, 
ще бъде активна и е-услугата 
за достъп до предварително 
попълнената декларация за 
доходите, която се подава с 
ПИК или електронен подпис 
през Портала за електронни 
услуги на НАП. В нея ще бъдат 
вписани автоматично данни за 
получени през 2022 г. доходи 
от трудови правоотношения, 
граждански договори и хоно-

рари, доходи от наем за имоти, 
чиито наематели са юридиче-
ски лица и други. 

Срокът за ползване на 5% 
отстъпка за ранно онлайн де-
клариране и плащане е 31 
март, а крайният срок за обя-
вяване на доходите и плащане 
на дължимия данък върху об-
щата годишна данъчна основа 
тази година е 2 май, първият 
работен ден след 30 април.

Лицата, извършващи дей-
ност като търговци, еднолични 
търговци и земеделски стопа-
ни, избрали този ред на обла-
гане, подават декларациите 
си от 1 март до 30 юни. Това 
е срокът, в който и фирмите 
трябва да декларират корпора-
тивен данък /чл. 92 от Закона 
за корпоративното подоходно 
облагане/, данък върху разхо-
дите, данък върху 

приходите на бюджетните 
предприятия, както и данък 
върху дейността от опериране 
на кораби. Срокът за плащане 
на тези данъци е 30 юни. 

Допълнителна информация 
за данъчните и осигурителните 
изисквания може да се получи 
в сайта на НАП и на телефони-
те на Информационния център 
на НАП: 02/9859 6801 или 0700 
18 700 на цена, според тари-
фите на съответния оператор.   

 

През 2021 година излезе от печат сборникът „Будителите на 
Златна Добруджа”. Той бе резултат от проучвателската работа на 
ученици от Клуб „Знаете ли български език?” към СУ „Св. Климент 
Охридски” в град Добрич. Книгата включва биографични очерци за 
28 будители, свързани с историята и културата на Добруджа. 

Сега шестокласници от Клуба по български език и литература 
към Училището по изкуствата имат амбицията да продължат започ-
натото от своите предшественици. Целта, която са си поставили, е 
да напишат очерци за значими добруджанци, някои от които днес 
са неизвестни или малко известни, но за които трябва да си спом-
ним, защото са направили много за културно-просветния живот на 
добруджанци.   

Петър Габе
Петър Габе (рождено име Пейсах Габе) е роден 18 февруари 

1857 г. в Елисаветград, Херсонска губерния. Той е от еврейски 
произход. Взема участие като опълченец в Руско-турската война 
през 1877 – 1878 г. Петър Габе е човек с демократични разбирания, 

народоволец, за-
ради което трябва 
да напусне Русия 
през 1884 г., тър-
сейки убежище в 
България. Пристига 
в Южна Добруджа 
и се заселва там 
през късната есен 
на 1884 г. заедно 
със съпругата си 
Екатерина Самой-
ловна Дуел, с която 
са женени от 1881 
г., и едногодишния 
си син Израел (на-
ричан Сеня). Вто-
рото дете в семей-
ството е Изидора 
(бъдещата поетеса 
Дора Габе), родена 
през 1886 г., тре-
тото дете е Еману-
ил (Манол), роден 
през 1889 г., а чет-
въртото дете е Иза-
бела (Бела Габе), 
родена през 1893 г.

Петър Габе става 
един от най-големите чифликчии в Добруджа. Въвежда най-модер-
ната техника по онова време, внася специални сортове, създава 
първото биволовъдно стопанство в България. През 1891 г. получава 
българско гражданство. Сътрудник е на вестниците „Мир“, „Воля“, 
„Радикал“, „Балканска зора“, „Свобода“, „Независимост“, „Буря“, 
„Народ“, „Ден“ и др. През 1894 г. е избран в Балчик за народен 
представител с голяма преднина и полага клетва в Народното 
събрание, но по-късно изборът му е касиран. През 1913 г., след 
първото завладяване на Южна Добруджа от Румъния, семейството 
се премества в София. 

Петър Габе е общественик, публицист, стопански деец, аграри-
кономист. Пише по икономически и стопански въпроси, обявява се 
против лихварството и експлоатацията от чорбаджиите. През 1894 
г. в сп. „Българска сбирка“ в поредица статии изтъква липсата на 
икономически изследвания, които се отразяват върху развитието 
на българското селско стопанство. Критикува данъчната система 

при Стамболов, която затормозява развитието на земеделието. 
Помага за подготовката на стопанската програма на правителство-
то на д-р Константин Стоилов. Когато Румъния предявява открито 
претенциите си към Южна Добруджа, Габе написва изложение до 
Министерския съвет (25 юни 1913 г.). В него той нарича тази част от 
страната ни „българската Калифорния“ и предрича тежка загуба за 
икономическото развитие на страната, ако Добруджа бъде отнета.

Петър Габе е автор на 13 книги, свързани предимно със съдбата 
на Добруджа. През 1917 г. публикува своята анкета „Румъния в 
Добруджа 1913 – 1916 г.“, която според някои е „най-българската 
книга за румънската окупация на Южна Добруджа“, съчетание 
от добросъвестно излагане на фактите от стопански характер, 
проникновено и далновидно тълкуване на политико-икономически-
те реалности и дълбоко човешко изобразяване на преживените 
митарства и издръжливост на населението в тези тежки условия. 
Заради тази книга румънски съд го осъжда задочно на смърт и 
конфискува недвижимото му имущество, личния му архив и богатата 
библиотека, останали в Южна Добруджа. През 1925 г. Петър Габе 
отпечатва най-известното си съчинение – „Добруджанският въпрос 
в неговата същност (По повод обезземляването на добруджанското 
население)“, което е издадено и на френски език.

Петър Габе умира през 1927 г. в София. Личният му архив се съх-
ранява във фонд 137К в Централен държавен архив. Състои от 581 
архивни единици от периода 1872 – 1951 г.

Материалът е подготвен от Никол Николова

Христо Капитанов
Роден е през 1903 г. в град Добрич. Завършва право и история 

в Букурещ. По време на румънската окупация на Южна Добруджа 
той остава да живее сред нашите сънародници в Румъния. Преци-
зен познавач на историята на България и Румъния и на българо-
румънските отношения, той успява да открие и публикува стотици 
документи за българската политическа, революционна и културна 
емиграция в Румъния. Преподава български език в Букурещкия уни-
верситет. До 1940 г. е редактор на български вестници и списания в 
Добрич – „Факел“, „Куриер“, „Добруджански глас“ , „Селска народна 
библиотека“, „Вечер“ и други. В периода 1940 – 1944 г. е редактор 
в Дирекцията на печата към Министерство на външните работи и 
изповеданията. След 9 септември 1944 г. е изключен от Съюза на 
българските писатели. Автор е на книгите „Стихосбирка“, „Панайот 
Станчов-Черна. Живот и творчество“, „Българските писатели за 
македонската свобода“. 

В годините на румънската окупация на Добруджа оказва значи-
телна помощ на българското население като юрист с многобройните 
си статии на правна тематика. В продължение на няколко години 
Христо Капитанов изучава живота и творчеството на един от зна-
чимите румънски поети – Панайот Станчов-Черна. 

Благодарение на неговата работоспособност е издирена и 
преведена непознатата дотогава публицистика на Г. С. Раковски 
и Любен Каравелов, публикувана на румънски език. Заради тази 
му откривателска и преводаческа дейност той е привлечен и като 
сътрудник към БАН. Благодарение на него днес имаме и 
 редица румънски документи за живота и творчеството на певеца 
на Добруджа Йордан Йовков.

След дългогодишни издирвания на румънските архиви, библио-
теки и музеи и след стотици срещи с наши сънародници в Румъния 
Христо Капитанов пише и публикува множество статии и очерци за 
българи, участвали в политическия, културния и църковния живот на 
северната ни съседка. Той открива и български строители, дърво-
резбари и зографи от Македония, строили и зографисвали църковни 
храмове в Румъния.

Христо Капитанов може да бъде наречен будител на Добруджа, 
защото е български родолюбец, който през целия си живот отстоява 
историческата истина. Приема, че наш дълг е да помислим за онези 
наши сънародници, които остават зад Дунава след сключването на 
Крайовския договор.

Умира през 1971 г. в град София.  
Материалът е подготвен от Кирил Костадинов

Божидар Ханджиев - "свяст 
и гордост на своето време"
Божидар Ханджиев е роден на 21 януари 1915 г. Баща му е Влади 

Тодоров Ханджиев, а майка му е Станка Опълченова. Дядо му Петър 
Опълченеца е опълченец на Шипка и участник в битките при Стара 
Загора.

Божидар Ханджиев учи при даскал Коста Атанасов, продължа-
ва в Българската 
частна гимназия. 
Постъпва сту-
дент в Академия 
„Михайляну“ в 
Яш. През 1937 г. 
специализира в 
Университета в 
Загреб, след кое-
то се дипломира 
с полагане на 
писмен изпит на 
тема „Българо-
румънски линг-
вистични  връзки 
през XVI – XVII 
век“

Получава на-
учно звание и за 
кратко е асис-
тент в Катедра-
та по славян-
ска граматика. 
Предложена му 
е постоянна на-
учна работа, ако 

промени името си от Ханджиев на румънското Ханджиу. Божидар 
Ханджиев отказва да се румънизира и се завръща в Добрич като 
учител по български език и литература в гимназията по покана на 
Българското културно общество. През трите учебни години преди 
освобождението на Южна Добруджа гимназиалният учител Божидар 
Ханджиев се утвърждава като високоподготвен, ерудиран литера-
тор. Той отваря очите на много хора и ученици.

  Божидар Ханджиев има двама синове: Владимир и Огнян. Уми-
ра на 81 години през 1996 г. На него са посветени филм и книга от 
признателните му ученици.

Материалът е подготвен от Борис Ханджиев
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ОВЕН - Ентусиазирано ще се посветите на 
новите си начинания и без да губите време 
ще стигнете до първите добри резултати. 
Прагматичното ви мислене ще ви насочи към 
подходящите хора.

ТЕЛЕЦ - Захванете се с по-малко задачи 
днес. Нямате полза от разпиляване, което 
освен, че е ненужно и хаби силите ви. Инте-
ресно запознанство ще ви носи предимства 
за в бъдеще.

БЛИЗНАЦИ - Не показвайте умората и раз-
дразнението си към колегите, бъдете вежливи 
и готови за взаимопомощ. С прецизните си 
действия ще улесните изпълнението на обща 
задача.

РАК - Радостни вълнения ще ви разтоварят 
от грижите и ще направят деня ви хубав. Ако 
може да отмените някои от ангажиментите 
си, го направете, за да сте заедно с хората, 
които обичате.

ЛЪВ - С вярва в доброто и оптимистично 
настроени за бъдещето си, ще изживеете пъл-
ноценно деня си, занимавайки се с приятни 
неща. Отношенията с близките ви са повече 
от всякога добри.

ДЕВА - Много от вас ще продължат да рабо-
тят по задачи от бизнес-характер. В търсене 
на начини за подобряване на организацията 
на работа, ще вземете много бързо нужните 
решения.

ВЕЗНИ -  Нека намерят място сред приори-
тетите ви някакви по-приятни за вас самите 
занимания. Издигането ви в йерархията е 
факт, с който мнозина вече ще трябва да се 
съобразяват.

СТРЕЛЕЦ - Без да позволявате намеса в де-
лата си ще работите в полза на намеренията 
си. Независимият ви дух ще свърши своето, 
а добра новина ще ви мотивира да станете 
по-активни.

КОЗИРОГ - Въздържайте се от семейни 
спорове, дори и да мислите, че сте прави. 
Тонизиращи процедури ще ви накарат да се 
почувствате по-добре. Чуждите неволи ви 
причиняват страдания.

ВОДОЛЕЙ - Помогнете, но не изпадайте в 
крайности. Животът ви ще стане по-спокоен, а 
вие по-сговорчиви, ако изправите собствените 
си грешки. Среща с приятел ще ви разтовари 
доста.

СКОРПИОН - Проблемите на много хора ще 
станат и ваши, което ще ви направи по-заети 
и отговорни. Вземайте решенията си, като 
добре се вслушвате не само в своето мнение.

РИБИ - Не отстъпвайте пред нищо в днеш-
ния ден. Работете така, че да канализирате 
промените изцяло в своя полза. Отсейте не-
щата, които са близки до вас и на тях отдайте 
енергията си.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Жените живеят по дълго от мъжете. Това доказва, че не смехът 
удължава живота а истерията! - Пепа от тесен център но не тази, за 
която си мислите!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
казваме днес на собстве-
ника на книжарница „Ма-
рина“ Йордан Йорданов, 
с пожелания да е здрав, 
да се радва на обичта на 
прекрасното си семей-
ство и на много успехи в 
бизнеса, да продължи да 
бъде все такъв добър чо-
век, готов винаги да пода-
де ръка на добра кауза. И 
да има много приятели и 
много поводи за искрена 
усмивка!

РОЖДЕНИК днес е кме-
тът на село Житница Йор-
дан Господинов. Нека е 
здрав и нека работи с 
ентусиазъм за хората от 
повереното му населено 
място!

С ОБИЧ всички от НДТ 
честитим утрешния рож-
ден ден на една млада и  
много обичана учителка 
от Каварна - Емилия Се-
мова. На Еми желаем да 
е здрава, да се радва на 
обичта на прекрасния си 
съпруг Ники и на двете 
очарователни слънчица 
у дома – Любчо и Рая, да 
е все такава работлива, 
слънчева, отговорна и  
себераздаваща се. И да й 
върви по вода във всичко, 
с което се заеме!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
с утрешна дата казваме 
на г-жа Ваня Янкова, с 
пожелания за здраве, за 
успехи, за много добри 
приятели и за много осъ-
ществени добри начина-
ния!.

ИМЕН ДЕН празнуват 
утре всички с имената 
Евтим и Евтимий. Здраве 
и успехи във всичките им 
добри начинания им же-
лаем ние от НДТ!

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН в 
аванс казваме на всич-
ки с имената Агнеса, 
Максим и Максимилиан, 
които празнуват на 21 
януари. Нека са здрави, 
успешни и щастливи!

РОЖДЕНИЧКА на 22 
януари е г-жа Боряна 
Андреева, а ние още от 
днес й желаем от здраве, 
сбъднати мечти и много 
поводи за усмивка да не 
се отърве!

В АВАНС честитим 
рождения ден на Симеон 
Господинов – общински 
съветник от МК ВМРО 
(ГЕРБ, СДС) в Балчик, 
който празнува на 22 яну-
ари. Нека е здрав и нека 
работи с мисъл и грижа 
за хората от Белия град! 

ИМЕН ДЕН празнуват 
на 22 януари всички с 
имената Tимoтeй и Ти-
мофей. Здраве и успехи 
във всичко добро, с което 
се заемат, им желаем в 
аванс ние от НДТ!

РОЖДЕН ДЕН празнува 
на 23 януари старши ака-
унт мениджърът на  Вива-
ком – Добрич, Десислава 
Колева. На стилната, ра-
ботлива дама желаем да 
е здрава, да се радва на 
обичта на прекрасното 
си семейство, да про-
дължи да бъде първенец 
в работата си, да про-
дължи с непресекващ 
ентусиазъм да работи за 
благородната кауза на 
дамски клуб „Майчина 
грижа“ и разбира се – да 
се сбъдват всичките й 
мечти, а стореното от 
нея добро да й се връща 
стократно! 

 

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ПОСРЕщНАХМЕ 
МЕжДуНАРОДНия ДЕН НА 
СНЕжНия чОВЕК бЕз СНяг

На 18 януари се празнува 
Международният ден на снежния 
човек. Идеята за рождения ден 
е на германския колекционер 
Корнелиус Граетц. Датата е 
избрана, защото единицата сим-
волизира метлата, а осмицата – 
тялото на снежния човек.

Сведенията за създаването 
на първия снежен човек остават 
твърде неясни и непълни. Въпреки 
това Боб Екстайн, автор на книга-
та „Историята на снежния човек“, 

споменава за наличи-
ето на подобни снеж-
ни скулптури още от 
средновековието. Той 
се позовава на различ-
ни изображения, на-
мерени в европейски 
музеи, галерии и биб-
лиотеки. Най-ранните 
сведения за наличи-
ето на снежен човек, 
които Екстайн успява 
да намери, са в биб-
лиотеката Koninklijkе в 
холандския град Хага 
в творбата „Часослов“, 
която датира от 1380 г.

Най-простият сне-
жен човек се състои 
от 3 части, които пред-
ставляват 3 големи 
снежни топки - най-
голямата служи за ос-

нова, след това се слага втората 
по големина и служи за торс и 
накрая най-малката за глава. По-
някога за ръце служат клони, но 
човекът може да бъде и без ръце. 
Снежният човек "държи" лопата 
или метла. За очи най-често се 
ползват въглени, носът е желател-
но да е от морков, а за уста могат 
да се ползват малки камъчета. На 
главата му има шапка, а около 
врата - шал.

ТАйНиТЕ НА ВъзХиТиТЕЛНАТА 
КРАСОТА НА ДжиНА ЛОЛОбРиДжиДА

Като дете тя мечтаела да 
стане оперна певица. За късмет 
на всички киномани, майка й се 
наложила с убеждението си, че 
младата Джина Лолобриджида 
трябва да започне да се снима 
във филми. 

Пикът на нейната слава идва 
през 50-те и 60-те години на 
миналия век, а през 70-те Джина 
постепенно започва да отказва 
роли. Просто защото искала 
всяка роля да бъде по-добра 
от предишната и да надгражда 
таланта си, но често се оказ-
вало, че героините са от един и 
същи тип. Въпреки факта, че тя 
започва да се появява по-рядко 
на екрана, за много мъже тя ос-
тава най-привлекателната, а за 
жените - пример за подражание.

 Ето какви са основните тайни 
за красота на Джина Лолобри-
джида, които са й помагали да 
изглежда красива до дълбока 
старост.

Умерено хранене
Истинският италианец ни-

кога не отказва традиционна 
италианска паста. Но в същото 
време Джина Лолобриджида не 
си е позволявала да преяжда и 
редовно е имала дни, в които 
е оставяла организма да си 
почине без храна. През уикен-
дите звездата на италианското 
кино ядяла каквото си поиска, 

а през седмицата се огранича-
вала с обяд със сирене и месо 
с портокалов сок. За закуска и 
вечеря приемала само вода с 
лимонов сок.

Любов към самия себе си
Актрисата, която оцелява във 

Втората световна война добре 
знаеше стойността на живота и 
не се разменяше за дреболии. 
Тя постига всичко сама, рабо-
тейки честно и усърдно. Като 
в същото време никога не за-
бравя, че има нужда от почивка.

Сама си е стилист и дизайнер
Джина Лолобриджида сама 

проектира всичките си тоалети 
и ги шие с шивачка. Забележи-
телен факт е, че тя не работи с 
известни модни дизайнери, дори 
когато става богата и известна.

Не се появява никога без 
макияж

95-годишната Джина Лоло-
бриджида ще се кандидатира 
за депутат в родната й Италия

Красивата италианка бе до-
бре разпознаваема с нейните 
ярко начервени устни. В същото 
време тя изповядва правилото, 
че гримът трябва да е естест-
вен, което означава, че трябва 
да подчертава красотата, а не 
да създава различно лице.

Всяка жена трябва да пее
Въпреки че актрисата не ста-

ва оперна певица, както мечтае-
ла в детството си, тя се занима-

ваше с пеене и съветваше всич-
ки жени да пеят. Защото то учи 
на правилна стойка и правилно 
дишане, което има положителен 
ефект върху цялостното благо-
състояние и духът на дамите.


