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Всеки ден с по-
добрия вестник!

Ще бъде облачно и мъгли-
во. На много места, главно в 
Западна България, а вечерта 
и през нощта срещу петък и 
в Централна, ще има слаби 
валежи от дъжд. Ще духа 
слаб до умерен изток-севе-
роизточен вятър. Минимал-
ните температури ще бъдат 
между 2 и 7, а максималните 
- между 6 и 11. В София ми-
нимална температура около 
3, максимална 6.

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

АЛБЕНА ОРГАНИЗИРА 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЕВЕРНОТО 
ЧЕРНОМОРИЕ В ДЮСЕЛДОРФ

ПРОГРАМАТА НА 
ОБЩИНА ДОБРИЧ 
ЗА 3 МАРТ

На стр. 2

ЦИК ИЗТЕГЛИ 
НОМЕРАТА В 
БЮЛЕТИНАТА 
ЗА ВОТА

ЦИК изтегли жребия за номерата на партиите и ко-
алициите в бюлетината за парламентарните избори, 
които са насрочени за 2 април.

В надпреварата за гласовете на избирателите ще 
участват петнадесет партии и седем коалиции:

№1 - КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
№2 - КП ГЕРБ – СДС
№3 - ПП ВЪЗРАЖДАНЕ
№4 - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

№5 - ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИС-
ТИНАТА

№6 - КП КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ 
№7 - ПП “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”
№8 - КП ЗАЕДНО
№9 - ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ
№10 - ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛ-

НОСТ И ВЪЗХОД
№11 - ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕС-

НИЦАТА
№12 - КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМО-

КРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
№13 - ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
№14 - КП ЛЕВИЦАТА
№15 - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
№16 - ПП МИР
№17 - ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВ-

РОЛЕВИЦА
№18 - ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРА-

ЦИЯ (БСДД)
№19 - ПП ГЛАС НАРОДЕН
№20 - ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАР-

СКИ ПЪТ“
№21 - КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО
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ТОДОРОВДЕН
ЗА ЛЮБОВТА КъМ 
жИВОТНОТО КАТО 
шАНС ЗА уСПЕхА
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ПРОДАВА СЕ
апартамент в Добрич - жк „Дружба“, бл. 39, 

ет. 2, 93 кв.м, саниран, газ до апартамента.
Цена по споразумение. 
За контакти: 0888 283035

Íà 28 ôåâðóàðè, îêîëî 22:10 ÷àñà, â ãðàä Áàë÷èê å ñïðÿí çà 
ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Ôîëêñâàãåí“. Â õîäà íà ïðîâåðêàòà 
â ïúòíèêà â ÌÏÑ , ìëàäåæ íà 17ãîäèíè, å óñòàíîâåíî áÿëî 
ïðàõîîáðàçíî âåùåñòâî ñ òåãëî 1,3 ãðàìà, ðåàãèðàùî íà 
ìåòààìôåòàìèí. Ìëàäåæúò å çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 1 ìàðò, îêîëî 05:30 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å èçâúðøåíà 
ïðîâåðêà íà äâàìà ìúæå íà 29è íà 23ãîäèíè. Â õîäà íà 
ïðîâåðêàòà â äâàìàòà ñà óñòàíîâåíè áÿëî ïðàõîîáðàçíî 
âåùåñòâî ñ òåãëî 0,80 ãðàìà è 0,30 ãðàìà, ðåàãèðàùè íà 
àìôåòàìèí. Çàäúðæàíè ñà çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 1 ìàðò â ãðàä Äîáðè÷ å èçâúðøåíà ïðîâåðêà íà 25-ãî-
äèøåí ìúæ. Â õîäà íà ïðîâåðêàòà å óñòàíîâåíà ñóõà òðåâíà 
ìàñà ñ òåãëî 2,22 ãðàìà, ðåàãèðàùà íà êàíàáèñ. Ìúæúò å 
çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. ÍÄÒ

112 ÍÎÂÈÍÈ

Ïóáëè÷íî îáñúæäàíå íà 
ðàç÷åòèòå çà êàïèòàëîâè è 
èíâåñòèöèîííè ðàçõîäè íà 
Îáùèíà Äîáðè÷êà çà 2023 
ã. ùå çàïî÷íå â 10.00 ÷. íà 7 
ìàðò â çàëà 108 â ñãðàäàòà íà 
îáùèíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ 
íà óë.„Íåçàâèñèìîñò“ �20. 
Ïîêàíà çà ó÷àñòèå â ñúáè-
òèåòî, êîåòî ñå ïðîâåæäà â 
ñúîòâåòñòâèå ñúñ Çàêîíà çà 
ïóáëè÷íèòå ôèíàíñè, îòïðàâÿ 
êúìîáùèíñêèòå ñúâåòíèöè, 
êìåòîâåòå íà êìåòñòâà, êìåò-
ñêèòå íàìåñòíèöè, ãðàæäàíè è 
çàèíòåðåñîâàíè ëèöà êìåòúò 
íà Îáùèíà Äîáðè÷êà Ñîíÿ 

НА 7 МАРТ ОБСЪЖДАТ НА 7 МАРТ ОБСЪЖДАТ 
ПУБЛИЧНО КАПИТАЛОВИТЕ ПУБЛИЧНО КАПИТАЛОВИТЕ 
РАЗХОДИ НА ОБЩИНА РАЗХОДИ НА ОБЩИНА 
ДОБРИЧКА ЗА 2023 Г. ДОБРИЧКА ЗА 2023 Г. 

Ãåîðãèåâà.
Ïðåäëîæåíèÿ, ìíåíèÿ è 

ïðåïîðúêèìîãàò äà ñå ïðåä-
ñòàâÿòè â Èíôîðìàöèîííèÿ 
öåíòúð  èëè  íà åëåêòðîíåí 
àäðåñ obshtina@dobrichka.
bgäî 17.00 ÷. íà 07.03.2023 ã.

Çà ïîñòúïèëèòå ñòàíîâèùà 
è ïðåäëîæåíèÿ îò ïóáëè÷íîòî 
îáñúæäàíå ùå áúäå ñúñòà-
âåí ïðîòîêîë, êîéòîùå áúäå 
ïóáëèêóâàí íà èíòåðíåò ñòðà-
íèöàòà è ùå ñå ïðèëîæè êúì 
ïðîåêòà íà Ïðîãðàìàòà çà êà-
ïèòàëîâè ðàçõîäè íà Îáùèíà 
Äîáðè÷êà çà 2023 ãîäèíà.

Êðàñèìèðà ÍÈÊÎËÎÂÀ

„Èíôëàöèÿòà å ñêðèòèÿò 
äàíúê, êîéòî ïðàâèòåëñòâîòî 
íà Êèðèë Ïåòêîâ âúâåäå â Áúë-
ãàðèÿ. Ïðè 20% çà ìèíàëàòà 
ãîäèíà, åäâà 8% å ïðèâíåñåíà. 
Çà ïúðâèòå äâà ìåñåöà íà 2023 
ã. å 16,4%, à çà ïðîäóêòèòå 
îò ìàëêàòà ïîòðåáèòåëñêà 
êîøíèöà äîñòèãà 50%. Òåçè 
ïðîöåñè ñà ñëåäñòâèå îò ëî-
øàòà ôèíàíñîâà ïîëèòèêà íà 
Ïðîäúëæàâàìå ïðîìÿíàòà è íà 
ïîëèòè÷åñêàòà íåñòàáèëíîñò“. 
Òîâà çàÿâè âîäà÷úò íà ëèñòàòà 
íà ÃÅÐÁ-ÑÄÑ â Äîáðè÷ Äåíèöà 
Ñà÷åâà â ïðåäàâàíåòî „Ðåôå-
ðåíäóì“ íà ÁÍÒ.

Ñïîðåä íåÿ óâåëè÷åíèòå 
ñîöèàëíè ðàçõîäè, ñ êîèòî 
ñå õâàëÿò ÷àñò îò ïàðòèèòå, 
íå óñïÿõà äà êîìïåíñèðàò 
èíôëàöèÿòà è äîâåäîõà äî ïî-
ãîëÿìî îáåäíÿâàíå è ïîâå÷å 
íåðàâåíñòâà. „Åäèí îò ïúð-
âèòå çàêîíîïðîåêòè â íîâîòî 
Íàðîäíî ñúáðàíèå ùå áúäå 
çà áþäæåòà è òîãàâà ùå ñå 
âèäè äî êàêúâ òåæúê äåôèöèò 

ДЕНИЦА САЧЕВА: ИНФЛАЦИЯТА Е ДЕНИЦА САЧЕВА: ИНФЛАЦИЯТА Е 
СКРИТИЯТ ДАНЪК НА ПРОДЪЛЖАВАМЕ СКРИТИЯТ ДАНЪК НА ПРОДЪЛЖАВАМЕ 
ПРОМЯНАТАПРОМЯНАТА

äîâåäå ïîïóëèñòêîòî óïðàâëå-
íèå íà ïóáëè÷íèòå ôèíàíñè“, 
ïîñî÷è Ñà÷åâà. 

Âîäà÷úò íà ëèñòàòà â Äî-
áðè÷ áåøå êàòåãîðè÷íà, ÷å äî-
õîäèòå íå ñå âäèãàò îò äúðæà-
âàòà è ïîëèòè÷åñêèòå ïàðòèè, 
à îò èêîíîìèêàòà. Êîëêîòî 
ïî-áúðçî áúäå èçëú÷åíî ðå-
äîâíî ïðàâèòåëñòâî, òîëêîâà 
ïî-ñêîðî ìîæå äà ñå ïðèåìå 
ðàçóìåí áþäæåò, äà ñå âúçñòà-
íîâÿò êàïèòàëîâèòå ðàçõîäè è 

äà çàïî÷íå èçïúëíåíèåòî íà 
ìåðêèòå ïî åâðîïåéêèòå ôîí-
äîâå è ïðîãðàìè. 

„Èçáîðèòå íà 2 àïðèë 2023 ã. 
òðÿáâà äà âúðíàò ñòàáèëíîñò-
òà è äà äàäàò ïåðñïåêòèâè çà 
ðàçâèòèå. Áåçîòãîâîðíî å ÷àñò 
îò ïîëèòèöèòå äà ãè îïðåäåëÿò 
êàòî ïðåëþäèÿ êúì ìåñòíèÿ 
âîò. Ðåçóëòàòèòå îò ãëàñó-
âàíåòî òðÿáâà äà îòðàçÿâàò 
âúçìîæíîñòèòå è ãîòîâíîñòòà 
íà ïàðòèèòå äà ñúñòàâÿò ðà-
áîòåùî ïðàâèòåëñòâî. Äî ìî-
ìåíòà åäèíñòâåíî ÃÅÐÁ-ÑÄÑ 
ñìå äàëè òàêàâà çàÿâêà“, êàçà 
îùå Äåíèöà Ñà÷åâà è äîáàâè, 
÷å âìåñòî íåïðåêúñíàòî äà ñå 
ãåíåðèðàò ñêàíäàëè, å íåîáõî-
äèìî äà ñå ðàáîòè ïîâå÷å ïî 
ïðîáëåìèòå è äà ñå ïîñòèãàò 
äîáðè ðåçóëòàòè çà õîðàòà. 

                   ÃÅÐÁ - Äîáðè÷

Íîâîèçáðàíèÿò ïðåäñåäà-
òåë íà Ðàéîíåí ñúä – Äîáðè÷ 
ñúäèÿ Ìàðèàíà Ìîì÷åâà îôè-
öèàëíî âñòúïè â äëúæíîñò 
äíåñ. Òÿ ïîåìà ðúêîâîäñòâîòî 
íà ñúäà çà ñëåäâàùèòå ïåò 
ãîäèíè. Àêòúò çà âñòúïâàíå é 
áå âðú÷åí îò ïðåäñåäàòåëÿ íà 
Îêðúæíèÿ ñúä â Äîáðè÷ Ãàëà-
òåÿ Õàíäæèåâà ñ ïîæåëàíèå çà 
óñïåøåí ìàíäàò.

Íà 07.02.2023ã. Ñúäèéñêà-
òà êîëåãèÿ íà Âèñøèÿ ñúäå-
áåí ñúâåò åäèíîäóøíî èçáðà 
Ìàðèàíà Ìîì÷åâà çà àäìè-
íèñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë – 
ïðåäñåäàòåë íà Ðàéîíåí ñúä 
– Äîáðè÷. Ïðè îáñúæäàíå íà 
íåéíàòà êàíäèäàòóðà áå îò-
áåëÿçàíî, ÷å ñúäèÿ Ìîì÷åâà 
èìà åäèíîäóøíà ïîäêðåïà îò 
îáùîòî ñúáðàíèå íà ñúäèèòå, 
ïðèòåæàâà àäìèíèñòðàòèâåí 
îïèò, çàäúëáî÷åíî ïîçíàâà 
ïðîáëåìèòå íà ñúäà è ïðåäñòà-
âÿ âèçèÿ çà òÿõíîòî ðåøàâàíå.

Ìàðèàíà Ìîì÷åâà èìà äúë-
ãîãîäèøåí þðèäè÷åñêè ñòàæ â 
îðãàíèòå íà ñúäåáíàòà âëàñò. 
Ðàáîòèëà å êàòî ñúäèÿ ïî 
âïèñâàíèÿòà â Ðàéîíåí ñúä – 
Äîáðè÷ è ñúäèÿ â Ðàéîíåí ñúä 
– Ãåíåðàë Òîøåâî. Îò 2006ã. å 
ñúäèÿ â Ðàéîíåí ñúä – Äîáðè÷, 
êàòî ïðåç 2015ã. å íàçíà÷åíà 
çà íåãîâ çàì.-ïðåäñåäàòåë è 
ðúêîâîäèòåë íà Íàêàçàòåë-
íîòî îòäåëåíèå. Îò îêòîìâðè 

СЪДИЯ МАРИАНА МОМЧЕВА ВСТЪПИ СЪДИЯ МАРИАНА МОМЧЕВА ВСТЪПИ 
В ДЛЪЖНОСТ КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ В ДЛЪЖНОСТ КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА РАЙОНЕН СЪД - ДОБРИЧНА РАЙОНЕН СЪД - ДОБРИЧ

2022ã. å îïðåäåëåíà çà è.ô. 
àäìèíèñòðàòèâåí ðúêîâîäè-

Òúðæåñòâàòà â Äîáðè÷, ïîñâåòåíè íà Íàöèîíàëíèÿ ïðàçíèê 
íà Áúëãàðèÿ, çàïî÷âàò íà 3 ìàðò ñ ïàíèõèäà â ïàìåò íà çàãè-
íàëèòå çà Îñâîáîæäåíèåòî íà Áúëãàðèÿ è ïðàçíè÷åí âîäîñâåò. 
Íà÷àëîòî å â 09.00 ÷., â Õðàì „Ñâ. Ãåîðãè”. 

Â 09.30 ÷., îò Õðàì „Ñâ. Ãåîðãè” äî Ìåìîðèàëåí êîìïëåêñ 
„Õàí Àñïàðóõ“ òðúãâà ïðàçíè÷íî øåñòâèå „Ïúðâèòå“, âîäåíî 
îò ó÷åíèöè è ïðåïîäàâàòåëè íà Ïðîôåñèîíàëíà ãèìíàçèÿ ïî 
òóðèçúì „Ï. Ê. ßâîðîâ“ – Äîáðè÷.

Â 10.00 ÷., íà Ìåìîðèàëíèÿ êîìïëåêñ „Õàí Àñïàðóõ“ è Êîñòíè-
öàòà íà çàãèíàëèòå ðóñêè âîèíè ùå ñå ïðîâåäå ïîêëîíåíèå è 
âîåíåí ðèòóàë çà èçäèãàíå íà íàöèîíàëíîòî çíàìå, çíàìåòî íà 
Îáåäèíåíà Åâðîïà è çíàìåòî íà ãðàä Äîáðè÷. 

Íà ïëîùàä Ñâîáîäà, â 12 ÷àñà çàïî÷âà ïðàçíè÷íèÿò êîíöåðò 
íà Ïðîôåñèîíàëåí ôîëêëîðåí àíñàìáúë „Äîáðóäæà“. Ãëàâåí 
õóäîæåñòâåí ðúêîâîäèòåë Ñòîÿí Ãîñïîäèíîâ. Õîðåîãðàô Êîñòà 
Êîñòîâ. Ìóçèêàëåí ðúêîâîäèòåë Æèâêî Æåëåâ.

Îò 11.00 ÷. äî 13.00 ÷. íà ïëîùàä „Ñâîáîäà“ ùå ñå ïðîâåäå 
Êàðàóë íà ïàìåòòà ñ ó÷åíèöè îò ÑÓ „Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè“

Äåí íà îòâîðåíè âðàòè ùå èìà îò 09.00 ÷. äî 16.00 ÷. íà Âî-
åííîòî ãðîáèùå ìóçåé. 

Îò 09.00 ÷. äî 17.00 ÷. Äåí íà îòâîðåíè âðàòè îáÿâÿâàò è 
îáåêòèòå íà Ðåãèîíàëåí èñòîðè÷åñêè ìóçåé – Äîáðè÷: Ìóçåé â 
Ãðàäñêè ïàðê „Ñâ. Ãåîðãè“, Åòíîãðàôñêà êúùà, Äîì-ïàìåòíèê 
„Éîðäàí Éîâêîâ“, Àðõåîëîãèÿ. 

Äåí íà îòâîðåíè âðàòè, îò 11.00 ÷. – 17.00 ÷., ùå èìà è â Õóäî-
æåñòâåíà ãàëåðèÿ – Äîáðè÷. 

Ïðåç öåëèÿ äåí ãðàæäàíèòå íà Äîáðè÷ ìîãàò äà ïîäíàñÿò 
öâåòÿ íà ïàìåòíèöèòå íà Âàñèë Ëåâñêè, Õðèñòî Áîòåâ, Çàõàðè 
Ñòîÿíîâ, Ñòåôàí Êàðàäæà, Õàéäóò Ïåþ Áóþêëèÿòà, Ïàìåòíèê 
íà ïîáåäàòà (ãåí. – ëåéòåíàíò Öèìåðìàí), Äîáðîòèöà, Ô. Ì. 
Äîñòîåâñêè, Àëåÿ íà îïúë÷åíöèòå – Âîåííî ãðîáèùå ìóçåé, 
ïàìåòíà ïëî÷à íà Õàäæè Èâàí Õàäæèâúëêîâ.ÍÄÒ

ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА 
ДОБРИЧ ЗА 3 МАРТДОБРИЧ ЗА 3 МАРТ

òåë – ïðåäñåäàòåë íà Ðàéîíåí 
ñúä - Äîáðè÷.

Íà 28 ôåâðóàðè, øêîëà „ART 
HEROES” è Ìëàäåæêè öåíòúð 
– Äîáðè÷,  îòêðèõà  ïúðâàòà 
ñàìîñòîÿòåëíà èçëîæáà íà 
ìëàäèòå òâîðöè îò øêîëàòà.

Çàïîâÿäàéòå â ãîëÿìîòî ôî-
àéå íà Ìëàäåæêèÿ öåíòúð, çà 
äà ðàçãëåäàòå âïå÷àòëÿâàùèòå 
òâîðáè íà äåöàòà è ìëàäåæèòå, 
âäúõíîâåíè îò òÿõíîòî ñâîáîä-
íî ìèñëåíå è òåìèòå êîèòî ãè 
âúëíóâàò!

Ìåíòîð íà ìëàäèòå õóäîæíè-
öè å Ðàäîñëàâ Ðóäà÷åâ – Ðóäè, 
êîéòî ãè ó÷è êàê äà èçðàçÿâàò 
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ñåáå ñè, ÷ðåç åçèêà íà òâîð-
÷åñòâîòî. Èçïîëçâàò ñå ñïðå-
éîâå çà ãðàôèòè, àåðîãðàôèÿ, 
êàêòî è äèãèòàëíî ðèñóâàíå. 
Èçëîæáàòà âêëþ÷âà è ñêèöè, 
ñúçäàäåíè ñ ìîëèâè, ÷åòêè è 
ìàðêåðè.

Ðóäè è äâàìà íåãîâè áèâøè 
ó÷åíèöè, Êîñòàäèí Ãåîðãèåâ è 
Åí÷î Èâàíîâ ñà èíèöèàòîðèòå 
íà òîâà ñúáèòèå.

Ñúñ ñâîåòî èçêóñòâîòî, ìåí-
òîðèòå ñå ñòàðàÿò äà ïðåâúð-
íàò äåöàòà â äîñòîéíè õîðà è 
îòêðîÿâàùè ñå ëè÷íîñòè!

Âàêàíöèîííî ñåëèùå „Àëáå-
íà“ îðãàíèçèðà ñïåöèàëèçè-
ðàíà ñðåùà â ãð. Äþñåëäîðô, 
Ãåðìàíèÿ, çà ïðåäñòàâÿíå íà 
òóðèñòè÷åñêèòå âúçìîæíîñ-
òè, ïðåäëàãàíè ïî ñåâåðíîòî 
×åðíîìîðèå. Ïðîÿâàòà å ÷àñò 
îò ñòðàòåãè÷åñêîòî ïàðòíüîð-
ñòâî íà êóðîðòà ñ íåìñêàòà 
ìàðêåòèíãîâà è ÏÐ àãåíöèÿ 
GCE. Ïî ïîêàíà íà Àëáåíà â 
íåÿ ñå âêëþ÷èõà ñúùî ïðåä-
ñòàâèòåëè íà WaveResort, 
L i g h t h o u s e G o l f R e s o r t , 
ThermaVillage è Ñâ. Ñâ. Êîí-
ñòàíòèí è Åëåíà. Èíèöèàòè-
âàòà ïîäêðåïèõà è íàé-ãîëå-
ìèòå ãåðìàíñêè òóðîïåðàòî-
ðè, ñðåä êîèòî DERTouristik, 
Alltours, TUI, Schauinsland è 
FlamingoTours, êàêòî è îïåðà-
òîðúò íà äâåòå ìîðñêè ëåòèùà 
â Áúëãàðèÿ Fraport. 

Äîøëèòå â øèêîçíèÿ õîòåë 

HyattRegency æóðíàëèñòè è 
òóðèñòè÷åñêè àãåíòè èçðàçèõà 
çàäîâîëñòâîòî ñè îò âúçìîæ-
íîñòòà äà ïîëó÷àò àêòóàëíà 
èíôîðìàöèÿ çà ïðåäñòîÿùèÿ 
ëåòåí òóðèñòè÷åñêè ñåçîí „îò 
ïúðâà ðúêà“, êàêòî è äà ñå 
óâåðÿò çà ïîðåäåí ïúò, ÷å 
Áúëãàðèÿ å ñèãóðíà è óñòîé÷è-
âà òóðèñòè÷åñêà äåñòèíàöèÿ, 
ïðåäëàãàùà ïðîäóêò íà íàé-
âèñîêî íèâî. Ñïåöèàëèñòèòå 
ïðåïîòâúðäèõà ïîâèøåíèÿ èí-
òåðåñ íà òóðèñòèòå îò Ãåðìà-
íèÿ, íî âúïðåêè íåãî îáåìèòå 
íà ðåçåðâàöèèòå íÿìà äà äîñ-
òèãíàò íèâàòà îò 2019 ãîäèíà, 
êàêòî òîâà ñå ñëó÷è â ñúñåäíè 
äúðæàâè êàòî Ãúðöèÿ è Òóð-
öèÿ. Ó÷àñòâàùèòå õîòåëèåðè 
ïîñòàâèõà àêöåíò âúðõó âúç-
ìîæíîñòèòå çà ðàçøèðÿâàíå 
íà àêòèâíèÿ ñåçîí îò ì. ìàé 
äî ì. ñåïòåìâðè, ãëàâíî ÷ðåç 

ïî-àêòèâíî èçïîëçâàíå íà âúç-
ìîæíîñòèòå çà áàëíåîëîãè÷íè 
ïðîãðàìè, çäðàâåí è êóëòóðåí 
òóðèçúì.    

Â êðàÿ íà ïðîÿâàòà òîìáîëà 

îïðåäåëè ñðåä ïðèñúñòâàùè-
òå ñïå÷åëèëèòå íåçàáðàâèìà 
âàêàíöèÿ íà áúëãàðñêîòî ×åð-
íîìîðèå.

Ñòàíèñëàâ ÑÒÈËßÍÎÂ
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Âàêàíöèîííî ñåëèùå „Àë-
áåíà“ ñå âêëþ÷âà â áîðáàòà ñ 
äåòñêîòî çàòëúñòÿâàíå. Â ðàì-
êèòå íà ïðåäñòîÿùàòà ãîäèíà 
êîìïëåêñúò ùå îðãàíèçèðà 
10-òîòî þáèëåéíî èçäàíèå íà 
èíèöèàòèâàòà „Ó÷èëèùå çà 
çäðàâå“, íàñî÷åíà êúì äåöà, 
ðîäèòåëè è ó÷èòåëè, âêëþ÷âà-
ùà òðè 6-äíåâíè ñïåöèàëèçè-
ðàíè ëàãåðà, ïúðâèÿò îò êîèòî 
ïðåç ïðîëåòíàòà âàêàíöèÿ. 
Ïðåç ì. ñåïòåìâðè êóðîðòúò 
ùå áúäå äîìàêèí è íà 32-ÿ 
Åâðîïåéñêè êîíãðåñ ïî äåò-
ñêî çàòëúñòÿâàíå, ñúáèðàù 
ñïåöèàëèñòè â îáëàñòòà. Òîâà 
áåøå îáÿâåíî â ðàìêèòå íà 
ñúâìåñòíà ïðåñêîíôåðåíöèÿ, 
äàäåíà îò Êðàñèìèðà Ñòîÿíî-
âà – èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð 
íà „Àëáåíà Òóð“ ÅÀÄ, äîö. ä-ð 
Òåîäîðà Õàíäæèåâà-Äúðëåíñêà 
– ïðåäñåäàòåë íà Áúëãàðñêî 
ñäðóæåíèå çà ïðîó÷âàíå íà 
çàòëúñòÿâàíåòî è ñúïúòñòâà-
ùèòå ãî çàáîëÿâàíèÿ, ïî÷åò-
íèÿò ìó ïðåäñåäàòåë äîö. ä-ð 
Ñâåòîñëàâ Õàíäæèåâ, ïðîô. 
Àðìàí Ïîñòàäæèÿí – ïðåäñåäà-
òåë íà Äðóæåñòâîòî íà êàðäè-
îëîçèòå â Áúëãàðèÿ, è äîö. ä-ð 
Ìèõàèë Îêîëèéñêè – ïðåäñòà-
âèòåë íà Ñâåòîâíàòà çäðàâíà 
îðãàíèçàöèÿ â Áúëãàðèÿ. Ïî 
àêòóàëíè äàííè íà ÑÇÎ 61,7% 
îò áúëãàðèòå ñà ñ íàäíîðìåíî 
òåãëî èëè çàòëúñòÿâàíå, äîêà-
òî íà îáùîåâðîïåéñêî íèâî 

ïîêàçàòåëÿò å 58,67%. Åäâà 
â 5 äðóãè äúðæàâè íà Ñòàðèÿ 
êîíòèíåíò ïðîöåíòúò å ïî-âè-
ñîê – â ×åõèÿ, Ãúðöèÿ, Èçðàåë, 
Ìàëòà è Âåëèêîáðèòàíèÿ. 

„Ìîæåì äà ïîñòèãíåì êà-
÷åñòâåíà ïðîìÿíà â ïîñîêà 
ïîäîáðÿâàíå çäðàâîñëîâíîòî 
ñúñòîÿíèå íà äåöàòà è ìëàäå-
æèòå åäèíñòâåíî àêî îáåäè-
íèì óñèëèÿòà íà ñïåöèàëèñòè, 
ìåäèè, ïðàâèòåëñòâåíè è íå-
ïðàâèòåëñòâåíè îðãàíèçàöèè è 
ïðåäñòàâèòåëèòå íà áèçíåñà. 
Åòî çàùî âå÷å 10 ãîäèíè ñè 
ïàðòíèðàìå ñ âàêàíöèîííî ñå-
ëèùå „Àëáåíà“ è îðãàíèçèðà-
ìå èíèöèàòèâàòà „Ó÷èëèùå çà 
çäðàâå“. Â ðàìêèòå íà îáðàçî-
âàòåëíèòå ëàãåðè èçâúðøâàìå 
àíòðîïîìåòðè÷íè èçìåðâàíèÿ, 
êàñàåùè èíäåêñà íà òåëåñíàòà 
ìàñà, ìàñòíàòà òúêàí è ðèñêà îò 
ñúðäå÷íî ñúäîâè çàáîëÿâàíèÿ 
è çàõàðåí äèàáåò. Ïîäíàñÿìå 
ïîëåçíà èíôîðìàöèÿ çà íàâè-
öèòå íà õðàíåíå ïî èíòåðåñåí è 
äîñòúïåí íà÷èí, âúçïîëçâàìå ñå 
îò çäðàâîñëîâíèÿ ìèêðîêëèìàò 
è ëå÷åáíàòà ìèíåðàëíà âîäà, 
èçâúðøâàìå òåðåííî ëå÷åíèå è 
ïðàâèì ôèçè÷åñêè óïðàæíåíèÿ. 
Ïî òîçè íà÷èí, ñú÷åòàâàéêè ïî-
ëåçíîòî ñ ïðèÿòíîòî, âúçïèòà-
âàìå åäíî ïî-çäðàâî áúëãàðñêî 
îáùåñòâî“, êàçà äîö. Õàíäæèåâ, 
êîéòî å è åäèí îò áàùèòå íà 
òåçàòà,÷å áàëêàíñêàòà äèåòà å 
îñíîâåí ôàêòîð çà çäðàâîñëîâ-
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Ìèíèñòúðúò íà îáðàçîâàíèå-
òî è íàóêàòà óòâúðäè ñïèñúê ñ 
28 ïðîôåñèîíàëíè ãèìíàçèè, 
êîèòî äà ïîëó÷àò ñòàòóò íà 
Öåíòðîâå çà âèñîêè ïîñòèæå-
íèÿ â ïðîôåñèîíàëíîòî îá-
ðàçîâàíèå è îáó÷åíèå. Òå ùå 
áúäàò ìîäåðíèçèðàíè ñ íàä 96 
ìèëèîíà ëåâà ñ öåë ïîâèøàâà-
íå íà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòòà 
è ðàçâèòèå íà ïàðòíüîðñêè 
âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó ïðî-
ôåñèîíàëíèòå ãèìíàçèè, óíè-
âåðñèòåòèòå, ìåñòíèòå âëàñòè, 
îáðàçîâàòåëíèòå èíñòèòóöèè è 
êîìïàíèèòå. 

Eäèí îò áúäåùèòå öåíòðîâå 
çà âèñîêè ïîñòèæåíèÿ â ïðî-
ôåñèîíàëíîòî îáðàçîâàíèå è 
îáó÷åíèå – Ïðîôåñèîíàëíàòà 
ãèìíàçèÿ ïî çåìåäåëèå „Òîäîð 
Ðà÷èíñêè“ â Ãåíåðàë Òîøåâî.

 Åêèïúò íà ãèìíàçèÿòà ñå 
ñòðåìè äà îñèãóðÿâà ìîäåð-
íà òåõíîëîãè÷íà áàçà, çà äà 
ïîäãîòâÿ íåîáõîäèìèòå êàäðè 
çà áèçíåñà â Ñåâåðîèçòî÷íà 
Áúëãàðèÿ

 „Èçêëþ÷èòåëíî ñìå ãîðäè îò 
ôàêòà, ÷å ñëåä íàïðàâåíà êîì-
ïëåêñíà îöåíêà ïî ìåòîäîëîãèÿ 
ñìå òðåòè â ñòðàíàòà îò âñè÷êè 
ïðîôåñèîíàëíè ó÷èëèùà â Áúë-
ãàðèÿ è ñðåä 28-òå îäîáðåíè. 
Òàçè âèñîêà îöåíêà å ðåçóëòàò 
îò âñåêèäíåâíèÿ òðóä, óñèëèÿ è 
ñúðöàòîñò, êîÿòî âëàãàìå â íà-
øàòà ðàáîòà â èìåòî íà äåöàòà 
è ñåìåéñòâàòà íà íàøàòà ïðå-
êðàñíà Äîáðóäæà“, ñïîäåëÿ çà 
âåñòíèê „Àç-áóêè“ äèðåêòîðúò 
Êðèñòèÿíà Èâàíîâà.

Òÿ ñ ãîðäîñò ïðèïîìíÿ, ÷å 
ìàëêîòî ãðàä÷å íîñè ñëàâíîòî 
èìå íà ãåí. Ñòåôàí Òîøåâ, 
Îñâîáîäèòåëÿ íà Äîáðóäæà. 
„Ãîðäååì ñå è ñ íàøåòî ó÷è-
ëèùå, ñúçäàäåíî ñàìî ïðåäè 
34 ãîäèíè, çà äà îñúùåñòâè 
âðúçêàòà ìåæäó ó÷èëèùåòî è 
áåçêðàéíèòå íèâè íà Äîáðóäæà. 
Çàòîâà ïðåç ãîäèíèòå îáó÷åíèå-
òî å ïîä÷èíåíî íà åäíà öåë – äà 
ñëóæè íà íóæäèòå íà îáùåñòâî-
òî“, äîïúëíè Èâàíîâà.

Ïðîôåñèîíàëíàòà ãèìíàçèÿ 
ïî çåìåäåëèå å èíîâàòèâíî 
ó÷èëèùå, ñ óòâúðäåí àâòîðèòåò, 
êîåòî ôîðìèðà ó ó÷åíèöèòå 
ïðîôåñèîíàëíè çíàíèÿ è óìå-
íèÿ ïðè ïîäãîòîâêàòà èì çà 
ñîöèàëèçàöèÿ è ðåàëèçàöèÿ. 
„Ðåäîì ñúñ çåìåäåëñêàòà ïîä-
ãîòîâêà ñïîðåä Åâðîïåéñêàòà 
ðåôåðåíòíà ðàìêà ñå î÷åðòà-
âà ðàçâèòèåòî íà êëþ÷îâàòà 
êîìïåòåíòíîñò èíèöèàòèâíîñò 
è ïðåäïðèåì÷èâîñò. Òÿ å â ñèí-
õðîí ñúñ ñòðàòåãèÿòà „Åâðîïà 
2020“ è ñòðàòåãèÿòà íà ó÷èëè-
ùåòî“, äîïúëâà äèðåêòîðêàòà 
íà „Òîäîð Ðà÷èíñêè“.

Åêèïúò îò ó÷èòåëè ïðîäúë-
æàâà äà ðàçâèâà ïðåäïðèåìà-
÷åñêàòà êóëòóðà â ãèìíàçèÿòà, 
êîÿòî âîäè è êúì ïîñòèãàíå 
íà âèñîêî êà÷åñòâî íà ïðîôå-
ñèîíàëíîòî îáðàçîâàíèå. À 
ïðèäîáèâàíèòå óìåíèÿ â òàçè 
îáëàñò ñà îñíîâà çà óñâîÿâàíå 
íà ïðîôåñèîíàëíà ïðèãîäíîñò 
è çà ñàìî÷óâñòâèå íà ðàáîò-
íîòî ìÿñòî. Ïðåïîäàâàòåëèòå 
â ãèìíàçèÿòà ñà âèñîêîêâàëè-
ôèöèðàíè ñïåöèàëèñòè, êîèòî 
çàëàãàò íà òâîð÷åñòâî è èíî-
âàòèâíîñò â îñúùåñòâÿâàíå íà 
ó÷åáíî-âúçïèòàòåëíèÿ ïðîöåñ, 
çà äà èçãðàæäàò ó÷åíèöèòå êàòî 
êîíêóðåíòíè, çíàåùè è ìîæåùè 
ïðîôåñèîíàëèñòè è ãðàæäàíè 
íà Áúëãàðèÿ è ÅÑ.

Ñúñ ñïå÷åëåí è ðåàëèçè-
ðàí ïðîåêò ïî Íàöèîíàëíàòà 
ïðîãðàìà „Ðåãèîíè â ðàñòåæ“ 
ó÷åíèöèòå îò Çåìåäåëñêàòà 
ãèìíàçèÿ â Ãåíåðàë Òîøåâî 
ñå îáó÷àâàò â ìîäåðíèçèðàíà 
è îáîðóäâàíà ñúñ ñúâðåìåííè 
òåõíîëîãèè STEM ñðåäà.

„Âñè÷êè ñïåöèàëíîñòè, â êîè-
òî ñå îáó÷àâàò íàøèòå ó÷åíèöè, 
ñà ñúîáðàçåíè ñ äèíàìè÷íî 
ïðîìåíÿùàòà ñå ñðåäà è íóæ-
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С ДЕТСКОТО ЗАТЛЪСТЯВАНЕС ДЕТСКОТО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ

Íàó÷íèòå èçñëåäâàíèÿ è èíî-
âàöèèòå ñà âëîæåíèÿ ñ ãàðàí-
öèÿ çà áúäåùåòî íà àãðîáèç-
íåñà. Ïîä òîâà ìîòî ïðåìèíà 
îôèöèàëíàòà öåðåìîíèÿ çà 
âðú÷âàíåòî íà íàãðàäèòå â Êîí-
êóðñà çà èíîâàöèè. Òúðæåñòâå-
íîòî ñúáèòèå ñå ïðîâåäå â çàëà 
„Ïëîâäèâ“ íà Ìåæäóíàðîäåí 
ïàíàèð Ïëîâäèâ. 36 èíîâàòèâíè 
ïðîäóêòà, íàó÷íè ðàçðàáîòêè è 
òåõíîëîãèè ó÷àñòâàõà â äåñåò-
òå ðàçäåëà íà êîíêóðñà òàçè 
ãîäèíà.

Áèîëîãè÷åí ôàñóë „Âåæåí“, 
ñåëåêöèÿ íà Äîáðóäæàíñêè çå-
ìåäåëñêè èíñòèòóò, å èçëú÷åí 
çà ïîáåäèòåë è óäîñòîåí ñ äè-
ïëîì â Êîíêóðñà çà èíîâàöèè, 
ðàçäåë „Íàó÷íè ðàçðàáîòêè“, 
íà ìåæäóíàðîäíîòî èçëîæåíèå 
„ÀÃÐÀ 2023“ , êúäåòî áåøå è 
íàé-âèñîêàòà êîíêóðåíöèÿ, à 
æóðèòî ïðèñúäè è íàé-ìíîãî 
íàãðàäè çà èíîâàòèâíè ïðîäó-
êòè è òåõíîëîãèè.

Òîé å ðåãèñòðèðàí ïðåç 2015 
ã. è å åäèíñòâåíèÿò ñîðò ôàñóë 
ñ ïúñòðè ñåìåíà (òèï ïèíòî). 
Ñîðòúò å ñ èçïðàâåí õðàñò, 
êîåòî ãî ïðàâè ïîäõîäÿù çà 
åäíîôàçíî ìåõàíèçèðàíî ïðè-
áèðàíå. Âåãåòàöèîííèÿò ïå-
ðèîä å 81±4 äíè. Âèñî÷èíàòà 
íà ðàñòåíèÿòà å 40-60 cm â 
çàâèñèìîñò îò óñëîâèÿòà, à 
áîáîâåòå ñà ðàçïîëîæåíè â 
ãîðíèòå 4/5 îò ðàñòåíèåòî. 
Ñåìåíàòà ñà ïúñòðè, ñúñ ñëà-
áî æèëêóâàíå è ñëàá ãëàíö. 
Íàäëúæíàòà ôîðìà å áúáðåêî-
âèäíà, à íàïðå÷íàòà – øèðîêà, 
ïî÷òè åëèïòè÷íà. Òåãëîòî íà 
1000 ñåìåíà å 360±20 g. Ñîð-
òúò å óñòîé÷èâ íà îðåîëîâ ïðè-
ãîð è íÿêîè ðàñè íà ðúæäàòà 
ïî ôàñóëà. Ïðîäóêòèâíèÿò ìó 
ïîòåíöèàë ïðè âïèñâàíå â ñîð-
òîâàòà ëèñòà å 149±24 kg/da. 
Äúëáî÷èíàòà íà ñåèòáà å 4-5 
cm, à ñåèòáåíàòà íîðìà òðÿáâà 
äà îñèãóðè 35-40 ðåêîëòèðàíè 
ðàñòåíèÿ/m2.

„Âåæåí“ å ÷åòâúðòèÿò íàó-
÷åí ïðîäóêò íà Äîáðóäæàíñêè 
çåìåäåëñêè èíñòèòóò, ïîëó÷èë 

ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - 
С ОТЛИЧИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАНАИР С ОТЛИЧИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАНАИР 
"АГРА 2023""АГРА 2023"

îòëè÷èå â Êîíêóðñà çà èíîâà-
öèè íà ìåæäóíàðîäíèÿ ïàíàèð 
ÀÃÐÀ â Ïëîâäèâ ñëåä õèáðèäè-
òå ñëúí÷îãëåä „Äåâåäà“ ïðåç 
2019, „Åíèãìà“ ïðåç 2020 è 
„Êðàñåëà“ ïðåç 2022 ã..

Îñâåí ôàñóë „Âåæåí“, â óñ-
ëîâèÿòà íà áèîëîãè÷íî ïðîèç-
âîäñòâî â Äîáðóäæàíñêè çåìå-
äåëñêè èíñòèòóò ñå îòãëåæäàò è 
êóëòóðèòå åäíîçúðíåñò ëèìåö, 
ñîÿ ñîðò „Àâèãåÿ“ è ðúæ ñîðò 
„Ìàòàäîð“.

„Âñåêè åäèí îò ó÷àñòíèöèòå 
â Êîíêóðñà çà èíîâàöèè ïî-
êðèâà âèñîêèòå èçèñêâàíèÿ çà 
êðåàòèâíîñò. Óâåðåí ñúì, ÷å 
âíåäðÿâàíåòî íà ïðåäñòàâå-
íèòå èíîâàòèâíè ïðîäóêòè ùå 
äîïðèíåñå çà åôåêòèâíîñòòà è 
ðåíòàáèëíîñòòà íà àãðîáèçíå-
ñà ÷ðåç èêîíîìè÷íîñò è ïðå-
öèçíîñò. Óñïåøíîòî èì ïðàê-
òè÷åñêî ïðèëîæåíèå å îñíîâåí 
àêöåíò è åäíà îò íàé-âàæíèòå 
ïðè÷èíè òå äà ïîëó÷àò òóê, â 
Ìåæäóíàðîäåí ïàíàèð Ïëîâäèâ 
ñâîåòî ïîëå çà èçÿâà.“, êàçà 
ïðè îòêðèâàíåòî íà öåðåìî-
íèÿòà äîö. ä-ð Èâàí Ñîêîëîâ. 
Òîé âðú÷è ñïåöèàëíèòå ïðèçî-
âå íà Ìåæäóíàðîäåí ïàíàèð 
Ïëîâäèâ íà ñúîðãàíèçàòîðèòå 
– ÀÃÐÎÒÅÕ è Ñåëñêîñòîïàí-
ñêà àêàäåìèÿ. Çà äåáþòíîòî 
ïàðòíüîðñòâî è ïðèíîñ â îáî-
ãàòÿâàíåòî íà ïðîãðàìàòà íà 
ìåãàôîðóìà áÿõà íàãðàäåíè 
ñ ïëàêåò îðãàíèçàòîðèòå íà 

Street food fest – „3ÊÎ“ ÅÎÎÄ 
è „Êóëòóðíî-ìàñîâà äåéíîñò“ 
ÅÎÎÄ.

Íàé-ìíîãî è óñïåøíè èíîâà-
öèè áÿõà èçëú÷åíè îò åêñïåðò-
íàòà êîìèñèÿ â ðàçäåëà „Òî-
ðîâå è ïðåïàðàòè çà ñåëñêîòî 
ñòîïàíñòâî“.

Â öåðåìîíèÿòà ïî âðú÷âàíå 
íà îòëè÷èÿòà ó÷àñòâàõà ðåêòî-
ðèòå íà Àãðàðíèÿ óíèâåðñèòåò 
è íà ÓÕÒ – äîö.  Õðèñòèíà ßí-
÷åâà è ïðîô. Ïëàìåí Ìîëëîâ, 
ïðîô. Ñàâà Òàáàêîâ – äåêàí 
íà Ôàêóëòåòà ïî Ëîçàðî-ãðà-
äèíàðñòâî, Àãðàðåí óíèâåð-
ñèòåò-Ïëîâäèâ, ïðîô. Âèîëåòà 
Áîæàíîâà – çàìåñòíèê-ïðåä-
ñåäàòåë íà Ñåëñêîñòîïàíñêà 
àêàäåìèÿ, ïðîô. Àíãåë Àíãåëîâ 
îò Óíèâåðñèòåò ïî õðàíèòåëíè 
òåõíîëîãèè, Òîäîð ×îíîâ – 
çàìåñòíèê-êìåò íà Îáùèíà 
Ïëîâäèâ è çàìåñòíèê-ìèñòúð 
Òîäîð Äæèêîâ, êîéòî ïðåä-
ñåäàòåëñòâàøå êîìèñèÿòà ïî 
èíîâàöèè íà 8-îòî èçäàíèå íà 
ìåãàôîðóìà çà çåìåäåëèå, 
âèíî è õðàíè.

Èçëîæåíèÿòà Àãðà, Âèíàðèÿ 
è Ôóäòåõ ñå óòâúðäèõà êàòî 
ïðåñòèæåí ôîðóì çà ïðåäñòà-
âÿíå íà èíîâàöèè ïðåç ãîäèíè-
òå è òàçè òåíäåíöèÿ ïðîäúë-
æàâà. Ó÷àñòíèöèòå ïîêàçâàò 
ïîñëåäíî ïîêîëåíèå òåõíîëî-
ãèè è òåõíèêà çà ðàçëè÷åí âèä 
ôåðìè, èêîíîìè÷åí èíâåíòàð, 
ïîäîáðåíè ñîðòîâå è ïîðîäè.

äàòà îò êàäðè â ðåãèîíà íà 
Ñåâåðîèçòî÷íà Áúëãàðèÿ – â 
îáëàñòòà íà çåìåäåëèåòî, èêî-
íîìèêàòà, èíôîðìàöèîííèòå 
òåõíîëîãèè, õðàíèòåëíî-âêóñî-
âàòà ïðîìèøëåíîñò è èíòåðèîð-
íèÿ äèçàéí. Äúëãîãîäèøíîòî íè 
ñúòðóäíè÷åñòâî è ïàðòíüîðñòâî 
ñ Äîáðóäæàíñêèÿ çåìåäåëñêè 
èíñòèòóò, ñ ìåñòíèÿ áèçíåñ 
ñà èçêëþ÷èòåëíî âàæíè çà èç-
ãðàæäàíåòî íà ó÷åíèöèòå íè 
êàòî îòëè÷íè ïðîôåñèîíàëèñòè 
ïî ñïåöèàëíîñòèòå, â êîèòî ñå 
îáó÷àâàò. Â êîìèñèèòå çà çà-
ùèòà íà äèïëîìíè ïðîåêòè íà 
äúðæàâíèòå çðåëîñòíè èçïèòè 
íà ïðîôåñèÿ „Òåõíèê-ðàñòåíèå-
âúä“, ñïåöèàëíîñò „Ðàñòèòåëíà 
çàùèòà è àãðîõèìèÿ“ íàïðèìåð 
ó÷àñòâàõà ïðîôåñîð îò Äîáðó-
äæàíñêèÿ çåìåäåëñêè èíñòèòóò 
è àãðîíîìè îò çåìåäåëñêè ôèð-
ìè, ñ êîèòî ó÷åáíîòî çàâåäåíèå 
ðàáîòè îò ãîäèíè“, ñïîäåëÿ 
äèðåêòîðúò Êðèñòèÿíà Èâàíîâà. 
Òî÷íî ïðè òÿõ ó÷åíèöèòå ïðè-
äîáèâàò ïðàêòè÷åñêè çíàíèÿ è 
óìåíèÿ ïðè ïðîâåæäàíåòî íà 
ïðîèçâîäñòâåíèòå ñè ïðàêòèêè 
â ðåàëíà ðàáîòíà ñðåäà.

Ñ èçêëþ÷èòåëåí èíòåðåñ ïðè 
ïðèåìà è îáó÷åíèåòî ñà ïðîôå-
ñèèòå „Èêîíîìèñò“ è „Èêîíî-
ìèñò-èíôîðìàòèê“ ñúñ ñïåöèàë-
íîñòè „Çåìåäåëñêî ñòîïàíñòâî“ 
è „Èêîíîìè÷åñêà èíôîðìàòè-
êà“. „Òóê íàøèòå ó÷åíèöè îùå 
ïî âðåìå íà îáó÷åíèåòî ñè 
äîêàçâàò, ÷å ñà êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíè ñúñ çíàíèÿòà è óìåíèÿòà 
ñè íà ñâåòîâíî íèâî. Ìèíàëàòà 
ó÷åáíà ãîäèíà çà ïîðåäåí ïúò 
îòáîðúò íà ó÷èëèùåòî äîñòèã-
íà ôèíàë íà ìåæäóíàðîäíàòà 
îëèìïèàäà ïî ñòàòèñòèêà, êúäå-
òî çàå âòîðî ìÿñòî – ãîðäîñò çà 
íàñ, çà ñåìåéñòâàòà, çà öåëèÿ 
íè ïðåêðàñåí ãðàä. Íî òðÿáâà 
äà ñå íàäãðàæäà. Ìîæåì è 
óñïÿâàìå. Òàçè ãîäèíà â òîâà 
òðóäíî ìåæäóíàðîäíî ñúñòåçà-
íèå ó÷àñòâàõìå ñ øåñò îòáîðà 
è çàâîþâàõìå øåñò ïîáåäè. 
Áîðáàòà áå ìåæäó 393 îòáîðà 
îò öÿëàòà ñòðàíà. Îñòàâèõìå 
çàä ñåáå ñè ïðåäñòàâèòåëè íà 
ìíîãî ìàòåìàòè÷åñêè, èêîíî-
ìè÷åñêè è ïðîôåñèîíàëíè ãèì-
íàçèè. Äâà îòáîðà ñà íà ïúðâî 
ìÿñòî â ñòðàíàòà, äðóãèòå ÷å-
òèðè îòáîðà ñúùî ïðîäúëæàâàò 
çà ó÷àñòèå â ñëåäâàùèÿ êðúã 
íà ñúñòåçàíèåòî. Âÿðâàìå, ÷å 
ùå äîñòèãíåì çà ïîðåäåí ïúò 
åâðîïåéñêè ôèíàë“, õâàëè ñå 
äèðåêòîðúò íà ãèìíàçèÿòà.

Òàçè ó÷åáíà ãîäèíà ïðåäñòîè 
äà çàâúðøè ïúðâèÿò âèïóñê îò 
ïðîôåñèÿ „Ëàáîðàíò“, ñïåöè-
àëíîñò „Òåõíîëîãè÷åí è ìèê-
ðîáèîëîãè÷åí êîíòðîë â õðàíè-
òåëíî-âêóñîâèòå ïðîèçâîäñòâà“. 
Çà ïðèäîáèâàíåòî íà ïðîôå-
ñèîíàëíè çíàíèÿ è óìåíèÿ íà 
âèñîêî íèâî îñâåí êà÷åñòâå-
íàòà ïîäãîòîâêà â ó÷åáíî-âúç-
ïèòàòåëíèÿ ïðîöåñ, îòëè÷íàòà 
ìàòåðèàëíî-òåõíè÷åñêà áàçà, 
îñèãóðåíà â ó÷èëèùåòî, îò-
íîâî îò èçêëþ÷èòåëíî âàæíî 
çíà÷åíèå å äúëãîãîäèøíîòî 
ïàðòíüîðñòâî è ñúòðóäíè÷åñòâî 
ñ ìåñòíèÿ áèçíåñ è ôèðìè.

Ïðåç 2022 ã. çàâúðøâà è ïúð-
âèÿò âèïóñê íà ó÷åíèöèòå ñ ïðî-
ôåñèÿ „Äèçàéíåð“, ñïåöèàëíîñò 
„Èíòåðèîðåí äèçàéí“. Ïðåç 

öåëèÿ êóðñ íà îáó÷åíèå è ïðè 
äúðæàâíèòå êâàëèôèêàöèîííè 
èçïèòè âñè÷êî ïðåìèíàâà íà 
âèñîêî íèâî. „Ïðè ïîäãîòîâêàòà 
è ðàçðàáîòâàíåòî íà äèïëîì-
íèòå ïðîåêòè íà ó÷åíèöèòå 
ìåòîäè÷åñêà ïîìîù è ïîäêðåïà 
îò âèñîêî ïðîôåñèîíàëíî íèâî 
èì áå îêàçàíà îò àðõèòåêò. 
Ïðè çàùèòàòà íà äèïëîìíèòå 
ïðîåêòè â êîìèñèÿòà ÷ëåíîâå 
áÿõà è àðõèòåêòè, êîèòî ñà 
äúëãîãîäèøíè ïàðòíüîðè íà 
ãèìíàçèÿòà. Çàùèòàòà ïðåìèíà 
íà èçêëþ÷èòåëíî âèñîêî ïðî-
ôåñèîíàëíî íèâî. Òàçè ñïåöè-
àëíîñò å àòðàêòèâíà, ñ ìíîãî 
èíîâàòèâíè ïîäõîäè ïðè îáó÷å-
íèåòî, ñ ìíîãî èçÿâè è ó÷àñòèÿ 
â êîíêóðñè è ïîääúðæà âèñîê 
èíòåðåñ ó êàíäèäàòñòâàùèòå 
ó÷åíèöè“, äîïúëâà äèðåêòîðúò.

×ðåç èçãðàäåíèòå è ôóíêöèî-
íèðàùè â ó÷èëèùåòî êëóáîâå ïî 
èíòåðåñè ñå àêöåíòèðà âúðõó 
ëè÷íîñòíîòî ðàçâèòèå è ðàç-
ãðúùàíåòî íà òàëàíòèòå è ñïî-
ñîáíîñòèòå íà âñÿêî äåòå. Òóê 
ñà ïðèâëå÷åíè è ðàáîòÿò ïðîôå-
ñèîíàëèñòè îò Äîáðóäæàíñêèÿ 
àíñàìáúë â êëóá „Äîáðóäæà 
òàíöóâà“, õóäîæíèê â êëóá „Ðè-
ñóâàíå“, ñïåöèàëèñò ïî ìóçèêà 
â äâåòå âîêàëíî-èíñòðóìåí-
òàëíè ãðóïè. Ðàçíîîáðàçèåòî 
îò èçãðàäåíèòå êëóáîâå, ñðåä 
êîèòî „Àêòüîðñêî ìàéñòîðñòâî“, 
„Àðõåîëîãèÿ“, „Çåëåíà õèìèÿ“, 
„Áèîëîãè÷íî çåìåäåëèå“, „Æóð-
íàëèñò“, „Ñêàóò“, „Òîëåðàíò-
íîñò“, „Áåçîïàñíîñò íà äâèæå-
íèåòî ïî ïúòèùàòà“ è äð., äàâà 
âúçìîæíîñò íà ó÷åíèöèòå çà 
òâîð÷åñòâî, èçÿâà, ñàìî÷óâñò-
âèå, îáîãàòÿâàíå íà ïðîôåñèî-
íàëíè çíàíèÿ è óìåíèÿ.

Ó÷èëèùíèÿò åêèï å óáåäåí, 
÷å â äíåøíèÿ ñâÿò ñå èçèñêâà 
ïðèâëè÷àíå íà âúçìîæíî íàé-
ãîëÿì áðîé ðîäèòåëè, ñîöèàëíè 
ïàðòíüîðè, ïðåäñòàâèòåëè íà 
áèçíåñà è ÍÏÎ, ñúïðè÷àñòíè 
êúì ó÷èëèùíèòå ïðîáëåìè. Â 
òúðñåíåòî íà íîâè ìåòîäè è 
ïîäõîäè çà îñèãóðÿâàíå íà âè-
ñîêî êà÷åñòâî íà ïðèäîáèâàíî-
òî îáðàçîâàíèå è ïðîôåñèîíàë-
íà êâàëèôèêàöèÿ ãèìíàçèÿòà 
ðàçâèâà ïîëçîòâîðíî ñúòðóä-
íè÷åñòâî ñ âèñøè ó÷èëèùà, ñ 
êîèòî ñúâìåñòíî ðàçðàáîòâàò 
è ó÷åáíèòå ïðîãðàìè: Àãðàðíèÿ 
óíèâåðñèòåò – Ïëîâäèâ, Âàð-
íåíñêèÿ ñâîáîäåí óíèâåðñèòåò, 
Òåõíè÷åñêèÿ è Èêîíîìè÷åñêèÿ 
óíèâåðñèòåò âúâ Âàðíà è äð.

À ÷ðåç ó÷àñòèå è ñïå÷åëåíè 
ïðèçîâè ìåñòà â îðãàíèçèðàíè 
îò òÿõ êîíêóðñè ðåäèöà âúçïè-
òàíèöè íà ãèìíàçèÿòà ñà ïðè-
åòè ïðåäâàðèòåëíî çà ñòóäåíòè 
â ðàçëè÷íè ñïåöèàëíîñòè.

„Òîâà, êîåòî íè îòëè÷àâà 
îò äðóãèòå, å âèñîêîòî ðàâ-
íèùå íà îáùîîáðàçîâàòåëíà 
è ïðîôåñèîíàëíà ïîäãîòîâ-
êà, óñïåøíàòà ðåàëèçàöèÿ íà 
çàâúðøâàùèòå ó÷åíèöè âúâ 
âèñøè ó÷èëèùà è íà ïàçàðà 
íà òðóäà. Íàøàòà ìèñèÿ å äà 
ñìå ó÷èëèùå, ïðåäîñòàâÿùî 
êà÷åñòâåíî ïðîôåñèîíàëíî îá-
ðàçîâàíèå çà óñïåøåí ñòàðò â 
æèâîòà. È ïðè öÿëàòà äèíàìèêà 
íà îáó÷åíèåòî íå çàáðàâÿìå 
íàé-ãëàâíîòî – äà ñúçäàâà-
ìå õîðà è ëè÷íîñòè“, äîïúëâà 
Êðèñòèÿíà Èâàíîâà.

íîòî ñúñòîÿíèå íà íàðîäèòå îò 
ïîëóîñòðîâà. 

Ïî äóìèòå íà ïðåäñòàâèòåëÿ 
íà ÑÇÎ äîö. Îêîëèéñêè, èçêëþ-
÷èòåëíî âàæíè â ïðåâåíöèÿòà 
ñà èìåííî õðàíèòåëíèòå íàâèöè 
– êîíñóìàöèÿòà íà êà÷åñòâåíè 
ìåñî, ïëîäîâå è çåëåí÷óöè, 
ïèåíåòî íà ÷èñòà âîäà è íà-
òóðàëíè ñîêîâå áåç äîáàâåíà 
çàõàð, êàêòî è îãðàíè÷àâàíåòî 
íà âèñîêîåíåðãèéíèòå õðàíè ñ 
íàñèòåíè ìàçíèíè. 

„Ïðåäëàãàíåòî íà áàëàíñè-
ðàíà è íàòóðàëíî ÷èñòà õðàíà 
å ñðåä îñíîâíèòå êîíêóðåíòíè 
ïðåäèìñòâà íà Àëáåíà. Ïðîèç-
âåæäàìå ñàìîñòîÿòåëíî íàä 
60% îò ïëîäîâåòå è çåëåí÷ó-
öèòå çà íàøèòå ðåñòîðàíòè, 
îòãëåæäàìå íàä 400 òåëåòà îò 
ïîðîäàòà Black Angus, èìàìå 
ñîáñòâåíà ìàðêà íàòóðàëíè ñî-
êîâå, à ìåäúò îò íàøèòå ï÷åëè 
å ñðåä ëþáèìèòå äåñåðòè íà 
ãîñòèòå. Êàòî ïúðâèÿò è åäèí-
ñòâåí Åâðîïåéñêè êóðîðò íà 
ñïîðòà, ïðè íàñ âúçìîæíîñòèòå 
çà ïðàêòèêóâàíå íà ïðîôåñèî-
íàëíè è ëþáèòåëñêè ñïîðòîâå 
ñà íà ïðàêòèêà íåîãðàíè÷åíè“, 
êàçà Êðàñèìèðà Ñòîÿíîâà. Òÿ 
äîïúëíè, ÷å èíèöèàòèâàòà "Ó÷è-
ëèùå çà çäðàâå" å ïîäêðåïåíà 
è îò Ñèíäèêàòà íà áúëãàðñêèòå 
ó÷èòåëè, êîéòî ñúùî å àíãà-
æèðàí ñ ïðåâåíöèÿòà íà òîâà 
ñîöèàëíîçíà÷èìî çàáîëÿâàíå.

Ñòàíèñëàâ ÑÒÈËßÍÎÂ
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С КОНЕН ТУРНИР 
ОТБЕЛЯЗВАТ ТОДОРОВДЕН 
В ОБЩИНА ДОБРИЧКА

С  конен тур-
нир в първата 
събота на месец 
март по тради-
ция и тази годи-
на в село Малка 
Смолница ще 
бъде отбеляз-
ан Тодоровден. 
Стартът на кон-
ните надбягва-
ния ще бъде да-
ден в 11.00 часа в 
Конната база. В 
състезанието на 4 

март по тради-
ция са предви-
дени паркури с 
различна висо-
чина. За гости-
те на събитието 
организаторите 
предлагат и ат-
рактивна раз-
ходка и снимки 
с пони.

Утвърденото 
през годините 
конно състеза-
ние в село Мал-
ка Смолница се 

радва на голям интерес. На празничното събитие тази година 
ще присъства и кметът на Община Добричка Соня Георгиева.

Красимира НИКОЛОВА

Смесен хор „Добруджански 
звуци“ е поканен в Ямбол за 
съвместен концерт с Каме-
рен  оркестър „Дианополис“ 
под диригентската палка на 
именития Григор Паликаров. 

Голяма чест и напълно заслу-
жена е поканата от маестро 
Паликаров нашият хор да из-
пълни заедно с музикантите 
от „Дианополис“ кантатата 
„Глория“ на Антонио Вивалди 
на 19 март 2023 г. от 11.00 
часа в зала „Безистен“ Ям-
бол. Идеята за този съвмес-
тен концерт е на Красимира 
Султанова – концертмайстор 
на Ямболския оркестър. Твор-

бата на Вивалди е една от най 
- духовните творби, написана 
по думите на песнопението, 
известно в православната 
традиция като Велико славо-
словие.  С голям успех това 

произведение вече бе изпъл-
нено от „Добруджански зву-
ци“ пред добричката публика 
в концерта на 11 май минала-
та година заедно с Български 
камерен оркестър – Добрич 
под диригентството на Арто 
Чифчиян.

Елвира Пастърмаджиева – 
диригент на хор „Добруджан-
ски звуци“ не скрива собст-
веното си и на хористите 

вълнение, че именно нашият 
хор е избран от световноиз-
вестен диригент като Григор 
Паликаров. За солисти на 
хора са поканени оперните 
прими Галина Великова – со-

пран и Елеонора Христова 
– мецосопран от Държавна 
опера – Варна. Репетиционни-
ят процес в Добрич протече с 
акомпанимента на Радостина 
Гроздева – Кръстева.

Да пожелаем успех на кон-
церта и достойно предста-
вяне на нашите изпълнители 
с  „Глория“ за солисти, хор и 
струнен оркестър в Ре мажор 
на Вивалди !

Пилони със знамена ще бъдат 
поставени на всички кръгови кръс-
товища на околовръстния път на До-
брич и на изхода за Варна, предаде 
репортер на «Фокус». Това става 
възможно с актуализация на Про-
грамата за капиталови разходи, 
приета от Общинския съвет. Пило-
ните ще са с 3 знамена - на Добрич, 
България и Европейския съюз. Там, 
където има техническа възможност, 
знамената ще бъдат осветени. 
Поддръжката ще се осъществява 
от общината.

Актуализираната капиталова про-
грама включва и няколко обекта 
- основен ремонт на ул. «Трети път“ 
и изготвяне на инвестиционен проект 
за «Реконструкция на вътрешно-раз-
пределителна водопроводна мрежа в 
кв. «Рилци» - етап II, III, IV и V» Всички 
тези дейности ще бъдат финансирани 
като се разпределят  средства в раз-
мер на 324 300 лева.  

Добавят се и закупуване на трак-

тор за ПГ по аграрно стопанство на 
стойност 120 000 лв., на циркулацион-
ни помпи за  отоплителна инсталация 
за ДГ «Слънчице» на стойност 4 664 
лв. и за ДГ «Весела» за закупуване 
на специализиран уред за развиване 
на основни физически движения на 
стойност 1 470 лв.

През тази година общината ще 
проектира благоустрояването на 
няколко междублокови пространства. 
Това са по ул. «Емона“, пред бл. 3, в 
ЖК «Дружба“ пред блокове 20 и 22, 
с обособяване на буферен паркин. 
Такъв ще бъде изграден и по ул. „Ду-
нав“ пред бл. 16.

„Паралелно с ремонта на улици и 
тротоари, на дневен ред е благоус-
трояване на междублоковите прос-
транства. Разбира се, ремонтите не 
се извършват с магическа пръчка, а 
с добро планиране на финансовите 
възможности на общината“, комен-
тира кметът Йордан Йорданов.

Жулиета НИКОЛОВА

Изложба на оръжия, униформи 
и снаряжение от Руско-турската 
Освободителна война предста-
вят Регионалния исторически 
музей и РК „46-и пехотен Добри-

чки полк” към НД „Традиция”. 
Експозицията е посветена на 
145-годишнината от Освобожде-
нието на България от османско 

робство. В нея са показани ав-
тентични оръжия, използвани по 
време на войната  и реплики на 
униформи, изработени в пълно 
съответствие с оригиналите.

Медали и лични вещи на оп-
ълченци от фонда на добричкия 
музей допълват експозицията.

Посетителите ще се запозна-
ят с хода на военните действия 
чрез над 120 гравюри, снимки и 
картини. Художественото оформ-
ление на 30-те информационни 
табла, проследяващи развитието 

на събитията, е на добричкия 
художник Венцислав Великов. 
Негов е и дизайна на плаката на 
изложбата.

По-голямата част от оръжията 
са от личните 
колекции на 
членовете на 
РК „46-и пехо-
тен Добрички 
полк” .   Ре -
п л и к и т е  н а 
униформи и 
с н а р я ж е н и е 
също са пре-
доставени от 
д о б р и ч к и т е 
р е к о н с т р у к -
тори. Това е 
20-ата поред-
на изложба, 
която добри-

чкият музей и местния военно-
исторически клуб организират 
съвместно.

Това е най-доброто сътруд-

ничество в страната между во-
енноисторически клуб и местен 
музей, каза  д-р Добрин Добрев 
– председател на РК „46-и пехо-
тен Добрички полк”. Успяхме да 
обхванем  различните войскови 
групи във воюващите страни с 
тяхната специфика на униформи, 
въоръжение и снаряжение. И до-
пълни, че са представени  почти 
всички образци оръжие, които 
са участвали и са били на въо-
ръжение в армиите по време на 
войната. Сред експонатите има 

американски револвери „Смит 
и Уесън“ и пушка „Уинчестър“. 
Само един модел не е предста-
вен, защото в света има само 
пет, допълни д-р Добрев.

 Експозицията „За свободата 
Българска” се открива в юбилей-
ната за РИМ – Добрич година, в 
която музеят чества 70 години от 
основаването си. Официалното 
откриване е на 1 март от 17:00 
ч. в музея в градския парк „Св. 
Георги”.

За поредна година община 
Каварна все участие в двете 

най-големи междуна-
родни туристически 
борси на балканите. 
На 15 февруари в 
Интер Експо Център 
София бе открито 
международното из-
ложение „Ваканция 
и СПА Експо“ 2023. 
Началото на събити-
ето бе поставено от 
министъра на тури-
зма Илин Димитров. 

В 39- то издание на междуна-
родната туристическа борса, 
Община Каварна се пред-
стави с рекламен щанд, пре-
доставен от министерството 
на туризма. На откриването 
в София присъстваха бивши 
министри и зам. министри на 
туризма. С щанда си общи-
ната демонстрира новости 
и компетентност, обмен на 
актуална информация за тен-
денциите в туризма в района, 

установяване на ползотворни 
контакти и изграждане на 
перспективни партньорства. 
На 23 февруари Община Ка-
варна взе участие и в меж-
дународното туристическо 
изложение TTR, което се 
проведе в Букурещ-  Румъния. 
TTR е най-значимото събитие 
в Румъния за туризъм, като 
през 2023 година се проведе 
за 47-ми път. Изложението 
бе отворено както за профе-
сионалисти, така и за масова 
публика и представи най-
новите и интересни туристи-
чески предложения от стра-
ната и чужбина. Щандът на 
Община Каварна бе посетен 
от посланика на Република 
България в Румъния Радко 
Влайков и зам.-министъра 
на туризма Мариела Модева. 
Българският щанд тази годи-
на бе наистина внушителен, 
като участваха над 30 пред-
ставители на туристическия 
сектор и общинските админи-
страции. Изложенията се про-
ведоха при засилен интерес 
от страна на посетителите и 
изложителите. Освен реклама 
на предлаганите туристиче-
ски услуги, се проведоха и 
редица срещи и обучения 
за новите тенденции в тури-
зма. Лектори на събитията 
бяха, както представители 
на централната власт, така 
и изявени представители на 
туристическия бранш.

ПИЛОНИ СЪС ЗНАМЕНА ЩЕ 
БЪДАТ ПОСТАВЕНИ НА КРЪГОВИ 
КРЪСТОВИЩА В ДОБРИЧ

ОРЪЖИЯ И УНИФОРМИ ОТ РУСКО-ТУРСКАТА 
ВОЙНА ПОКАЗВАТ В МУЗЕЯ В ГРАДСКИЯ ПАРК

Военните действия са представени с над 120 гравюри, 
снимки и картини

ГОЛЯМО ПРИЗНАНИЕ ЗА ХОР "ДОБРУДЖАНСКИ ЗВУЦИ"

ОБЩИНА КАВАРНА УЧАСТВА В ДВЕ 
МЕЖДУНАРОДНИ ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ
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ЧЕРНОМОРЕЦ ВКАРА ЧЕРНОМОРЕЦ ВКАРА 
ЧЕТИРИ ГОЛА В РУСЕЧЕТИРИ ГОЛА В РУСЕ

Ëèäåðúò â Ñåâåðîèçòî÷-
íàòà òðåòà ôóòáîëíà ëèãà 
×åðíîìîðåö (Áàë÷èê) ïîáåäè 
âòîðèÿ îòáîð íà Äóíàâ (Ðóñå) 
ñ 4:0. Ñðåùàòà áå îò 17-èÿ 
êðúã íà ïúðâåíñòâîòî è ñå 
ïðîâåäå â Áåëèÿ ãðàä. Äîìà-
êèíèòå çàïî÷íàõà ñèëíî è äî 
10-àòà ìèíóòà âå÷å âîäåõà 
ñ 2:0 ñ ïîïàäåíèÿ íà Ïî÷è. 
Òîé îòêðè ðåçóëòàòà îùå 
â íà÷àëíèòå ñåêóíäè ñëåä 
öåíòðèðàíå îòäÿñíî, à äå-
âåò ìèíóòè ïî-êúñíî ñòðåëÿ 
íåñïàñÿåìî ïî äèàãîíàëà. 
Â 15-àòà ìèíóòà äîìàêèíèòå 
îñòàíàõà áåç ãîëìàéñòîðà 
ñè Äæîðäæèî Äèìèòðîâ. Ñú-
äèÿòà ãî îòñòðàíè ñ ÷åðâåí 
êàðòîí çà íàðóøåíèå. Èí-
òðèãàòà èç÷åçíà ìàëêî ïðåäè 
ïî÷èâêàòà, êîãàòî Ãàáðèåë 
Âóëêàíî áåøå èçâåäåí â íà-
êàçàòåëíîòî ïîëå, îáúðíà 

ñå è øóòèðà â ìðåæàòà. Â 
75-àòà ìèíóòà ðóñåíñêèÿò 
áðàíèòåë Ïðåñëàâ Áàíêîâ èç-
âúðøè íàðóøåíèå è ðåôåðúò 
ãî îòñòðàíè ñ âòîðè æúëò è 
÷åðâåí êàðòîí. Ãåîðãè Ãåîð-
ãèåâ ðåàëèçèðà ÷åòâúðòîòî 
ïîïàäåíèå îò ôàóë äåñåòèíà 
ìèíóòè ïðåäè êðàÿ.

Â äðóã äâóáîé îò êðúãà â 
òðåòèÿ åøåëîí Ðèëöè (Äî-
áðè÷) ïîáåäè ó äîìà Áîòåâ 
(Íîâè ïàçàð) ñúùî ñ 4:0. Â 
ãåðîé íà ìà÷à ñå ïðåâúðíà 
Ìàðòèí Êèðèëîâ, êîéòî îò-
áåëÿçà õåòòðèê. Òîé îòêðè 
ðåçóëòàòà ñëåä ÷åòâúðò ÷àñ 
èãðà, à â 21-àòà ìèíóòà óäâîè 
àâàíñà. Ñëåä äåñåòèíà ìèíóòè 
ñå ðàçïèñà è Äåéâèä Âíöèñëà-
âîâ, à Ìàðòèí Êèðèëîâ îïúíà 
ìðåæàòà è â 41-àòà ìèíóòà è 
òàêà îôîðìè êðàéíèÿ ðåçóë-
òàò â ñðåùàòà.

АТАНАС ИЛИЕВ С АТАНАС ИЛИЕВ С 
ПОБЕДЕН ГОЛ ЗА ЧЕРНО ПОБЕДЕН ГОЛ ЗА ЧЕРНО 
МОРЕ В БЛАГОЕВГРАДМОРЕ В БЛАГОЕВГРАД

Îòáîðúò íà ×åðíî ìîðå 
ïîáåäè ñ 1:0 Ïèðèí (Áëàãî-
åâãðàä) â ìà÷ îò 21-èÿ êðúã 
íà efbet Ëèãà. Åäèíñòâåíîòî 
ïîïàäåíèå îòáåëÿçà äîáðè÷-
ëèÿòà Àòàíàñ Èëèåâ îò äóçïà 
â íà÷àëîòî íà ñðåùàòà.Äâó-
áîÿò áå ðàâíîñòîåí â ãîëÿìà 
÷àñò îò èãðàòà ñè, íî ãîñòèòå 
óñïÿõà äà âçåìàò òðè òî÷êè, ñ 
êîåòî äà ïðîäúëæàò áîðáàòà 
ñè çà ïúðâàòà øåñòèöà. Äî-
ìàêèíèòå ïúê ñà âúâ âñå ïî-
òåæêà ïîçèöèÿ è ìÿñòîòî èì â 
åëèòà ñòàâà ïîä âñå ïî-ãîëÿìà 
âúïðîñèòåëíà.

Ãîñòèòå çàïî÷íàõà ïî-àê-
òèâíî ñðåùàòà è â 11-àòà 
ìèíóòà ðåçóëòàòúò áå îòêðèò. 
Àëåêñ Ôåðíàíäåñ ñòðåëÿ îò 
ãðàíèöàòà íà íàêàçàòåëíîòî 
ïîëå, à òîïêàòà ñå îòáè â ðú-
êàòà íà Âÿ÷åñëàâ Âåëåâ. Ñëåä 
êîíñóëòàöèÿ ñ ÂÀÐ ãëàâíèÿò 
ñúäèÿ Âàëåíòèí Æåëåçîâ ïî-
ñî÷è áÿëàòà òî÷êà. Çàä òîï-
êàòà çàñòàíà Àòàíàñ Èëèåâ è 
ðåàëèçèðà â ïîëçà íà âàðíåí-

öè. Äî êðàÿ íà ïîëóâðåìåòî 
×åðíî ìîðå ïðîäúëæè äà å ïî-
íàñòúïàòåëíèÿò òèì è ìîæåøå 
äà óäâîè ðåçóëòàòà, íî óäàð íà 
Àëåêñ Ôåðíàíäåñ ìèíà ìàëêî 
íàä ãðåäàòà.

Ïðåç âòîðàòà ÷àñò èãðàòà áå 
êàòî öÿëî ðàâíîñòîéíà, êàòî 
íà ìîìåíòè äîðè äîìàêèíèòå 
èìàõà èíèöèàòèâàòà. Âåëåâ è 
Òàñåâ áÿõà áëèçî äî èçðàâíÿ-
âàíå, íî íå ñúóìÿõà äà îòáåëå-
æàò. Íàé-÷èñòîòî ïîëîæåíèå 
äîéäå ìàëêî ïðåäè êðàÿ íà 
äâóáîÿ, êîãàòî Ïðåñëàâ Éîð-
äàíîâ çàñå÷å öåíòðèðàíå îò 
êîðíåð, íî âðàòàðÿò Èâàí 
Äþëãåðîâ èçáè â úãëîâ óäàð. 
Òàêà èëè èíà÷å äîìàêèíèòå 
íå óñïÿõà äà ñòèãíàò ïîíå äî 
òî÷êàòà, à ãîñòèòå ñè òðúãíàõà 
äîâîëíè îò Áëàãîåâãðàä.

Â êëàñèðàíåòî ×åðíî ìîðå 
âå÷å å íà ïåòà ïîçèöèÿ ñ 36 
òî÷êè, äîêàòî Ïèðèí îñòàâà 
íà ïðåäïîñëåäíî ìÿñòî ñ 13 
òî÷êè - ñàìî íà åäíà íàä ïî-
ñëåäíèÿ Ñïàðòàê (Âàðíà).

СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА  

ÐÅÇÓËÒÀÒÈ - XVII ÊÐÚÃ
Ðèëöè (Äîáðè÷) - Áîòåâ (Íîâè ïàçàð)          4:0  
Ñïîðòèñò 2011 (Ã. Òîøåâî) - Âîëîâ (Øóìåí)  3:2  
Ñåïòåìâðè 98 (Òåðâåë) - Óñòðåì (Äîí÷åâî)  2:1
Ëóäîãîðåö III (Ðàçãðàä) - Ëîêîìîòèâ (Ðóñå)  6:2  
×åðíî ìîðå II (Âàðíà) - Äîðîñòîë (Ñèëèñòðà)             îòëîæåí 
×åðíîìîðåö (Áàë÷èê) - Äóíàâ îò Ðóñå II (Ðóñå)  4:0  
Ñïàðòàê 1918 II (Âàðíà) - ×åðíîëîìåö (Ïîïîâî)  1:3 
Ñâåòêàâèöà (Òúðãîâèùå) - ïî÷èâà

ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÊËÀÑÈÐÀÍÅ
  1. ×åðíîìîðåö 16 15 1 0 47:6 46       
 2. Ñåïòåìâðè 16 14 2 0 50:11 44       
 3. Ñâåòêàâèöà 15 11 2 2 21:7 35       
 4. ×åðíîëîìåö 15 10 1 4 37:19 31  
 5. Ëóäîãîðåö III 16 10 1 5 46:22 31  
 6. Ñïàðòàê II 16 9 1 6 28:21 28       
 7. ×åðíî ìîðå II 15 9 0 6 34:15 27    
 8. Ðèëöè (Ä÷) 16 7 2 7 26:29 23       
 9. Äîðîñòîë 15 7 0 8 17:27 21       
10. Äóíàâ 16 5 2 9 21:29 17    
11. Âîëîâ 16 4 0 12 17:25 12       
12. Óñòðåì 16 3 1 12 16:43 10       
13. Ñïîðòèñò 16 3 0 13 20:64 9 
14. Áîòåâ (ÍÏ) 16 3 0 13 12:43 9
15. Ëîêîìîòèâ 16 0 3 13 13:44 3    

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÇÀ XVIII ÊÐÚÃ
4 ìàðò 2023 ã., ñúáîòà, 15:00 ÷.
Âîëîâ (Øóìåí) - Ðèëöè (Äîáðè÷)          
Äóíàâ îò Ðóñå II (Ðóñå) - ×åðíî ìîðå II (Âàðíà)      
Äîðîñòîë (Ñèëèñòðà) - Ñåïòåìâðè 98 (Òåðâåë)     
5 ìàðò 2023 ã., íåäåëÿ, 15:00 ÷.
×åðíîëîìåö (Ïîïîâî) - Ñïîðòèñò 2011 (Ã. Òîøåâî)   
Áîòåâ (Íîâè ïàçàð) - ×åðíîìîðåö (Áàë÷èê)                  
Óñòðåì (Äîí÷åâî) - Ëóäîãîðåö III (Ðàçãðàä)    
Ëîêîìîòèâ (Ðóñå) - Ñâåòêàâèöà (Òúðãîâèùå)   
Ñïàðòàê 1918 II (Âàðíà) - ïî÷èâà

Îòáîðèòå íà Ëåâñêè è Ëóäî-
ãîðåö çàâúðøèõà íàðàâíî 0:0 
â ìà÷à ïîìåæäó ñè îò 21-èÿ 
êðúã íà efbet Ëèãà. Âúïðåêè 
íóëèòå íà òàáëîòî ñðåùàòà áå 
íà äîñòà äîáðî íèâî çà ðîä-
íèòå ñòàíäàðòè è ïðåäëîæè 
èíòåðåñíè ìîìåíòè çà ïóáëè-
êàòà íà ñòàäèîí “Ãåîðãè Àñïà-
ðóõîâ”. È äâàòà îòáîðà ìîãàò 
äà ñúæàëÿâàò, ÷å íå ñòèãíàõà 
äî ïîáåäàòà, êàòî äîìàêèíèòå 
èìàõà èíèöèàòèâàòà â ïî-ãî-
ëÿìà ÷àñò îò äâóáîÿ, íî ïúê 
ïî-÷èñòèòå ïîëîæåíèÿ áÿõà íà 
ñìåòêàòà íà ãîñòèòå. Ëåâñêè 
çàïèñà 11-è ïîðåäåí äâóáîé 
áåç ïîáåäà â øàìïèîíàòà, 
êîåòî å íåãàòèâåí ðåêîðä çà 
êëóáà. "Ñèíèòå" íå ñà ïîáåæ-
äàâàëè Ëóäîãîðåö çà øàìïèî-
íàò âå÷å ïî÷òè ñåäåì ãîäèíè, 
êàòî ïîñëåäíèÿò óñïåõ áå íà 
31 àâãóñò 2016 ãîäèíà.

Ñðåùàòà çàïî÷íà â äîáðî 
òåìïî è ðàâíîñòîéíî. Ïúðâè-
ÿò òî÷åí óäàð áå â ïîëçà íà 
äîìàêèíèòå, ñëåä êàòî Ñóíä-
áåðã ñòðåëÿ ñ ãëàâà ïðè åäíî 
öåíòðèðàíå îò êîðíåð, íî áåç 
ãîëåìè ïðîáëåìè çà Ïàäò.

Â 19-àòà ìèíóòà Àíäðèàí 
Êðàåâ ñòðåëÿ îïàñíî îò äèñ-
òàíöèÿ, íî øóòúò ìó ìèíà íà 
ñàíòèìåòðè íàä ãðåäàòà íà 
âðàòàòà íà Ëóäîãîðåö. Â ñðå-
äàòà íà ïîëóâðåìåòî õóáàâà 
àòàêà íà Ëåâñêè ñ ó÷àñòèåòî 
íà Óåëòîí, Ðîíàëäî è Ðè-
êàðäèíüî çàìàëêî äà èçâåäå 
ïîñëåäíèÿ íà ìíîãî ÷èñòà 
ïîçèöèÿ çà ñòðåëáà, íî â ïî-
ñëåäíèÿ ìîìåíò áå áëîêèðàí. 

МНОГО БИТКА МЕЖДУ ЛЕВСКИ МНОГО БИТКА МЕЖДУ ЛЕВСКИ 
И ЛУДОГОРЕЦ, НО НИКОЙ НЕ И ЛУДОГОРЕЦ, НО НИКОЙ НЕ 
ЛИКУВА НА "ГЕРЕНА"ЛИКУВА НА "ГЕРЕНА"

Ëèîíåë Ìåñè çà âòîðè ïúò 
â êàðèåðàòà ñè ñïå÷åëè íà-
ãðàäàòà FIFA Òhe Best çà 
íàé-äîáúð ôóòáîëèñò â ñâåòà. 
Àðæåíòèíåöúò áåøå îòëè÷åí 
íà áëÿñêàâà öåðåìîíèÿ â 
Ïàðèæ. Òîé çàñëóæè ïðèçà çà 
2022 ãîäèíà â êîíêóðåíöèÿòà 
íà ñúîòáîðíèêà ñè â Ïàðè Ñåí 
Æåðìåí Êèëèàí Ìáàïå è ãîë-
ìàéñòîðà íà Ðåàë (Ìàäðèä) 
Êàðèì Áåíçåìà. Ïîñëåäíèÿò 
íå ïðèñúñòâà íà íàãðàæäà-
âàíåòî. 

Â ðîëÿòà íà âîäåù íà öå-
ðåìîíèÿòà âëåçå áèâøèÿò àí-
ãëèéñêè íàöèîíàë Äæúðìåéí 
Äæèíàñ. Âå÷åðòà çàïî÷íà ñ 
ðå÷ íà ïðåçèäåíòà íà ÔÈÔÀ 
Äæàíè Èíôàíòèíî, êîéòî îï-
ðåäåëè Ñâåòîâíîòî ïúðâåí-
ñòâî â Êàòàð çà íàé-äîáðîòî 
â èñòîðèÿòà. Òîé íå ïðîïóñíà 
äà ïî÷åòå ïàìåòòà íà ïî÷è-
íàëèÿ â êðàÿ íà ìèíàëàòà 
ãîäèíà Ïåëå, êàêòî è íà äðóãè 
äâå çâåçäè íà ôóòáîëà, êîèòî 
íè íàïóñíàõà íàñêîðî - Ñèíè-
øà Ìèõàéëîâè÷ è Äæàíëóêà 
Âèàëè.

Ïúðâàòà èíäèâèäóàëíà íà-
ãðàäà ïîëó÷è Ìåðè Úðáñ. 

ФИФА ИЗБРА МЕСИ ЗА НОМЕР 1 В СВЕТАФИФА ИЗБРА МЕСИ ЗА НОМЕР 1 В СВЕТА
Àíãëè÷àíêàòà âçå ïðèçà çà 
íàé-äîáúð âðàòàð ïðè æåíèòå. 
Ïðè ìúæåòå çà íîìåð 1 áåøå 
èçáðàí Åìèëèàíî Ìàðòèíåñ. 
Àðæåíòèíåöúò, êîéòî èìàøå 
îãðîìíà çàñëóãà çà ñïå÷åë-
âàíåòî íà ñâåòîâíàòà òèòëà îò 
"ãàó÷îñèòå", îñòàâè ñëåä ñåáå 
ñè Òèáî Êóðòîà è ßñèí Áóíó.

Ñëåäâàùàòà êàòåãîðèÿ 
áåøå çà íàé-êðàñèâ ãîë. 
Íàãðàäàòà "Ïóøêàø" ñòàíà 
ïðèòåæàíèå íà ïîëÿêà Ìàð-
÷èí Îëåêñè, êîéòî îòáåëÿçà 
èçóìèòåëíî ïîïàäåíèå íà 
òóðíèð çà õîðà ñ àìïóòèðàíè 
êðàêà â ðîäèíàòà ñè. Ãîëúò 
íà Îëåêñè ñòàíà ïîïóëÿðåí 
áëàãîäàðåíèå íà ñúíàðîäíèêà 
ìó Ðîáåðò Ëåâàíäîâñêè, êîéòî 
ãî ðàçïðîñòðàíè â ñîöèàëíèòå 
ìðåæè.

Íàãðàäàòà çà íàé-äîáúð 
òðåíüîð ïðè æåíèòå çàñëó-
æè íèäåðëàíäêàòà Ñàðèíà 
Âèãìàí, êîÿòî èçâåäå Àíãëèÿ 
äî åâðîïåéñêàòà òèòëà. Òÿ 
ïîëó÷è ïðèçà îò áúëãàðñêàòà 
ëåãåíäà Õðèñòî Ñòîè÷êîâ. Ïðè 
ìúæåòå ñúâñåì î÷àêâàíî ïî-
áåäèòåë ñòàíà Ëèîíåë Ñêàëî-
íè. Áèâøèÿò çàùèòíèê äîíåñå 

ñâåòîâíàòà òèòëà íà Àðæåí-
òèíà è ñïå÷åëè íàãðàäàòà â 
êîíêóðåíöèÿòà íà Êàðëî Àí-
÷åëîòè è Äæîñåï Ãóàðäèîëà. 

Ãðóçèíåöúò Ëóêà Ëî÷îøâè-
ëè ñòàíà íîñèòåë íà ñïåöè-
àëíàòà íàãðàäà çà ôåúðïëåé. 
Çàùèòíèêúò íà Êðåìîíåçå 
ñïàñè æèâîòà íà ïðîòèâíèêîâ 
ôóòáîëèñò, êîéòî ñè áåøå 
ãëúòíàë åçèêà ïî âðåìå íà 
ìà÷ îò àâñòðèéñêîòî ïúðâåí-
ñòâî ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà. 
Ïî òîâà âðåìå Ëîêîøâèëè âñå 
îùå íîñåøå åêèïà íà Âîëôñ-
áåðãåð.

Èäåàëíèÿò ñúñòàâ íà ãî-

Íàöèîíàëúò íà Áúëãàðèÿ 
çà Êóïà "Äåéâèñ" Äèìèòúð 
Êóçìàíîâ ñå êëàñèðà çà âòî-
ðèÿ êðúã íà òóðíèðà ïî òå-
íèñ íà òâúðäà íàñòèëêà îò 
ñåðèèòå "×àëúíäæúð" â Ïóíå 
(Èíäèÿ) ñ íàãðàäåí ôîíä 130 
õèëÿäè äîëàðà.

Êóçìàíîâ ñïàñè øåñò ìà÷-
áîëà è åëèìèíèðà êâàëèôè-
êàíòà Ìàêîòî Î÷è (ßïîíèÿ) ñ 
5:7, 7:6(1), 6:2 ñëåä 3:17 ÷àñà 
èãðà.

29-ãîäèøíèÿò ïëîâäèâ÷à-
íèí, êîéòî çàåìà 204-î ìÿñ-

КУЗМАНОВ СПАСИ ШЕСТ МАЧБОЛА И ОЦЕЛЯ В ДРАМА НА СТАРТА В ПУНЕКУЗМАНОВ СПАСИ ШЕСТ МАЧБОЛА И ОЦЕЛЯ В ДРАМА НА СТАРТА В ПУНЕ
òî â ñâåòîâíàòà ðàíãëèñòà 
â ìîìåíòà, ïðîïèëÿ àâàíñ 
îò 5:3 â ïúðâèÿ ñåò, â êîéòî 
ëåâè÷àðÿò Î÷è ðåàëèçèðà 
îáðàò ñúñ ñåðèÿ îò ÷åòèðè 
ïîðåäíè ãåéìà. Êóçìàíîâ 
äîïóñíà ðàíåí áðåéê ïàñèâ 
âúâ âòîðàòà ÷àñò, à ïðè 3:5 
íàâàêñà èçîñòàâàíå îò 15:40 
ïðè ñîáñòâåí ñåðâèñ, êàòî 
îòðàçè îáùî øåñò ìà÷áîëà. 
Òîé óñïÿ äà ïðîáèå çà 5:5, à 
ñëåä òîâà ñïå÷åëè êàòåãîðè÷-
íî òàéáðåêà, çà äà èçðàâíè 
ðåçóëòàòà.

Â òðåòèÿ ñåò áúëãàðèíúò 
íàïðàâè ñåðèÿ îò ïåò ïîðåä-
íè ãåéìà, çà äà òðèóìôèðà.

Ñ óñïåõà  Äèìèòúð Êóçìà-
íîâ ñè îñèãóðè 2105 äîëàðà 
è 9 òî÷êè çà ñâåòîâíàòà 
ðàíãëèñòà, à çà ìÿñòî íà 
÷åòâúðòôèíàëèòå òîé ùå 
èãðàå ñðåùó ïîáåäèòåëÿ îò 
äâóáîÿ ìåæäó ïîñòàâåíèÿ 
ïîä íîìåð 3 Ìàêñ Ïúðñåë 
(Àâñòðàëèÿ) è ó÷àñòâàùèÿ ñ 
"óàéëä êàðä" èíäèåö Ìóêóíä 
Ñàñèêóìàð. 

                         sportal.bg

Â êðàÿ íà ïîëóâðåìåòî ãîñòè-
òå èçðàâíèõà èãðàòà è èìàõà 
äâå ÷èñòè ïîëîæåíèÿ çà ãîë. 
Ïúðâî Äåñïîäîâ áå èçâåäåí 
íà äîáðà ïîçèöèÿ, íî äèàãî-
íàëíèÿò ìó óäàð ìèíà ïîêðàé 
ãðåäàòà. Ìàëêî ñëåä òîâà ïúê 
è Òèàãî íå íàìåðè ðàìêàòà îò 
íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò.

Â íà÷àëîòî íà âòîðàòà ÷àñò 
Äåñïîäîâ íàïðàâè íîâ ïðî-
ïóñê, ñëåä êàòî Òèàãî ãî èç-
âåäå íà äîáðà ïîçèöèÿ íà 
ðúáà íà çàñàäà, íî íå óñïÿ äà 
íàñî÷è òîïêàòà âúâ âðàòàòà. 
Â ñëåäâàùèòå ìèíóòè èãðàòà 
áå ðàâíîñòîéíà ñ ìíîãî áèòêà 
ïî òåðåíà. Òåìïîòî íà èãðà 
ïðîäúëæè äà áúäå âèñîêî, íî 
÷èñòè ïîëîæåíèÿ ïðåä äâåòå 
âðàòè ëèïñâàõà. Â ïîñëåäíèòå 
ìèíóòè íà ìà÷à Ëóäîãîðåö 
âäèãíà îáîðîòèòå è âçå èíèöè-
àòèâàòà, íî íå óñïÿ äà ñòèãíå 
äî ÷èñòî ïîëîæåíèå ïðåä Ïëà-
ìåí Àíäðååâ. Â äàäåíîòî îò 
ñúäèÿòà ïðîäúëæåíèå Ëåâñêè 
ìîæåøå äà èçìúêíå óñïåõà. 
Ðåçåðâàòà Ìàðèí Ïåòêîâ íå 
óñïÿ äà ïðîòåãíå êðàê, çà äà 
çàñå÷å âúâ âðàòàòà òîïêàòà 
ïðè åäèí ðèêîøåò. 

Òàêà èëè èíà÷å äâàòà òèìà 
ïîäåëèõà òî÷êèòå, êîåòî ìîæå 
áè áå íàé-ëîãè÷íîòî ñ îãëåä 
íà ïîêàçàíîòî íà òåðåíà. 
Òàêà ñëåä ðàâåíñòâîòî Ëåâñêè 
ñúáðà 32 òî÷êè è çàåìà ñåäìî 
ìÿñòî â êëàñèðàíåòî - íà òðè 
îò ïúðâàòà øåñòèöà. Ëóäîãî-
ðåö îò ñâîÿ ñòðàíà å íà âòîðà 
ïîçèöèÿ ñ 50 òî÷êè. Ëèäåðúò 
ÖÑÊÀ - Ñîôèÿ å ñ 53.

äèíàòà ïðè ìúæåòå âêëþ÷âà: 
Òèáî Êóðòîà, Àøðàô Õàêèìè, 
Æîàî Êàíñåëî, Âèðäæèë âàí 
Äàéê, Êåâèí äå Áðîéíå, Ëóêà 
Ìîäðè÷, Êàçåìèðî, Ëèîíåë 
Ìåñè, Êèëèàí Ìáàïå, Êàðèì 
Áåíçåìà è Åðëèíã Õîëàíä. 

Çà íàé-äîáðà ôóòáîëèñòêà 
â ñâåòà áåøå ïðîâúçãëàñåíà 
Àëåêñèÿ Ïóòåéÿñ. Çâåçäàòà íà 
Áàðñåëîíà òðèóìôèðà è ïðåç 
ìèíàëàòà ãîäèíà. Òÿ ïðîïóñíà 
Åâðî 2022 çàðàäè êîíòóçèÿ, 
íî âúïðåêè òîâà âïå÷àòëè ñ 
èçÿâèòå ñè çà "áëàóãðàíàñ".

Êóëìèíàöèÿòà íàñòúïè ñ 
âðú÷âàíåòî íà íàãðàäàòà çà 
íàé-äîáúð ôóòáîëèñò ïðè ìú-
æåòå. Òÿ î÷àêâàíî îòèäå ïðè 
Ëèîíåë Ìåñè, êîéòî ÿ ñïå÷åëè 
çà âòîðè ïúò ñëåä 2019 ãîäè-
íà. "Íåâåðîÿòíî óäîâîëñòâèå 
å äà ñúì òóê. Äà ñïå÷åëÿ òàçè 
íàãðàäà, îçíà÷àâà ìíîãî. Íå 
ìîãà äà íå áëàãîäàðÿ íà ñú-
îòáîðíèöèòå ñè, íà Ëèîíåë 
Ñêàëîíè. Âñåêè îò àðæåíòèí-
ñêèÿ îòáîð çàñëóæàâà ïðèçà. 
Äà, ñâåòîâíàòà òèòëà áåøå 
íàé-ãîëÿìàòà ìè öåë. Ðàäâàì 
ñå, ÷å íàé-ïîñëå ÿ ïîñòèãíàõ. 
Áëàãîäàðÿ è íà ñåìåéñòâîòî 
ñè è íà õîðàòà â Àðæåíòèíà, 
êîèòî íå ñïðÿõà äà íè ïîäêðå-
ïÿò è äà âÿðâàò â íàñ. Áëàãî-
äàðÿ ìíîãî", êàçà ùàñòëèâèÿò 
Ìåñè îò ñöåíàòà. 
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ВЪЗРОЖДЕНСКОТО ДЕЛО 
НА АХИЛ КАРАМУЗОВ 

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
До 2 март, 11.00 ч., Детска градина 8 „Бодра смяна“. Седмица на „Би-

серче вълшебно“ 2023. Четене на номинираните книги в новата категория 
„Буболечета“. Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“, Детска 
градина 8 „Бодра смяна“.

До 31 март, Регионална библиотека „Дора Габе“, централно фоайе. Излож-
ба по повод 90 години от рождението на Ахил Карамузов (1933 - 2021), добри-
чки музикален педагог, цигулар, историк, краевед. Организатор: Регионална 
библиотека „Дора Габе“.

2 март, 10.30 ч., Художествена галерия – Добрич. Работилница за въоб-
ражение – изработване на подарък за мама. Организатори: Художествена 
галерия – Добрич, СУ „П. Р. Славейков“.

2 март, 13.30 ч., Младежки център – Добрич, Зала 3. Мотивационна среща 
„Познаваме ли България?“. Организатори: Младежки център – Добрич, Частно 
езиково училище „Леонардо да Винчи“.

2 март, 14.50 ч., 15.30 ч., Регионална библиотека „Дора Габе“, Интерактивна 
зала. „Да преоткрием България” – образователна игра по повод Националния 
празник – 3 март. Организатори: Регионална библиотека „Дора Габе“, СУ 
Любен Каравелов“.

2 март, 17.30 ч., Художествена галерия – Добрич. Откриване на между-
народна изложба „Изкуството и ние днес“ – шесто издание. Организатори: 
Художествена галерия – Добрич и Дан Тудор Труица – Румъния.

2 март, Регионална библиотека „Дора Габе“. Ден за безплатна читател-
ска карта. Регионална библиотека „Дора Габе“, Книгозаемане. Витрина с 
библиотечни документи по повод 3 март – 145 години от подписването на 
Санстефанския мирен договор и Освобождението на България. Организатор: 
Регионална библиотека „Дора Габе“.

3 март – Национален празник на Република България
09.00 ч., Храм „Св. Георги”. Панихида в памет на загиналите за Освобож-

дението на България и празничен водосвет;
09.30 ч., От Храм „Св. Георги” до Мемориален комплекс „Хан Аспарух“. 

Празнично шествие „Първите“, водено от ученици и преподаватели на Про-
фесионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“ – Добрич;

10.00 ч., Мемориален комплекс „Хан Аспарух“ и Костница на загиналите 
руски воини. Поклонение и военен ритуал за издигане на националното знаме, 
знамето на Обединена Европа и знамето на град Добрич. Полагане на цветя;

12.00 ч., пл. „Свобода“. Празничен концерт на Професионален фолклорен 
ансамбъл „Добруджа“. Главен художествен ръководител Стоян Господинов. 
Хореограф Коста Костов. Музикален ръководител Живко Желев;

11.00 ч. – 13.00 ч., пл. „Свобода“. Караул на паметта с ученици от СУ „Св. 
Климент Охридски“;

09.00 ч. – 16.00 ч., Военно гробище музей. Ден на отворени врати;
09.00 ч. – 17.00 ч., Обекти на Регионален исторически музей – Добрич: Му-

зей в Градски парк „Св. Георги“, Етнографска къща, Дом-паметник „Йордан 
Йовков“, Археология. Ден на отворени врати;

11.00 ч. – 17.00 ч., Художествена галерия – Добрич. Ден на отворени врати;
през целия ден: Поднасяне на цветя на паметниците на Васил Левски, 

Христо Ботев, Захари Стоянов, Стефан Караджа, Хайдут Пею Буюклията, 
Паметник на победата (ген. – лейтенант Цимерман), Добротица, Ф. М. Дос-
тоевски, Алея на опълченците – Военно гробище музей, паметна плоча на 
Хаджи Иван Хадживълков.

5 март, 11.00 ч., Държавен куклен театър „Дора Габе“. Куклен спектакъл 
„Приказка в рими за мъника Тими“ на Държавен куклен театър „Дора Габе“.

Вход с билети: Каса на Държавен куклен театър „Дора Габе“. Организатор: 
Държавен куклен театър „Дора Габе“. 

Продължават:
Към вечните текстове на България, социални медии. Организатор: Община 

град Добрич.
Дора Габе – 40 години във вечността, социални медии. Организатор: Реги-

онален исторически музей – Добрич.
Благотворителна изложба-базар на мартеници „Баба Марта бързала и 

мартенички вързала”, изработени от потребители на социални услуги в град 
Добрич. Община град Добрич, фоайе. Организатор: Община град Добрич.

Фотоизложба „И сложиха главите си за Отечеството”, посветена на 145 го-
дини от освобождението на Добрич от османско владичество. Областна адми-
нистрация – Добрич. Организатор: Регионален исторически музей – Добрич.

Изложба „Добруджа в архива на Любен Бешков“, Музей в Градски парк 
„Свети Георги“. Организатор: Регионален исторически музей – Добрич.

Фотодокументалната изложба „Йордан Йовков в снимки и документи от 
държавните архиви“ по повод 142-годишнината от рождението на писателя. 
Дом-паметник „Йордан Йовков“. Организатор: Регионален исторически 
музей – Добрич.

Средношколски конкурс за поезия „Възкресения“ 2023, посветен на 135 го-
дини от рождението на Дора Габе. Срок за предаване на творбите: 26.03.2023 
г. Организатор: Регионален исторически музей – Добрич.

V Областен научен конкурс „Науката на живо“. Срок за подаване на заяв-
ления за участие: до 20 март 2023 г. Организатор: Младежки център – Добрич.

Национален конкурс за карикатура „Смешното в училище“. Срок за из-
пращане на карикатури: до 24 март 2023 г. Организатор: Младежки център 
– Добрич.

Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“. Срок за изпращане на 
заявки за участие: до 10 април 2023 г. Организатори: Община град Добрич, 
Младежки център – Добрич.

Младежки онлайн фотоконкурс „Щракни времето“ 3. Срок за подаване 
на снимки: 06 февруари – 14 март 2023 г. Организатор: Младежки център – 
Добрич. НДТ

Вчера /1 март/ се навършиха 
90 години от рождението на Ахил 
Евтимов Карамузов - добрички 
музикален педагог, цигулар, ис-
торик, краевед, изследовател и 
летописец на музикалния живот 
в Добрич, с принос към добру-
джанската култура.

По повод годишнината, библи-

отеката организира изложба на 
библиотечни документи, която 
представя всички книги на Ахил 
Карамузов, негови публикации, 
материали за него. На внима-
нието на посетителите са и до-
кументи от неговия личен архив, 
съхраняван в библиотеката. Това 
са ръкописите на „Летопис на 
музикалната култура в Добрич 
(1878-1998)“, „Летопис на му-

зикалния живот“ и „Музиката в 
Добрич през II-та половина на 
XIX и XX век“, „Симфонизмът в 
музикалния живот на Добрич“, 
статии, доклади, кореспонден-
ция, програми. Гостите на из-
ложбата могат да се запознаят с 
поредица от статии в периодич-
ния печат, в които авторът хро-
нологично разказва за активния 
и наситен със събития музикален 
живот в Добрич и Добруджа от 
средата на XIX век до наши дни. 

Изложбата се намира в цен-
тралното фоайе и може да бъде 
разгледана от 1 до 31 март 2023 г.

Ахил Карамузов е роден в 
гр. Каварна на 1 март 1933 г., 
през 1952 г. завършва Средно-
то музикално училище „Добри 
Христов“ във Варна със спе-
циалност цигулка, а през 1956 
г. – Философско-историческия 
факултет на СУ „Св. Климент Ох-
ридски“. Дълги години е учител 
в средните училища в Добрич, 
преподава цигулка в Детската 
музикална школа, инспектор по 
музика към Окръжния съвет за 
изкуство и култура, директор 
на окръжното представителство 
на Главна дирекция „Българска 
музика“, възпитател в Среднош-
колско общежитие. По време 
на дейността му в Съвета за 
култура (1967-1971 г.) хоровата 
самодейност в Добричка област 
се издига на по-високо ниво. 
Създава се Хорът на учителките 
в Добрич; Хор „Черноморски 
звуци“ в Балчик, който дотогава 
няма диригент, започва да рабо-
ти; Детският представителен хор 
на Добрич, създаден от Маестро 
Захари Медникаров през 1961 г., 
дава заявка за още по-високи 
постижения. Резултатите не 
закъсняват – през 1969 г. на 
Третия републикански фестивал 
за хорово майсторство и трите 
състава завоюват медали. С 
голям успех се развиват и народ-
ните състави в областта, всяка 
година се организират фолклор-
ни десетдневки, в които участ-
ват най-изявените български и 
чуждестранни ансамбли. Отдел 
„Музика“ на Съвета за изкуство 
и култура работи в тясно сътруд-
ничество с Музикалното учили-

ще във Варна, дори приемните 
изпити се провеждат в Добрич и 
така много млади хора откриват 
своето призвание в музиката.

Класическата музика заема 
достойно място в културния 
афиш на областта по времето на 
работата му в окръжното пред-
ставителство на Главна дирекция 

„Българска музика“- на сцените 
на Добрич и окръга гостуват 
Петербургската, Дрезденска-
та, Бигдошката, Софийската, 
Бургаската и Варненската фил-
хармония, също и Варненската 
народна опера. Гостуват всички 
имените български певци и ин-
струменталисти, както и много 
известни чуждестранни изпълни-
тели. По това време се поставя  

и началото на „Седмицата на 
камерната музика“ в Добрич.

Ахил Карамузов е автор на 
8 книги, над 400 статии в цен-
тралния и местния периодичен 
печат, участва в превода от 
гагаузки език на книгата на 
Дмитрий Гургуров „Гагаузите – 
потомци на славяно-българите“.  
Двуезичният албум „Летопис 
на музикалната култура в До-
брич 1878-1998“ е великолепно 
оформено и луксозно издание, 
включва 133 снимки  и е истински 
документален разказ в образи и 
дати, „визитна картичка на доб-
руджанската духовност“. 

Негово дело е фотоизложбата 
за музикалния живот в Добрич от 
Освобождението до края на XX 
век, представена в Добрич (1995 
и 2005), Варна (1998) и Каварна 
(1999).

За активна изследователска 
дейност и принос в проучването 
на музикалния живот в Добру-
джанския край и страната е 
вписан в Почетната книга на 
Община град Добрич. Носител 
е на „Златна лира“ на Съюза 
на българските музикални и 
танцови дейци, член на Съюза 
на учените в България – клон 
Добрич и на Дружеството на 
краеведите, активен дарител на 
Регионална библиотека „Дора 
Габе“. През 1995 г. получава 
Награда за изключително въз-
рожденско дело за разработката 
си „Музикалният живот в Добрич 
по време на румънската окупа-
ция 1919-1940 г. от конкурса на 
Международна фондация „Св. св. 
Кирил и Методий“.

Проф. Емил Янев, български 
хоров и оркестров диригент и пе-
дагог, казва: „…Уважаеми жите-
ли на Добрич, Вие сте щастливи, 
че между вас живее личност като 
Ахил Карамузов – личност, която 
тихо, без пресконференции и 
афиши, върши своето голямо 
дело – културния летопис на град 
Добрич и региона.“

Земният път на Ахил Кара-
музов приключва на 7 януари 
2021 г.

Сектор „Краезнание“ 
Регионална библиотека 

„Дора Габе“

За първа година конкурсът, 
организиран от Община град 
Добрич, се реализира   в два 
етапа . Първият етап се про-
веде с любителски видеа на 
участниците  с изпълнение 
на избрани творби, свързани 
с историята, националните 
герои и красотата на оте-
чеството. Компетентно жури  
оцени рецитаторските уме-
ния и допусна за участие във 
втори етап 92 деца от четири 
възрастови групи . Във втория 
заключителен етап, проведен 
на 25.02.2023 г. в Огледална 
зала „Нели Божкова“, участни-
ците демонстрираха  завидно 
сценично поведение. За всички 
отличени са предвидени награ-
ди, които  ще бъдат връчени  
от кмета на Община град До-
брич на 09.03.2023 г. от 10.00 
ч. в Голямата зала на Община 
град Добрич.

Ето и резултатите от класи-
рането:

Жури в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
КРАСИМИР ДЕМИРОВ
актьор в ДТ „ЙОРДАН ЙОВ-

КОВ“
и членове:
ТАТЯНА ХРИСТОВА
актриса в ДТ „Йордан Йов-

ков“
ПЕТРАНКА БОЖКОВА
журналист и поетеса
взе единодушно решение 

за прис ждане на специална 
награда на

ВИКТОРИЯ ИВАНОВА
СУ „Димитър Талев“ Добрич
класиране в I възрастова 

група – деца от III и IV  група за 
задължителна предучилищна 
подготовка, както следва:

I място
ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВА
ДГ 18 „Дора Габе“  Добрич
II място
СИЯНА ГЕОРГИЕВА
ДГ 8 „Бодра смяна“
Добрич

III място
ДАРИНА ПЕТРОВА
ДГ N 3 „Радост“ 
Каварна
 класиране във  II възрастова 

група – ученици от I-IVклас , 
както следва:

I място
МАРИЕЛА КАРАКОЛЕВА
СУ „Любен Каравелов“
Добрич
     II място
ПАВЕЛА ПАВЛОВА
СУ „Св.св. Кирил и Мето-

дий“ 
Добрич
III място
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА
ОУ „Хан Аспарух“
Добрич
• класиране в III възрастова 

група – ученици от V - VII клас
I място
АЛЕКСАНДРА ЧАНЕВА
СУ „Йордан Йовков“
Тервел
II място
ЙОАНА ДИМИТРОВА
СУ „П.Р.Славейков“
Добрич
III място
НИКОЛА МАРИНОВ
СУ „П.Р.Славейков“
Добрич
класиране в IV възрастова 

група – ученици от  VIII – XII 
клас

I място
ГЛОРИЯ СИМЕОНОВА
НЧ „Димитър Дончев – Док-

тора 1893 г.“
Литературен клуб
Тервел
II място
МЕЛИС МУСТАФА
СУ „Любен Каравелов“
Добрич
III място
ДАВИД МИХАЙЛОВ
ЧПГТП „РАЙКО ЦОНЧЕВ“
Добрич
Пълният списък на награ-

дените може да прочетете 
на www.ndt1.eu

На 27 февруари от 14.00 ч. се 
проведе церемония по награжда-
ване на победителите в конкурса 
„Не си сам в мрежата“. 

Конкурсът бе обявен от Пре-
вантивно-информационен цен-
тър по наркотични вещества 
(ПИЦНВ) към Общински съвет по 
наркотични вещества и Община 
град Добрич в рамките на стана-
лата вече традиционна кампания 
по повод Международен ден за 
безопасен интернет. Тази година 
този ден беше отбелязан на 7-ми 
февруари за 20-ти юбилеен път в 
над 180 държави от всички конти-
ненти, включително и в България, 
и беше под мотото „Заедно за 
по-добър интернет“.

Идеята на конкурса беше мла-
дите автори да бъдат провокира-
ни и да представят в рисунките 
си как виждат света в Интернет 
пространството и социалните 
мрежи. Децата доста умело ус-
пяха да покажат своята гледна 
точка чрез своето творчество и 
да изобразят какви положител-
ните и отрицателните страни има 
Световната мрежа.

В конкурса взеха участие уче-
ници от 29 училища в Област До-
брич в две възрастови категории 
(1-ва възрастова група - ученици 
от 4 до 7 клас и 2-ра възрастова 
група – ученици от 8 до 12 клас). 
Общо получени бяха 166 творби. 

Комисията, която оцени твор-
бите, бе в състав: 

- Милена Алджабари (главен 

уредник в Художествена Галерия- Добрич, ръководител на арт занимания), 
- Венета Велева (главен уредник и художник)  
- Зорица Обретенова (педагог в „Работилница за въображение” в Галерията). 
Ето и победителите : Първа възрастова група (4-7 клас)

Първа награда – Беная Ерхан Сабриева - ОУ „Христо Ботев“ гр. Добрич , 7 клас
Втора награда – Женя Лъчезарова Стоянова - СУ „Любен Каравелов“ гр. Добрич, 4 клас
Трета награда - Костадин Димитров Стоянов - СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Добрич, 4 клас
Поощрителни награди получават

1. Сесил Амди Исмет - гр. До-
брич, ОУ „Стефан Караджа“ , 6 
клас

2. Анна Алексеевна Казак - гр. 
Добрич, ОУ „Стефан Караджа“ , 
5 клас

3. Алишан Юзал Али - с. Божуро-
во, Община Добричка, ОУ „Васил 
Левски“ , 7 клас

4. Анета Севдова Исметова - с. 
Дончево, Община Добричка, ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“, 6 клас 

5. Лия Пламенова Димитрова - 
гр. Добрич, ОУ „Христо Ботев“, 
7 клас

6. Йоана-Михаела Христова - гр. 
Добрич, СУ „Св. Климент Охрид-
ски“ , 5 клас

7. Даниел Мирославов Йорда-
нов - гр. Добрич, СУ „Св. Климент 
Охридски“, 6 клас

8. Николай Проданов Петров - гр. 
Добрич, СУ „Св. Климент Охридски“, 4 Клас

9. Преслав Стаменов Радев - гр. Добрич, ЧОУ „Мария Монтесори“, 4 клас
10. Сенгюл Демирова Йорданова - с. Кардам, Община Ген. Тошево, ОУ „Христо Ботев“, 7 клас
Втора възрастова група (8-12 клас)
Първа награда – Атанас Тодоров Атанасов - гр. Добрич, ПГТС „М. В. Ломоносов“, 9 клас
Втора награда –Виктория Василева Шокова - с. Оброчище, община Балчик, СУ „Христо Смирненски“, 

9 клас
Трета награда – Нергюс Анкова Рунянова - гр. Добрич, ПГ ТОЛП, 8 клас
Поощрителни награди получават:
1. Анелия Йорданова Райнова - гр. Добрич, ПГТ „П. К. Яворов“, 9 клас

2. Саша Сашева Росенова - с. Оброчище, община Балчик, СУ „Христо Смирненски“, 8 клас

НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В 
КОНКУРС "НЕ СИ САМ В МРЕЖАТА"

545 ДЕЦА ОТ ВСИЧКИ ОБЩИНИ 
НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ УЧАСТВАХА 
В СЕДМОТО ИЗДАНИЕ НА 
ОБЛАСТЕН КОНКУРС РЕЦИТАЛ 
"ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ"
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Сдружение „Ловно – рибарско 
сдружение Хан Телериг 2010“
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА 

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Управителният  съвет  на  Сдружение с  нестопанска  цел 

“Ловно – рибарско сдружение Хан Телериг 2010“, вписано в ТР 
към АВ с ЕИК 175843663, със седалище и адрес на управление 
гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 14, офис  506, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 3 от Устава на сдружението, 
свиква Общо събрание на 25.03.2023 г. от 10.00 часа в сградата 
на читалището на с. Телериг, общ. Крушари, обл. Добрич, при 
следния дневен ред: 

1. Приемане отчет за дейността на УС на сдружението за 2022 
г..

2. Приемане финансовия отчет на КРК на сдружението за 2022 
г..

3. Предложения, изказвания и решения.
4. Освобождаване от отговорност членовете на УС на сдруже-

нието за дейността им през 2022-ва година.
5. Разни.

Поканват се всички членове на сдружението. При липса 
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се 
проведе същия ден в 11.00 часа, на същото място и при същия 
дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на УС на Сдружението: 
Георги Минев Георгиев

За любовта към животното 
като шанс За успеха

Началото
Като всеки обикновен селя-

нин от миналите десетилетия и 
този потомствен добруджанец 
обича впрегатните животни. И 
си купува първия кон от Ради 
Иванов от село Сенокос. Той 
първо учи Тодор от с. Дончево, 

общ. Добричка, за грижите и 
как се тренират коне от рисиста 
порода. Това са лековпрегатни 

животни, специализирани да 
развиват голяма скорост на 
тръст и в някои случаи на раван. 
Конете от рисиста порода днес 
се използват за надбягвания с 
двуколки, атрактивни още от 
времето на римската империя. 

После добруджанският състе-
зател Тодор Желязков усъвър-
шенства уменията си от напът-
ствията на доайена и бивш на-
ционален спортист от Добруджа 
– Въльо Желев от село Богдан. 
От него разбира как да градиш 
тренировки, грижи и време за 
успехи в турнири. „Стига да го 
слушаш и усещаш и той ще ти 
се отблагодари – съветва бай 
Въльо младите състезатели. – 
И никога да не съдиш първия! 
Търси своята грешка защо ти 
не си на първото място.“

Според Т. Симеонов рискът 
при закупуване на състезателен 
кон е голям, не е само финан-
сов: трябва да гледаш коня, да 
се грижиш за животното. Любо-
вта към животното е взаимна – 
да уцелиш на кон и той да случи 
добър стопанин, състезател. 

Тогава се получават успехите. 
Връзката човек – животно е 
много лична. Конят усеща кога 
имаш добро сърце. 

През 2001 г. разрешават за 
пръв път на частни стопани на 
коне да се състезават с коне 
от държавните стопанства в 

Стефан Караджа, Стражица, 
Разград, Русе. 

При двуколките конете бягат 
само на тръс, залозите 
са големи и шоуто е 
голямо. Една грешка 
и – чао! Отпадаш.

Тренировките
Почват още на първи 

януари всяка година. 
До април-май месец 
животните са натру-
пали 70-80 процента 
от състезателната си 
мощ. И започват да 
влизат във върховата 
си форма. На конете 
им се бяга все повече, 
предразположени са за 
турнири. 

Всеки тренира коня 
си кой как може и знае. 
Старае се да спечели. 
Дневният разход е над-
минал   минимума от 10 
лева за храна (при цени 
през 2020 г.) и това е 
всеки ден 365 дни в 
годината. Не дай боже 
конят да се разболее. 

Лекарствата и витамините са 
скъпи. Отнема и време за въз-
становяване.

Конете са част от семей-
ството 

Всеки божи ден полагаш гри-
жи за тях. Иначе не се става 
първи. И всеки запрежчик – 
спортист се готви за турнирите 
месеци наред целогодишно и 
цели първото място.

Конете са хубаво нещо, спо-
ред Тодор. Благодарение на тях 
той има много приятели у нас и 
в чужбина. За повечето от тях 
спортът е хоби, става професия 
и част от по-хубавата страна на 
живота, не на гърба на живот-
ното, а в двуколка, теглена от 
него, коня.

Над 20 коня е „завъртял“ 
Тодор Симеонов в спортната 
си кариера. Най-хубаво е да се 
състезаваш със свой кон и да 
случиш на кон, казва той. Тога-
ва те забелязват, научават те, 
почват „да те броят“ в турнири 
и залагания. Тръпката е голяма.

Трудно се разделя Тодор 
със свой кон. Затова подбира 

най-доброто за години напред. 
С Диабло Джет добруджанецът 
печелили много купи и приза 
„Най-добър кон на България“ 
през последните години.

Формулата за успеха? „Конят 
да е с голямо сърце, да те обича 
от първия момент, да се състе-

зава за тебе.“ Така е и в живота, 

и в любовта. Иначе не става без 
взаимност. Има и още нещо. 

„Гордял съм се с Добруджа 
и Дончево навсякъде по тур-
нири“,

споделя състезателят от доб-
руджанското село. Край него, 
успехите му и коня хората на-
учават за селото, областта, ин-
тересуват се и от друга спортна 
слава и достижения.

Над 30 години Тодор е играл 
футбол, ритал е и е вардил на 
вратата на местния устремен 
само към победа селски отбор.

„Има съществена разлика при 
двата спорта – казва състезате-
лят от Дончево. – При футбола 
сте 11 човека, 11 акъла – в кон-
ния спорт си сам с коня. При 
футбола някой може да тича по-
вече, друг по-малко и играта пак 
върви. В конния спорт няма кой 
да тича по-бързо или повече от 
твоя кон. Сам си и с тази почти 
невидима връзка с животното. 
Всяко невнимание или грешка 
те изхвърля от надпреварата.“ 

Мечтите докъде стигат?
Да съм жив и здрав, пожелава 

си Тодор. Близките, семейство-
то – също. Конят най-вече! И 
каквото реши Господ!

„Един ден да имам късмета да 
се състезавам на международ-
но ниво, на интернационалната 
сцена – мечтае спортистът от 
Дончево. – Конният спорт като 
цяло в България е почти на ну-
лево ниво. Благодарение на Гри-
ша Ганчев има републикански 
първенства. Наградният фонд е 
приличен за най-добрите – 500. 
1000 и повече лева за челни 
места. Ние, с конете от рисиста 
порода, сме облагодетелствани, 
че има Българска асоциация за 
рисисти коне БАРК. Тя поддър-
жа добри делови и партньорски 
отношения с Франция и нещата 
върват. Намират се и младежи, 
които се насочват към конния 
спорт. Нужни са много труд, 
усърдие, постоянство и обич 
към животните – тогава идват и 
успехите.“

Част от победите в послед-
ните години

На 3.10.2020 г. Тодор Симе-
онов спечели приз „Марица“ 
на 2100 метра във Войнягово, 
Карловско.

Седмица по-рано само стотни 
от секундата го лишиха да зае-
ме първото място и в Стражица, 
Балчишко, на републиканското 
дерби.

През октомври 2020 г. със-
тезателят от Дончево закупи 
от Франция нов кон на име 
Газела. Надбягванията през 
2021 г. се очакваше да бъдат 
още по-красиви и успешни за 
добруджанския спортист у нас 
и в чужбина.

На 17.07.2021 г. с кон Диабло 
Джет, на писта от 1800 метра, 
Тодор Желязков спечели приз 
„Литекс“ и първото състезание 
на хиподрум „Стефан Кара-

джа“ до Балчик, от официалния 
календар на Българската на-
ционална асоциация за конни 
надбягвания. 

През 2022 г. добруджанецът 
с беговия си кон Диабло Джет в 
двуколка завоюва приз „Итали“ 
на 2300 м в Карлово. Той спече-
ли и Купата на Председателя на 

Българската асоциация на риси-
сти коне, пак на 2300 м. Тодор 
Симеонов също е шампион и 
носител на спринтьорския приз 
в състезанието на 1600 м.

Кратка историческа от-
правка за най-богатия спор-
тист на всички времена

Бил е състезател по конен 
спорт в Римската империя. 
Казвал се е Гай Апулей Диокъл 
и вероятно е бил неграмотен. 
Живял преди близо две хилядо-
летия (104-146 сл. Хр.). Завоюва-
ните първи титли в 1462 от 4257 
състезания на четириколесни 
колесници тогава са му донесли 
общ награден фонд, приравнен 
в днешни пари ... петнадесет 
милиарда долара! Точно така 
– 15 милиарда долара, и се из-
писват така: 15 000 000 000 $. 
Изчислението е на професор 
Питър Стрък от Чикагския уни-
верситет, САЩ. За сравнение: в 
днешни времена баскетболис-
тът Майкъл Джордан е натрупал 
през кариерата си богатство за 
1.9 милиарда долара, а голфърът 
Тайгър Уудс – за над един мили-
ард и половина. 

По някогашните земи на Рим-
ската империя конният спорт 
продължава да вълнува млади 
и големи и сега. Благодарение 
на такива като Тодор Симеонов 
в Дончево и Добруджа любовта 
между човек и животно ни на-
помня още как кан Аспарух е 
стигнал до днешните български 
земи и е основал държавата 
България – с много сила, вяра, 
отдаденост и обич.

Румен ТОДОРОВ 

ТОДОРОВДЕН 

Конете усещат кога имаш добро сърце, казва състезателят по конен спорт 

Тодор Симеонов  
Визитна картичка
1999 г. – Тодор Симеонов влиза в конния спорт, купува си 

първия кон
2001 г. – участва за пръв път в състезание на хиподрум
2001 - 2020 г. – има участия в около 200 състезания у нас и в 

чужбина
10 участия в състезания в Румъния
3 участия в състезания в Сърбия
4 собствени коня за над 20 г. – Спартак, Алисия – майка на 

Спартак, Диабло Джет, Газела
2015 г. – най-големи успехи сред около 20 победи и приза: 

Първи на републиканско първенство в дерби за 2-годишни коне;
Първи на републиканско първенство в дерби за 3-годишни коне;
Голям приз при кобили на републиканско първенство.
Наградите са завоювани на хиподрума „Стефан Караджа“ в 

Стражица, общ. Балчик.

Google Street View отново ще 
мине по пътищата на България 
тази пролет. Не се изненадвайте, 
ако забележете емблематичните 
автомобили по шосетата у нас, 
през следващите седмици. От 
Силистра до Петрич и от Кър-
джали до Видин, тазгодишната 
обиколка включва над 50 населе-
ни места в България. Целта както 
винаги е да се осъвременят 
изображенията в приложението 
Google Maps.

В приложението Google Maps 
вече са налични стотици градове 
и села, пешеходни маршрути, при-
родни забележителности и архи-
тектурни паметници. Инфраструк-
турата в градовете и помежду им 
се променя и еволюира. Обновя-
ването с актуалните изображения 
ще помогнат за ориентиране по 
различните маршрути.

Освен за ориентиране на пътя, 
в приложението вече са налични 
и снимки от пешеходни маршру-
ти като х.Алеко – Черни връх, х. 
Вихрен – Муратов връх,  Както 
и исторически и туристически 
обекти като ИАР Шуменска кре-
пост, Стария Несебър и Бело-
градчишките  скали.  

Както винаги, Google поставя 

акцент на защита на поверител-
ността. Преди публикуването 
на събраните изображения, те 
се обработват със специална 
технология, която замъглява 
лицата на хората и регистра-
ционните табели на автомобили, 
така че да не могат да бъдат 
идентифицирани. Street View 
предлага допълнителна функция 
за замъгляване на изображения 
(на лица, коли, къщи и т.н.), коя-
то може да бъде заявена чрез 
натискане на бутона „Съобщете 
за проблем“ в долния десен ъгъл 
на всяко изображение.

Street View е популярна функ-
ция в Google Maps с над 220 ми-
лиарда изображения от цял свят, 
включително Антарктика и Ар-
ктика. Предлага се на настолни 
компютри и мобилни устройства, 
както и в Google Earth.

Тази година обиколката на 
България ще започне на 2ри 
март, като ще премине през 
над 50 населени места. Повече 
информация на български език 
за Street View, а списък на бъл-
гарските градовете в можете 
да намерите тук: https://www.
google.com/intl/bg/streetview/how-
it-works/#sv-headed 

Нов срок тече по проекта 
за изменение на наредбата за 
платеното паркиране на пътни 
моторни превозни средства в 
Балчик. Промените са обяве-
ни отново заради техническа 
грешка, обясни кметът на Бал-
чик Николай Ангелов.Така до 
20 март на заинтересованите 
се предоставя възможност за 
становища и препоръки, кои-
то могат да дадат на хартиен 
носител: с адрес гр. Балчик, 
пл. „21-септември“  6, ин-
формационен център; както 
и по електронен път: mayor@
balchik.bg.

Предлага се часовият диа-
пазон през цялата година да 
е от 8:00 до 20:00 ч. ,а извън 
летния сезон, от октомври – 
април включително, синята 
зона да важи само в почивни 
и празнични дни. В момента 
платеното паркиране е за 
цялата календарна година във 
времето 10-22 часа.

Предлага се стикерът за 
локално паркиране (30 лева/
годишно) да се издава по 
постоянен адрес с цел пре-
дотвратяване възможността 
за злоупотреби. Дава се въз-
можност на собственици на 
жилищни имоти, с постоянен 
или настоящ адрес извън об-

щина Балчик, да се ползват от 
това право.

Пред ла ганото раз ши ре ние 
на зо на та е със 137 пар ко-
мес та, кои то ста ват об що 
358. Към настоящите зони 
се добавят: ул. „Генерал 
Заимов“,ул. „Константин Ки-
симов“, алея „Ехо“, паркинг 
„МБАЛ“.

Финансовият анализ при 
сегашната цена от 1 лев за 
час и 10 лева дневен абона-
мент показва, че дружеството 
„Кибела 2014“ЕАДгенерира го-
ляма загуба. Затова се налага 
повишаване съответно на 2 лв. 
и 20 лева, така дружеството 
ще може да се самоиздържа 
и да реализира минимална пе-
чалба, се посочва в мотивите.

Целта на промените е по-ви-
сока ефективност в регулира-
не паркирането и безопасното 
ползване на елементите на 
пътното платно и постигане на 
приемлива рентабилност. За 
прилагането на измененията 
са нужни капиталови разходи 
от 67 502 лева. 

Проучват се и но ви зо ни за 
паркиране, съоб щи още за-
мес тник - кме тът Ди мит рин 
Ди мит ров.

„Пра ви ли сме проуч ва ния за 
го лям бу фе рен пар кинг, но ре-
зул та ти те не по каз ват го ля мо 
по доб ре ние и ико но ми чес ка 
ефек тив ност. Ед на та идея е 
за Га ра до ка, но да се из гра ди 
ли ния с чес то та през 15 ми ну-
ти, дос та ос къ пя ва идея та и не 
ре ша ва проб ле ма“ - коментира 
той. Още та зи го ди на е въз-
мож но да се уве ли чат мес та та 
за пар ки ра не с пред стоя що 
ук реп ва не на свла чи ще Ста ра 
къ ща в ку рор тна зо на „Дво ре-
ца“ и та ка да се поя вят още 90 
пар ко мес та на ули ца „Въз кре-
сия Де ве та ко ва“. В рам ки те 
на та зи го ди на ще се ре ши по 
кой на чин да бъ дат из пъл не ни 
ук реп ва ния та. Ако по лу чим 
пред ло же ния от дру жес тво то 
та зи зо на да вле зе в об хва та, 
ще нап ра вим пред ло же ние на 
Об щин ския съ вет - уточ ни за-
мес тник - кме тът в отговор на 
запитване.

Без плат ни зони край брега в 
мо мен та са ча къ ли ра ният пар-
кинг под алея „Ехо“, до кръ го-
во то на “Бя ла къ ща”, до хо тел 
“Хе лиос”.

Два общински паркинга в 
района на Двореца са дадени 
под наем.

БНР - Албена Иванова

Тодор Симеонов със своя 
кон на състезание

Призове и купи на добруджанския 
спортист

Симеон, синът на Тодор, усвоява шам-
пионския стил на баща си 

GOOGLE STREET VIEW отново 
на път пРеЗ бълГаРиЯ

пРиемат пРеДложениЯ За 
пРомени в синЯта Зона в балЧик



ndt@dobrich.net
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ОВЕН - С честност и професионализъм 
ще се наложите там, където другите не ус-
пяват. Пътуванията ще дадат резултат, както 
и търсенията ви в една или друга област на 
познанието.

ТЕЛЕЦ - С професионални действия ще от-
стоявате позициите си и ще постигате целите 
си. Сигурно е, че няма да позволите на никого 
да ви постави в зависимост от решенията си, 
пък били те и допустими за вас.

БЛИЗНАЦИ - Имате всички шансове да ус-
пеете днес, независимо от трудностите, които 
следват. Задълбочените ви познания в облас-
тта, в която работите, ще ви носят дивиденти 
за в бъдеще.

РАК - Практичните ви умения ще направят 
по-лесно реализуеми днешните ви задачи. За 
някои от вас нещата ще отидат и по-далече, ще 
събудите нечии добронамерен интерес.

ЛЪВ - С лоялни към вас хора ще поставите 
начало на нов бизнес или друга, интересуваща 
ви дейност. По отношение на личен проблем е 
дошло време да го решите веднъж за винаги, 
в противен случай той отново ще напомня за 
себе си

ДЕВА - Проявете активност в делата си и ще 
напреднете бързо. Самочувствието ви оправда-
но ще предизвика интереса на хората, споделя-
щи мисли и идеи с вас. Общите начинания ще 
завършат с очакваните резултати.

ВЕЗНИ - Бъдете прагматични и се съсредо-
точете върху главното днес. Дайте повече от 
себе си и няма да съжалявате, всички пред-
поставки за добро развитие на делата ви са 
налице.

СКОРПИОН - Отминали неуспехи ще се пре-
върнат във вашата печеливша позиция днес с 
опита и знанията, които са ви дали. Това ще 
ви направи повече оптимисти за бъдещето и 
има защо.

СТРЕЛЕЦ - Запознавайки се с информацията 
от последните развия в бизнеса или в пряката 
си работа, ще набележите конкретни стъпки за 
изпълнение на целите си.

КОЗИРОГ - Със здрав разум и вътрешни 
убеждения ще въздействате на околните, на-
сочвайки ги към конкретни действия, полезни 
и за двете страни. Това ще ви сближи и ускори 
изпълнението на обща задача.

ВОДОЛЕЙ -За да защитите претенциите си 
към другите, работете за повишаване на собст-
вената си информираност и професионална 
подготовка.

РИБИ - Времето е ценно за вас и няма да 
пропуснете нито миг в разпиляване и напразни 
действия. С бърза мисъл и находчиви решения 
ще ръководите онези, които се нуждаят от вас.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Ако живота престане да ви се струва 
приказка, значи е време да смените раз-
казвача на приказки! - Павлина от тесен 
център, но не тази, за която си мислите!

ЕДНА МАЛКА ПРИН-
ЦЕСА Йоанна стана на 
цяла една годинка в по-
следния ден на февруа-
ри. На мъничето желаем 
да расте здраво, обича-
но, палаво, усмихнато 
и щастливо – за радост 
на мама Божана и татко 
Николай. А на дядо Ми-
тко и баба Янка желаем 
от сърце тяхното сладко 
внуче да им носи много-
много радост!

ПРАЗНИК имаше вче-
ра – навръх баба Марта, 
в дома дългогодишната 
кметица на село Ца-
ревец Маргарита Сто-
янова – най-малкото й 
внуче Мартин, стана на 
2 годинки. Нека е здрав 
малкият рожденик, нека 
расте умен и енергичен, 
нека да прави лудории 
и да радва двамата бат-
ковци Валери и Марк, 
мама Светослава и татко 
Мартин. И разбира - се 
баба Маргарита, която 
много-много обича пре-
красното си семейство!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
казваме днес на адвокат 
Милко Пенчев, с поже-
лания да е здрав и да 
успява с усмивка във 
всичките си добри начи-
нания!

РОЖДЕНИЧКА днес е 
Румяна Енчева. Здраве 
й желаем ние от НДТ! 
Много позитивни емоции 
с порасналите й дъщери 
и прекрасното й внуче, 
много искрени приятел-
ства и нека животът й 
поднася много поводи да 
се усмихне!

НАВРЪХ националния 
празник 3 март се е ро-
дил юристът Добромир 
Добрев. А ние от НДТ 
в аванс му желаем да е 
здрав и да се радва на 
много успехи и много 
приятели! 

ПРАЗНИК ще има на 
3 март в дома на до-
скорошната ни колежка 
Владка Вълчанова – по-

водът – рожденият ден 
на сина й Красимир. 
Здраве желаем в аванс 
на рожденика ние от 
НДТ, много обич у дома 
и много поводи за ра-
дост с прекрасните му 
дъщери! 

РОЖДЕНИК на 4 март 
е колегата ни от Тервел 
Живко Колев. А ние от 
днес му наричаме да е 
здрав, да се радва на ус-
пехи, творчески находки 
и много осъществени 
добри намерения!

ИМЕН ДЕН празнуват 
на 4 март всички с име-
ната: Тодор, Теодор, То-
дора, Теодора, Тошо, 
Божидар, Божидара, Бо-
жанка, Даринка, Божо, 
Доре,  Дарчо,  Дора, 
Дорка, Дарка. Здраве и 
обич, успехи и по мно-
го от всичко добро, за 
което си помечтаят, им 
желаем ние от НДТ!

А НАЙ-СПЕЦИАЛНИ 
ПОЗДРАВИ отправяме 
към дядо и внук – Тодор 
и Теодор, съпругът и 
внукът на нашата колеж-
ка Галя Тодорова. Бъ-
дете здрави и двамата, 
бъдете обичани, бъдете 
щастливи! 

ИМЕН ДЕН празнуват 
на 4 март хората с име-
на Герасим и Герасимка. 
Нека от здраве, успехи 
и щастие да не се от-
ърват!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
в аванс казваме на во-
лейболния спец и наш 
приятел Евгени Попов, 
който празнува на 5 
март. Бъди здрав, бъди 
все така обичан от пре-
красното си семейство, 
имай много приятели и 
много поводи за радост, 
Евгени!

В АВАНС честитим 
рождения ден на г-жа 
Пенка Миланова, която 
празнува на 6 март, с 
пожелания за здраве, 
светлина и хармония в 
живота!

СВЕТСКА КЛЮКА

Това е една от най-крайните 
мерки, налагана от социална 
мрежа.

TikTok обяви, че ще наложи 
ограничения на потребителите 

под 18 години - те ще имат ед-
ночасов лимит за използване 
на приложението. 

Това е една от най-крайните 
мерки, налагана от социална 
мрежа. 

Целта е да намали времето 
на тийнейджърите пред ек-
рана. 

Проучвания показват, че 
подрастващите прекарват по-
вече от 6 часа на ден в "скрол-
ване"

Все пак, непълнолетните 
потребители ще имат възмож-
ността да изключват тази нова 
настройка. 

Ако 60-минутното ограниче-
ние бъде достигнато, потреби-
телите ще бъдат подканени да 
въведат парола - изисквайки от 
тях да вземат активно решение 
за удължаване на времето, 
прекарано в приложението.

Кормак Кийнън, ръководи-
тел на отдела за доверие и 
безопасност на TikTok, написа 
в изявление: "Компанията се 
консултира с изследователи 
и експерти от "Digital Wellness 
Lab" в Бостънската детска 
болница. Не е точно изчисле-
но колко време пред екрана 
е "здравословно" и колко е 
"вредно". Зависи от индиви-
дуалните занимания и много 
други фактори. Стигнахме до 
извода, че това ограничение 

ще е добре за децата и ще 
удовлетвори и техните роди-
тели."

Кийнън добави, че ако тий-
нейджър реши да изключи 

този нов лимит по подразби-
ране и прекарва повече от 100 
минути в TikTok на ден, той ще 
бъде подканен да зададе дне-
вен лимит за време на екрана.

„През първия ни месец на 
тестване този подход увеличи 
използването на нашите ин-
струменти за управление на 
времето пред екрана с 234%“, 
пише Кийнън.

Кийнън обяви някои акту-
ализации на функцията "Family 
Pairing" , която позволява на 
родител или болногледач да 
свърже своя TikTok акаунт с 
този на своя тийнейджър и да 
зададе ограничения. 

Родителите ще могат да 
филтрират видеоклипове с 
думи или хаштагове, които не 
искат да се показват в еми-
сията на техния тийнейджър, 
да задават персонализирано 
дневно ограничение за вре-
ме на екранаи да създават 
персонализиран график за 
заглушаване на известията от 
TikTok, изпратени до техния 
тийнейджър.

Други платформи, включи-
телно Instagram и Snapchat, 
по подобен начин въведоха 
допълнителен родителски кон-
трол и функции, които насър-
чават тийнейджърите сами да 
поставят граници

TikTok зАДАВА 
ЕДНОчАСОВО ОгРАНичЕНиЕ 
зА ПОТРЕбиТЕЛи ПОД 18 г.

гигАНТСКи мЕДузи 
ОбиТАВАТ ДъЛбиНиТЕ 
НА АНТАРКТиДА

Гигантски медузи фантоми - 
дълбоководни същества, които 
приличат на НЛО с дебели пипа-
ла, които се подават от долната 
им страна - са докладвани от 
пътници на круизни кораби, кои-

то са забелязали неземните жи-
вотни край бреговете на Антар-
ктида, показва ново проучване.

Гигантските медузи фантоми 
(Stygiomedusa gigantea), едни 
от най-големите безгръбначни 
хищници в морските дълбини, 
са изненадали гостите, возили 
се в подводница на оператора на 
круизни линии Viking в началото 
на 2022 г. Според проучване, 

публикувано в списание Polar 
Research, изследователите са 
преценили, че медузите са били 
по-дълги от 5 метра, като една от 
тях се е простирала на дължина 
от поне 10 метра.

Гигантските медузи живеят 
във всички океани, с изключение 
на Северния ледовит океан. Тъй 
като обаче тези загадъчни съще-
ства обикновено плуват дълбоко 
под повърхността, те почти не се 
виждат от хората. Новото изслед-
ване описва преки наблюдения на 
три различни медузи, направени 
по време на подводни гмуркания 
край Антарктическия полуостров.


