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С панихида в памет на заги-
налите за Освобождението на 
България и празничен водос-
вет, отслужени в храм „Свети 
Георги“, започна в Добрич 

празничната програма по по-
вод Националния празник на 
Република България - 3 март. 

В редиците на празнично 
шествие, водено от ученици и 

преподаватели на Професио-
нална гимназия по туризъм 
„П. К. Яворов“, гражданите се 
придвижиха към мемориален 
комплекс „Хан Аспарух“ и Ко-
стницата на загиналите руски 
воини, където се проведе 
поклонение и военен ритуал 
за издигане на националното 
знаме, знамето на Обедине-
на Европа и знамето на град 
Добрич. 

„На днешния ден, преди 
145 години в истанбулското 
предградие Сан Стефано, 
Османската и Руската импе-
рии подписват мирен договор, 
който поставя началото на 

Третата българска държава.
Днес е денят, в който тряб-

ва да сме обединени в своята 
признателност към хилядите  
румънски, украински, руски, 

полски,  финландски, естон-
ски, литовски и други воини, 
воювали и дали живота си 
за нашата свобода. След 
близо пет вековно робство, 

държавността в България е 
възстановена.

Третата българска държава 
започва своя живот с тежката 
мисия да преодолее неспра-
ведливостта на Берлинския 
договор. Разпокъсването на 
България оставя тежък от-
печатък върху българската 
съдба. Обединението на всич-
ки българи в една държава, 
такава, каквато е създадена, 
днес, 3 март се превръща 
в национален идеал. Идеал, 
който стои в основата на 
общественото и политическо 
изграждане на държавата, в 
която живеем и сега.

Днес, 145 години след наше-
то освобождение, България 
изживява трудни времена. 
Няма го духът на Възражда-
нето, който да ни обединява. 

Имаме идеали 
и мечти, но сме 
загубили вяра, 
че ще ги постиг-
нем. Политика-
та има лошото 
с в о й с т в о  д а 
разделя хората, 
особено когато 
се превърне в 
самоцел. В това 
състояние на 
обществото от-
ново сме изпра-
вени пред избо-

ри.  Разделени и обезверени 
поставяме под съмнение дори 
националния си празник.

След Освобождението сред 
българите има несъгласие по 
много въпроси, но България 
винаги е била на първо място. 

Екзотично цвете, което носи 
името на френския адмирал 
Луи Антоан дьо Бугенвил, цъф-
ти в този период на годината 
в Ботаническата градина в 
Балчик. Адмиралът открива 
растението и го пренася в 
Европа.

Страната на произход на 
вида е Бразилия. Бугенвилия 
глабра е растение от семей-
ство Никтагинови. Растението 
е лиана, храст или дори дърво. 
Цветовете му са ярко оба-
грени от бяло, през розово, 
до цикламено. Среща се в 
естествен вид по Средизем-
номорието, а в Ботаническа-
та градина в Балчик може 
да бъде видяно в цъфтеж в 
Експозиционната оранжерия, 
предаде кореспондентът на 
Агенция ФОКУС Жулиета 
Николова.

„В естествените си место-
обитания на влажния тропи-
чески биом на Южна Америка, 
видът цъфти без прекъсване 

през цялата година. Местните 
индианци използват части от 
растението с лечебна цел от 
столетия. В Европа бугенви-
лията се използва често като 
декоративно растение в зимни 
градини и на открито в стра-
ните от Средиземноморието“, 

разказват специалистите от 
Университетската ботаниче-
ска градина. 

В нашата страна видът не 
се среща в естествени место-
обитания. Няколко индивида, 
получени по международния 
обмен Index Seminum, са от-
гледани в оранжериите на 
Университетска ботаническа 
градина Балчик.

Предстоящите почивни дни 
са възможност природолю-
бителите да се разходят из 
Приморска Добруджа и една 
от спирките им да бъде Бо-
таническата градина край 
Белия град. Тя е втората по 
големина в Европа след тази 
в Монако.

Пожелавам си днес, какво-
то и да ни предстои, каквито 
и избори да правим, никога 
да не забравяме именно това: 
България е на първо място! 
Честит национален празник!“, 
заяви в словото си кметът на 
Добрич Йордан Йорданов.

Програмата продължи с 
празничен концерт на Про-
фесионален фолклорен ан-
самбъл „Добруджа», от 12.00 
часа, на пл. „Свобода“. 

През целия ден граждани 
на Добрич и общественици 
поднасяха цветя пред па-
метниците на Васил Левски, 
Христо Ботев, Захари Стоя-
нов, Стефан Караджа, Хайдут 
Пею Буюклията, Паметника 
на победата (ген. – лейтенант 
Цимерман), Добротица, Ф. 
М. Достоевски, Алея на оп-
ълченците – Военно гробище 
музей, паметната плоча на 
Хаджи Иван Хадживълков. 

НДТ

ТРЕТИ МАРТ не е просто 
дата от календара. Трети март 
е ден за поглед към миналото 
и поклон пред смелостта, доб-
лестта и честта на хилядите ге-
рои, които мечтаха и сбъднаха 
Освобождението на нашата 

свидна България. В навечери-
ето на националният празник, 
по инициатива на г- жа Емилия 
Семова - учител по туризъм в 

ПЗГ „Климент Аркадиевич Ти-
мирязев“ в Каварна, ученици 
от 9а и 12а клас проведоха 
открит урок по родолюбие, в 
който се включи и учителят по 
история г-н Иванов. В урока 
учениците пресъздадоха бор-

бения дух на хилядите знайни 
и незнайни герои. Разказаха 
защо е важен този ден. Ден, 
в който можем да се вгледа-

ме в настоящето и да дадем 
справедлива оценка на своите 
собствени дела към род и Ро-
дина! Ден да отправим взор 
към бъдещето и надежда, че 
от нашите здрави корени са 
покълнали достойни за сво-

бодата наследници, които ще 
продължат с чест пътя напред 
и ще гарантират просперитета 
на България!

На 2 март училището по из-
куствата СУ ,,Свети Климент 
Охридски“ за пореден път до-
каза, че възпитава и обучава 
деца – родолюбиви и отговорни 
с памет към историческото ми-
нало и уважение към него.

По повод 145 години от Осво-

бождението на България и На-
ционалния празник трети март, 
учители и ученици, с празнично  
шествие до мемориалния ком-
плекс ,,Хан Аспарух“, изразиха 
своята почит и преклонение към 
героите, посветили живота и 
делото си на каузата Свободна 
България.

Шествието е само част от 
многобройните уроци, състеза-
ния и дейности, които училище-
то проведе през празничната 
седмица.

Най-малките ученици и тех-
ните учители поднесоха цветя 

пред паметника на основателя 
на Българската държава, реци-
тираха заедно стихотворението 
на Иван Вазов ,,Аз съм българ-
че’’, звуча и хорово изпълнение 
на песента ,,Де е България“.  
С колони от знаменца в бяло, 
зелено и червено участниците 

в шествието образуваха голям 
трибагреник, който се развя по 
бул. „Русия“ до паметника на 
хан Аспарух. Докато има такива 
деца, ще я има България!

В навечерието на Нацио-
налния празник сградата на 
СУ „Свети Климент Охридски“ 
празнично засия в светлините 
на българския флаг! 

НЕКА ЗАЕДНО ДА ПРАЗНУ-
ВАМЕ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗ-
НИК!

НЕКА ПОМНИМ И ЗНАЕМ ИС-
ТОРИЯТА СИ, ЗАЩОТО НАРОД 
БЕЗ ИСТОРИЯ НЯМА БЪДЕЩЕ! 

На 28 февруари в Обредна-
та зала на Общинска админи-
страция се състоя официална 
церемония по орисване на по-
следното бебе за 2022 г. и пър-
вото за 2023 г. И двете бебета са 
момиченца – Милена и Мартина. 

Едното е от село Пчеларово, а 
другото от град Генерал Тошево.

Първото бебе, родено в общи-
на Генерал Тошево през 2023 
година, е Милена Миленова Пла-
менова. Последното за 2022 
година пък е Мартина Миленова 

Панчева. В последния февруар-
ски ден и двете бяха орисани за 
здраве, щастие, късмет и дълъг 
живот по стара традиция.

Пеленачетата и техните роди-
тели бяха поздравени от кмета 
на Община Генерал Тошево 
Валентин Димитров, който освен 
с благи думи, ги дари с много 
подаръци и хубав медальон.

В орисници и тази година по 
традиция се превърнаха три 
млади момичета от Общинския 
младежки съвет. От ЦПЛР – Цен-
тър за работа с деца в града пък 
поднесоха поздрав с музикални 
изпълнения, рецитал и наричане.

Традицията да се орисва пър-
вото бебе за годината в община 
Генерал Тошево датира от 2000 
година, а през 2011 година, по 
идея на младите майки в общи-
ната се включва и орисване на 
последното за годината бебе. 
От тогава до сега повече от 20 
деца са „преживели” приказката 
да бъдат орисани от млади феи, 
които ще направляват съдбата 
им през житейския път.

Обичаят е една безценна сле-
да от миналото, от ритуалите 
и чудесата, в които хората от 
миналото са вярвали безпрекос-
ловно. Следа, която неминуемо 
ни учи на почит и възхищение 
към дедите ни, завещали ни 
непреходността на вярата си в 
доброто, на мъдростта и бла-
годенствието, на упованието 
си в чудесата на настоящето и 
бъдещето.

ДОБРИЧ СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД ПОДВИГА 
НА ГЕРОИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НИ

АДМИРАЛ ЛУИ АНТОАН 
ДЬО БУГЕНВИЛ 
"ЦЪФТИ" В БАЛЧИК
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Всеки ден с по-
добрия вестник!

Ще бъде предимно слън-
чево с временни увеличе-
ния на облачността, главно 
над южните и планинските 
райони, но само на отдел-
ни места ще превали слаб 
дъжд. Ще духа слаб и уме-
рен юг-югозападен вятър. 
Дневните температури още 
ще се повишат и максимал-
ните ще бъдат между 14 и 
19, в София - около 14.

Специализирани бои, епоксидни подове, боя против пожар, боя против шум, течна 
хидроизолация, огнезащитна боя, боя против радиация, термо боя 

Варна, ул. "Перла" 16, тел. 0884 77 80 54

ИСОНЕМ България - 
Боядисваме бъдещето

ВРЕМЕТО

ДОБРИЧ СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД 
ПОДВИГА НА ГЕРОИТЕ ЗА 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НИ

На стр. 4

ДЕНИЦА САЧЕВА: НЕ 
МОЖЕМ ДА ХВЪРЛЯМЕ 
ДЪРЖАВАТА ОТ 
ИЗБОРИ В ИЗБОРИ!

На стр. 7

МЕЖДУНАРОДНА  
АКАДЕМИЯ ПО 
КАБАЛА: БЕЗДУШИЕТО 
КАТО АНЕСТЕЗИЯ 

РАДОСТИНА ЖЕКОВА: НЕ СЕ ЛИ 
РАЗПИШАТ ЯСНО ПРАВИЛАТА, 

КАМПАНИЯТА ЩЕ СЕ ОКАЖЕ НУЛЕВА
На стр. 3

„България не може без парламент и правителство“. 
Това ни каза отец Георги на молебена, с който тра-
диционно откриваме кампанията на ГЕРБ-СДС в храм 
„Св. Георги“ в Добрич. Така, между другото. Колко-
то констатация, толкова и поръчение. Посланието му 
беше простичко – да не изгаряме мостовете помежду 
ни. Да има повече любов и разбирателство. Не можем 
да хвърляме държавата от избори в избори, докато 
дадени партии не бъдат удовлетворени от резултата. 

Демокрацията е да чуваме гласа на хората. А, те вече 
няколко пъти ни казаха, че няма да дадат мандат на 
никого да управлява самостоятелно и че трябва да 
се търси различна и дори обща формула. В предход-
ното НС показахме, че сме достатъчно отговорни и 
сме готови да предложим кабинет, който да се спра-
ви с политическата криза, инфлацията, да възстанови 
капиталовите разходи, да задвижи Националния план 
за възстановяване и устойчивост и останалите евро-
пейски програми и да провежда политики за модерни-
зация на икономиката и повишаване на доходите. Ще 
продължим да предлагаме полезни за хората и за дър-
жавата решения дори да са непопулярни. В последни-
те две години се видя, че популизмът и политическият 
маркетинг разрушават, отвращават и бързо избуяват в 
усещане, че политиката не може да решава проблеми. 
Време е да върнем държавата по пътя на стабилността. 

На 2 април с номер   2
Купуването и продаването на гласове е престъпление
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Íà 4 ìàðò, îêîëî 04:10 ÷àñà, â ãðàä Áàë÷èê å ñïðÿí çà 
ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „ÁÌÂ“, óïðàâëÿâàí îò 30-ãîäèøåí 
ìúæ. Ïðè èçâúðøåíàòà ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà àëêîõîë ñ 
òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî, öèôðîâàòà èíäèêàöèÿ îò÷èòà íàëè÷èå-
òî íà 2,09 ïðîìèëà. Âîäà÷úò å çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 3 ìàðò, îêîëî 22:45 ÷àñà, â ãðàä Áàë÷èê å çàäúðæàí 
20-ãîäèøåí ìúæ. Ñúùèÿò å íàðóøèë çàïîâåä çà íåçàáàâíà 
çàùèòà, èçäàäåíà îò Ðàéîíåí ñúä Áàë÷èê. 

Íà 3 ìàðò, îêîëî 21:50 ÷àñà, â ñ. Êàðàïåëèò, îáë. Äîáðè÷ 
å ñïðÿí çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Îïåë“, óïðàâëÿâàí îò 
íåïðàâîñïîñîáåí 19-ãîäèøåí ìúæ. Óñòàíîâåíî å, ÷å ÌÏÑ íå 
å ðåãèñòðèðàíî ïî íàäëåæíèÿ ðåä, à ïîñòàâåíèòå ðåãèñòðà-
öèîííè òàáåëè ñà èçäàäåíè çà äðóã àâòîìîáèë. 19-ãîäèøíèÿò 
å çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 2 ìàðò, îêîëî 12:00 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí çà ïðî-
âåðêà ëåê àâòîìîáèë „ÁÌÂ“, óïðàâëÿâàí îò íåïðàâîñïîñîáåí 
32-ãîäèøåí ìúæ. Ïðè èçâúðøåíàòà ïðîâåðêà çà óïîòðåáà 
íà íàðêîòè÷íè è óïîéâàùè âåùåñòâà, òåñòúò îò÷èòà ïîëî-
æèòåëåí ðåçóëòàò çà êàíàáèñ è êîêàèí. Ìúæúò å çàäúðæàí 
çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 2 ìàðò, îêîëî 08:40 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí çà ïðî-
âåðêà ìèêðîáóñ „Ìåðöåäåñ“, óïðàâëÿâàí îò 26-ãîäèøåí ìúæ. 
Óñòàíîâåíî å, ÷å âîäà÷úò óïðàâëÿâà ÌÏÑ ñëåä óïîòðåáà íà 
êàíàáèñ. Çàäúðæàí å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. ÍÄÒ

112 ÍÎÂÈÍÈ

Êîíêóðñ çà íàé-âêóñíà è äî-
áðå ïðåçåíòèðàíà çèìíèíà îð-
ãàíèçèðà ïî ñëó÷àé Ìåæäóíà-
ðîäíèÿ äåí íà æåíàòà – Îñìè 
ìàðò, Íàðîäíî ÷èòàëèùå (Í×) 
„Ñâîáîäà – 1897 ã.“ â áàë÷èø-
êîòî ñåëî Ãóðêîâî, êàçà çà 
ÁÒÀ Íàòàëèÿ Ãåîðãèåâà, ïðåä-
ñåäàòåë íà ÷èòàëèùåòî. 

Íàäïðåâàðàòà „Áóðêàíú 
ôåñòú“ ùå ñå ñúñòîè îò 12:00 
÷àñà íà ïðàçíè÷íèÿ äåí â ñòî-
ëà íà ñåëîòî. Â íåÿ ìîãàò äà 
ó÷àñòâàò æåëåòà, ìàðìàëàäè, 
êîìïîòè, òóðøèè, íåêòàðè, 
ñîêîâå è äðóãè âèäîâå çèì-
íèíà, ñúòâîðåíè îò ñðú÷íè è 
òðóäîëþáèâè æåíñêè ðúöå, 
êàçà Ãåîðãèåâà. 

Ïîáåäèòåëèòå ùå áúäàò 
îïðåäåëåíè îò âñè÷êè ïðè-
ñúñòâàùè, êîèòî ùå ïîäàâàò 
âîòà ñè àíîíèìíî â òðèëèòðîâ 
áóðêàí. Ïðåäâèäåíè ñà îáùî 

îñåì íàãðàäè, ïåò îò êîèòî 
ñà ïîîùðèòåëíè. Îòëè÷åíèòå 
ó÷àñòíèöè ùå ïîëó÷àò „êà-
ïà÷êè è çàòâàðà÷êè, ôèêñîâå 
è ìèêñîâå, áóðêàíè è öåëîôà-
íè“, êàêòî è çàáàâíè „òàïèè“, 
äîïúëíè ïðåäñåäàòåëÿò íà 
÷èòàëèùåòî. 

Îñìîìàðòåíñêîòî íàñòðî-
åíèå ùå áúäå ïîâåðåíî íà 
ïåâ÷åñêà ãðóïà „Ïðåñåëñêè 

„Äîáðóäæàíñêàòà áàíèöà“ 
ùå áúäå ðåãèñòðèðàíà êàòî 
çàùèòåí ãåîãðàôñêè ïðîäóêò 
íà Ðóìúíèÿ, à íå íà Áúëãàðèÿ, 
ñúîáùè òåëåâèçèÿ "Äèäæè 24".

Ãåîãðàôñêèòå îçíà÷åíèÿ 
çàùèòàâàò ïðîäóêòèòå ñðåùó 
çëîóïîòðåáà èëè èìèòàöèÿ íà 
ðåãèñòðèðàíîòî íàèìåíîâàíèå 
è ãàðàíòèðàò èñòèíñêèÿ ïðîèç-
õîä íà ïðîäóêòà ïðåä êëèåíòè-
òå. Òåçè ïðàâèëà ãàðàíòèðàò, 
÷å âñè÷êè ïðîèçâîäèòåëè âúâ 
âúïðîñíèÿ ãåîãðàôñêè ðàéîí 
èìàò êîëåêòèâíè ïðàâà âúðõó 
ïðîäóêòà, ïðè óñëîâèå ÷å ñà 
èçïúëíåíè îïðåäåëåíè èçèñê-
âàíèÿ, ïîÿñíÿâà ÅÑ íà îôèöè-
àëíèÿ ñè ñàéò.

Ñåãà Ðóìúíèÿ ùå ïîëó÷è 
åâðîïåéñêî ïðèçíàíèå ÷ðåç 
ðåãèñòðàöèÿòà íà ïðîäóêòà ñ 
âñè÷êè ïðîèçëèçàùè îò òîâà 
ïðàâà çà íåîãðàíè÷åí ïåðèîä 
îò âðåìå.

Ïðîòèâîïîñòàâÿíåòî íà Áúë-
ãàðèÿ â ïðîäúëæåíèå íà 2 
ãîäèíè, ñå îñíîâàâàøå íà 

РУМЪНИЯ ВЗЕ ПРАВАТА НАД РУМЪНИЯ ВЗЕ ПРАВАТА НАД 
ДОБРУДЖАНСКАТА БАНИЦАДОБРУДЖАНСКАТА БАНИЦА

îáùàòà èñòîðèÿ íà ðåãèîíà 
Äîáðóäæà.

Áúëãàðèÿ ùå ïîëó÷è ïðàâî 
äà èçïîëçâà íàèìåíîâàíèåòî, 
íî ñàìî íà ìåñòíî íèâî, â 
ðåãèîíà íà þã îò îêðúã Êîí-
ñòàíöà è áåç ïðèçíàâàíå êàòî 
çàùèòåíî ãåîãðàôñêî îçíà-
÷åíèå çà ïåðèîä îò 10 ãîäèíè, 
âúïðåêè ÷å ïúðâîíà÷àëíî å 
ïîèñêàëà 15 ãîäèíè.

Áúëãàðèòå ñúùî òàêà íÿìà 
äà ìîãàò äà èçíàñÿò ïðîäóêòà 

ñ íàèìåíîâàíèå, ïðåâåäåíî íà 
ðóìúíñêè åçèê êàòî „Äîáðó-
äæàíñêà áàíèöà“, ïèøå ÁÒÀ.

Íà íèâî ìèíèñòåðñòâî íà 
çåìåäåëèåòî è ðàçâèòèåòî 
íà ñåëñêèòå ðàéîíè Ðóìúíèÿ 
ïðîâåæäà êîíêðåòíè äåéñòâèÿ, 
íàñî÷åíè è êúì ðåãèñòðèðàíå 
íà ïðîäóêòà „Ïåëèí“, ïðî-
èçâåæäàí â êàòåãîðèÿòà íà 
àðîìàòèçèðàíèòå íàïèòêè, 
â åâðîïåéñêèòå ñèñòåìè çà 
êà÷åñòâî.

Ó÷åíèöè è ó÷èòåëè îò ïðîôå-
ñèîíàëíà ãèìíàçèÿ ïî òåõíèêà 
è ñòðîèòåëñòâî „Ì.Â. Ëîìî-
íîñîâ“ â Äîáðè÷ ïîñåòèõà 
Îáëàñòíà àäìèíèñòðàöèÿ è 
ïîäíåñîõà ïîçäðàâè ïî ñëó-
÷àé íàöèîíàëíèÿ ïðàçíèê íà 
Ð Áúëãàðèÿ – Òðåòè ìàðò. Òå 
áÿõà ïðèåòè îò çàìåñòíèê-
îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë Àòàíàñ 
Äó÷åâ. Âúçïèòàíèöè íà ãèìíà-
çèÿòà âðú÷èõà áàíåð, èçðàáî-
òåí îò ó÷åíèöè íà ãèìíàçèÿòà 
ïî ïîâîä ïðàçíèêà. 

Çàìåñòíèê-îáëàñòíèÿò óï-
ðàâèòåë ïîçäðàâè ó÷åíèöèòå 
è òåõíèòå ïðåïîäàâàòåëè è 
ïîæåëà äà ñà çäðàâè è äà ñå 
ìíîæàò óñïåõèòå èì.

ВЪЗПИТАНИЦИ НА ПГ ПО ТЕХНИКА И ВЪЗПИТАНИЦИ НА ПГ ПО ТЕХНИКА И 
СТРОИТЕЛСТВО "М.В. ЛОМОНОСОВ" СТРОИТЕЛСТВО "М.В. ЛОМОНОСОВ" 
ПОСЕТИХА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯПОСЕТИХА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Ðåãèîíàëåí êëóá (ÐÊ) "46-è 
ïåõîòåí Äîáðè÷êè ïîëê" êúì 
Íàöèîíàëíî äðóæåñòâî "Òðà-
äèöèÿ"  ó÷àñòâà â èñòîðè÷åñêà 
âúçñòàíîâêà â ãðàä Âåëèêè Ïðå-
ñëàâ â äåíÿ íà íàöèîíàëíèÿ íè 
ïðàçíèê - 3 ìàðò. Òîâà ñúîáùè 
ïðåäñåäàòåëÿò íà äîáðè÷êèÿ 
êëóá çà èñòîðè÷åñêè ðåêîí-
ñòðóêöèè ä-ð Äîáðèí Äîáðåâ, 
ïðåäàäå ðåïîðòåð íà "Ôîêóñ". 

Óíèôîðìè - îïúë÷åíñêà, 
áàøèáîçóøêà, îñìàíñêà, êà-
çàøêà, ÷åðêåçêà, äðàãóíñêà 
è õàéäóøêà, è áîéíî îðúæèå 
- õëàäíî è îãíåñòðåëíî, ïðåä-
ñòàâåíè â åêñïîçèöèÿ â íàé-
íîâàòà òåìàòè÷íà èçëîæáà 
íà Ðåãèîíàëíèÿ èñòîðè÷åñêè 
ìóçåé â Äîáðè÷ "Çà ñâîáîäàòà 
Áúëãàðñêà", ãðàæäàíèòå  âèäÿõà 
íà 3 ìàðò â îæèâÿëàòà  èñòî-
ðè÷åñêà êàðòèíà âúâ Âåëèêè 
Ïðåñëàâ áëàãîäàðåíèå íà èñ-
òîðè÷åñêèòå ðåêîíñòðóêòîðè 
îò öÿëàòà ñòðàíà.

Äîáðè÷êèòå âúçñòàíîâ÷è-
öè ñå ïðåâúïëúòèõà â áîéöè, 
ó÷àñòâàëè ïðåäè 145 ãîäèíè 
âúâ âîåííè äåéñòâèÿ, êîèòî ñå 

РК "46-И ПЕХОТЕН ДОБРИЧКИ РК "46-И ПЕХОТЕН ДОБРИЧКИ 
ПОЛК"  УЧАСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПОЛК"  УЧАСТВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ 
В ИСТОРИЧЕСКА ВЪЗСТАНОВКА С В ИСТОРИЧЕСКА ВЪЗСТАНОВКА С 
ФЛАНКИРОВКАФЛАНКИРОВКА

Ïî ïîâîä 22 ìàðò „Ñâåòîâåí 
äåí íà âîäàòà“, Áàñåéíîâà äè-
ðåêöèÿ „×åðíîìîðñêè ðàéîí“ 
îðãàíèçèðà êîíêóðñ çà äåòñêà 
ðèñóíêà íà òåìà „Âîäàòà å 
æèâîò“.

Çà ó÷àñòèå â êîíêóðñà ñà 
ïîêàíåíè âñè÷êè äåöà îò I äî 
IV êëàñ îò ×åðíîìîðñêè ðàéîí 
(Îáëàñòè Äîáðè÷, Âàðíà è Áóð-
ãàñ), êîèòî èñêàò äà èçðàçÿò 
òâîð÷åñêèòå ñè óìåíèÿ, äà ñå 
âêëþ÷àò â êîíêóðñà çà ðèñóíêà 
íà òåìà “Âîäàòà å æèâîò“.

Íÿìà îãðàíè÷åíèÿ îòíîñíî 
òåõíèêàòà íà èçðàáîòêà íà 
êàðòèíèòå, ôîðìàòúò òðÿáâà 
äà áúäå 35/50 ñì.

Çàäúëæèòåëíî èçèñêâàíå 
å òâîðáèòå äà ñà ñâúðçàíè 
ñ òåìàòà íà êîíêóðñà. Åäíî 
äåòå ìîæå äà ó÷àñòâà ñàìî ñ 
åäíà ðèñóíêà ñ èíôîðìàöèÿ çà 
àâòîðà – èìå, âúçðàñò, ó÷åáíî 
çàâåäåíèå, àäðåñ çà êîíòàêò è 
òåëåôîíåí íîìåð çà îáðàòíà 
âðúçêà è äà å ïðèäðóæåíà îò 
äåêëàðàöèÿ, êîÿòî å ïóáëèêó-
âàíà íà èíòåðíåò ñòðàíèöàòà 
íà äèðåêöèÿòà.

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА 
НА ТЕМА "ВОДАТА Е ЖИВОТ" НА ТЕМА "ВОДАТА Е ЖИВОТ" 

Êîìèñèÿ îò ïðåäñòàâèòåëè 
íà ÁÄ×Ð ùå êëàñèðà òðèòå 
íàé-äîáðè òâîðáè íà ìëàäèòå 
õóäîæíèöè.

Êëàñèðàíåòî ùå áúäå îáÿâå-
íî â Äåíÿ íà âîäàòà – 22 ìàðò, 
íà åëåêòðîííàòà ñòðàíèöà íà 
ÁÄ×Ð. Îòëè÷åíèòå íà ïúðâèòå 
òðè ìåñòà ùå ïîëó÷àò ãðàìîòè 
è íàãðàäè, ñ ïîìîùòà íà êîèòî 

Çà êðàæáà íà äâà òåëåâèçî-
ðà îò ÷àñòíè èìîòè â Êàâàð-
íà ñúîáùàâàò îò ïîëèöèÿòà. 
Ïúðâèÿò ñèãíàë å ïîñòúïèë íà 
4 ìàðò, îêîëî 15.00 ÷. Íà ñëåä-
âàùèÿ äåí îêîëî 10:30 ÷àñà å 
ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå çà äðóãà 
èçâúðøåíà êðàæáà, îòíîâî íà 
òåëåâèçîð îò ÷àñòåí èìîò íà 
òåðèòîðèÿòà íà ãðàä Êàâàðíà. 
Ïî äâàòà ñëó÷àÿ ñà îáðàçóâàíè 
äîñúäåáíè ïðîèçâîäñòâà.ÍÄÒ

ОТКРАДНАХА ОТКРАДНАХА 
ДВА ТЕЛЕВИЗОРА ДВА ТЕЛЕВИЗОРА 
ОТ КАВАРНАОТ КАВАРНА

îòíàñÿò çà ñåâåðîèçòî÷íèÿ ðå-
ãèîí  Ïîâå÷å îò 20 èñòîðè÷åñêè 
êëóáà îò öÿëà Áúëãàðèÿ ïðå-
ñúçäàäîõà âñè÷êî â îãðîìåí 
ìàùàá. Èñòîðèÿòà  áóêâàëíî 
"îæèâÿ" ïðåä î÷èòå íà õèëÿäè-
òå æèòåëè è ãîñòè íà Âåëèêè 
Ïðåñëàâ.

ÐÊ "46-è ïåõîòåí Äîáðè÷êè 
ïîëê" äîñòîéíî ïðåäñòàâè IV-òà 
Êóáàíñêà ñîòíÿ è êàçà÷åñòâî 
â îñíîâíàòà ñè ÷àñò, à ìàëêà 
÷àñò îò êëóáà  ó÷àñòâà â ïðå-

ñúçäàâàíåòî íà áàøèáîçóê. 
Ñúùî òàêà  áåøå ïðåäñòàâåíà 
è êàçà÷åñêàòà àðòèëåðèÿ. Äî-
áðè÷êèÿò êëóá ñå âêëþ÷è ñ ïúë-
íîðàçìåðíà ðåïëèêà íà îðúäèå 
è ñ ôëàíêèðîâêà ïî âðåìå íà 
áîéíèòå äåéñòâèÿ. Ñòàâà äóìà 
çà âèðòóîçíî áîðàâåíå ñ õëàä-
íî îðúæèå. Äîñåãà íåâåäíúæ å 
ïðåäñòàâåíî ñöåíè÷íî, íî íå 
è â ðàìêèòå íà èñòîðè÷åñêà 
âúçñòàíîâêà íà îòêðèòî, ïðåä 
ïóáëèêà.

ùå ïðîäúëæàò äà ðàçâèâàò 
ñâîÿ òàëàíò â îáëàñòòà íà 
èçîáðàçèòåëíîòî èçêóñòâî. 
Ðèñóíêèòå ùå áúäàò èçëîæåíè 
â èíôîðìàöèîííèÿ öåíòúð íà 
äèðåêöèÿòà.

Ìëàäèòå òâîðöè òðÿáâà äà 
èçïðàòÿò êàðòèíèòå ñè äî 20 
ìàðò íà àäðåñ: ãð. Âàðíà, óë. 
„Àëåêñàíäúð Äÿêîâè÷“ � 33.

"БУРКАНЪ ФЕСТЪ" "БУРКАНЪ ФЕСТЪ" 
В ГУРКОВОВ ГУРКОВО

íàêèò“ ñ ðúêîâîäèòåë Äèìêà 
Êèð÷åâà è êîðåïåòèòîð Ìèõà-
èë Èâàíîâ, ïîçíàò îùå êàòî 
äèäæåé Ìèøî Îðêåñòúðà.  

Æåëàåùèòå äà ïðåìåðÿò 
êóëèíàðíè óìåíèÿ ìîãàò äà 
ïðåäàäàò çèìíèíàòà ñè íà 7 
ìàðò â ñãðàäàòà íà Í× „Ñâîáî-
äà – 1897 ã.“ â Ãóðêîâî. 

ÁÒÀ -ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÀÍÒÎ-
ÍÎÂÀ

Îáëàñòíèÿò  óïðàâèòåë 
Çäðàâêî Çäðàâêîâ, çàåäíî ñ 
ãëàâíèÿ åêñïåðò „Ðåãèîíàëíî 
ðàçâèòèå è åâðîïåéñêè ïðî-
ãðàìè“ Ëåâåíò Íàçèì, ó÷àñò-
âàõà â ðàáîòíà ñðåùà, ïðîâå-
ëà ñå â Êúëúðàø. Ñðåùàòà å 
ïðîäúëæåíèå íà ïðîâåäåíèòå 
çàñåäàíèÿ çà ñúçäàâàíå íà 
Êîìèòåòà çà íàáëþäåíèå íà 
Ïðîãðàìà Interreg VI-A Ðóìú-
íèÿ-Áúëãàðèÿ è èìàøå çà öåë 
ïðîâåæäàíå íà ïî-øèðîêî 
îáùåñòâåíî îáñúæäàíå íà 

ОБСЪЖДАХА СЪЗДАВАНЕТО НА ВЕЛОМАРШРУТ В ОБСЪЖДАХА СЪЗДАВАНЕТО НА ВЕЛОМАРШРУТ В 
ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН БЪЛГАРИЯ - РУМЪНИЯТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН БЪЛГАРИЯ - РУМЪНИЯ

ïðîåêò çà ñúçäàâàíå íà âå-
ëîìàðøðóò â òðàíãðàíè÷íèÿ 
ðàéîí ïî ïðîòåæåíèåòî íà 
ðåêà Äóíàâ îò äâåòå ñòðàíè íà 
ðåêàòà, êàçà îáëàñòíèÿò óïðà-
âèòåë. Ðåàëèçàöèÿòà íà åäèí 
òàêúâ ïðîåêò ùå ïîäïîìîãíå 
äðåáíèÿ è ñðåäåí áèçíåñ â 

ïîãðàíè÷íèòå ðàéîíè íà äâåòå 
äúðæàâè è ùå íàñúð÷è è ðàç-
âèå òóðèñòè÷åñêèÿ ïîòåíöèàë, 
äîáàâè Çäðàâêî Çäðàâêîâ. Â 
ðàáîòíàòà ñðåùà ó÷àñòèå å 
âçåë è Äåÿí Äèìèòðîâ – çà-
ìåñòíèê-êìåò â Îáùèíà Ãåíå-
ðàë Òîøåâî. 
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Îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë íà îá-
ëàñò Äîáðè÷ Çäðàâêî Çäðàâêîâ 
áå ïîêàíåí è ó÷àñòâà â ïúðâàòà 
ñðåùà íà Êîìèòåòà çà íàáëþ-
äåíèå íà Ïðîãðàìà Interreg 
VI-A Ðóìúíèÿ-Áúëãàðèÿ, êîÿòî 
ñå ïðîâåäå íà 28 ôåâðóàðè â 
Êîíñòàíöà, à íà 1 ìàðò áå  ïúð-
âàòà êîíôåðåíöèÿ, â êîÿòî ñå 
ïðîâåæäàò ïàíåëíè äèñêóñèè.

Ïðèïîìíÿìå, ÷å Ïðîãðàìà 
Interreg VI-A Ðóìúíèÿ-Áúëãàðèÿ 
áå îäîáðåíà îò Åâðîïåéñêàòà 
êîìèñèÿ íà 30 íîåìâðè 2023 
ã. „Â ðàìêèòå íà ïúðâàòà ñðå-
ùà áå ñúçäàäåí Êîìèòåòúò çà 
íàáëþäåíèå íà Ïðîãðàìàòà è 
îäîáðèõìå íÿêîëêî ñòðàòåãè-
÷åñêè äîêóìåíòà - Íàðåäáàòà 
çà îðãàíèçàöèÿòà è ðàáîòàòà 
íà Êîìèòåòà çà íàáëþäåíèå è 
Êîäåêñà çà ïîâåäåíèå, Ñòðàòå-
ãèÿòà çà òåõíè÷åñêà ïîìîù íà 
ïðîãðàìàòà è ïëàíèðàíèÿ èí-
äèêàòèâåí êàëåíäàð çà áúäåùè 
ïîêàíè çà ïðîåêòè, çà äà ìîæå 
ðàáîòàòà äà áúäå åôåêòèâíà“ - 
ñïîäåëè îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë 
Çäðàâêî Çäðàâêîâ.

Òîé ñïîäåëè îùå, ÷å ñà îá-
ñúäåíè è ïúðâèòå äâå íàñîêè 

çà êàíäèäàòñòâàíå, êîèòî ñà 
îò ñòðàòåãè÷åñêî çíà÷åíèå çà 
ðàçâèòèåòî íà ðåãèîíèòå îò äâå-
òå ñòðàíè - OS2.4.- àäàïòèðàíå 
êúì èçìåíåíèåòî íà êëèìàòà è 
OS 2.7 - îïàçâàíå íà ïðèðîäàòà, 
áèîðàçíîîáðàçèåòî è çåëåíàòà 
èíôðàñòðóêòóðà. 

Òåìèòå, êîèòî áÿõà îáñúäåíè 
íà ïúðâàòà êîíôåðåíöèÿ, ñà 
íîâèòå âúçìîæíîñòè çà ôè-
íàíñèðàíå, íîâèÿò ïîäõîä ïðè 
ôèíàíñèðàíåòî íà ïðîåêòíè 

Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния 
за новия програмен период бе одобрена от Европейската комисия на 30 
ноември 2022 г.

РАДОСТИНА ЖЕКОВА: НЕ СЕ ЛИ РАДОСТИНА ЖЕКОВА: НЕ СЕ ЛИ 
РАЗПИШАТ ЯСНО ПРАВИЛАТА, РАЗПИШАТ ЯСНО ПРАВИЛАТА, 
КАМПАНИЯТА ЩЕ СЕ ОКАЖЕ НУЛЕВАКАМПАНИЯТА ЩЕ СЕ ОКАЖЕ НУЛЕВА

-Ñëåä òîëêîâà ìíîãî ñúáè-
òèÿ è èíôîðìàöèîííè ñðåùè 
çà íîâàòà ÎÑÏ, çúðíîïðîèç-
âîäèòåëèòå íàÿñíî ëè ñòå ñ 
íîâèòå èçèñêâàíèÿ?

Âúïðåêè, ÷å âíèìàòåëíî ñëå-
äÿõìå ïðåãîâîðèòå â òåìàòè÷-
íèòå ðàáîòíè ãðóïè è èìàìå 
ïðåòåíöèè, ÷å ñìå èç÷åëè äîñòà 
îò íåùàòà ïðåç ïîñëåäíèòå 
äâå-òðè ãîäèíè, ñå îêàçà, ÷å è 
íèå íå ñìå íàÿñíî. Çà îãðîìíî 
ñúæàëåíèå, èíôîðìàöèîííàòà 
êàìïàíèÿ íå å èíôîðìàöèîííà 
êàìïàíèÿ. Íà âñÿêà ñðåùà 
ðåçóëòàòúò å íîâè îáúðêâà-
íèÿ. Â Ïëåâåí ñå êàçâà åäíî, 
â Ïëîâäèâ - âòîðî, â Äîáðè÷ 
- òðåòî. Íÿìà êàê òîâà äà å 
èíôîðìàöèîííà êàìïàíèÿ. Íå 
ìîæå åêñïåðòèòå, êîèòî èäâàò 
îò Ñîôèÿ, äà íå ãîâîðÿò åäíî è 
ñúùî. Âúïðîñèòå ñà ñòðàøíî 
ìíîãî è çà îãðîìíî ìîå ñúæà-
ëåíèå íÿìà òàêúâ, êîéòî äà å 
íàìåðèë ðåøåíèå. Â Äîáðè÷ 
íèå çàäàäîõìå íÿêîëêî è íå ïî-
ëó÷èõìå îòãîâîð. Òîâà å íåïðè-
åìëèâî, ïîíå çà ìåí. Âñè÷êè 
êîëåãè òðÿáâà äà ñà íàÿñíî, ÷å 
íîâèÿò ïðîãðàìåí ïåðèîä âå÷å 
å ñòàðòèðàë. È òâúðäåíèÿ îò 
ñîðòà „òîâà íÿìà äà ñå ñëó÷è, 
àç òàêîâà íåùî íÿìà äà èçïúë-
íÿâàì“ íå ìîãàò äà ñúùåñòâó-
âàò. Ùå âëåçåì â ïðîâåðêè è 
ñúâñåì ÿñíî òðÿáâà äà áúäå 
ðàçïèñàíî êàêâî ñå î÷àêâà îò 
íàñ. Ëîøîòî å, ÷å òîçè ïúò ùå 
ñíèìàò ïëîùèòå, íÿìà äà èìà 
ôèçè÷åñêè êîíòàêò ìåæäó ïðî-
âåðÿâàùèòå è çåìåäåëöèòå. Àêî 
å îò÷åòåíî íÿêàêâî íàðóøåíèå, 
ùå ãî âèäèì ïðåç äåêåìâðè – 
ïðåç ñóáñèäèèòå. Çàòîâà âñè÷êè 
ïðàâèëà òðÿáâà ìíîãî ÿñíî äà 
áúäàò ðàçïèñàíè êàòî íîðìà-
òèâíà óðåäáà. Íå ãî ëè íàïðàâÿò 
â ìèíèñòåðñòâîòî, êàìïàíèÿòà 
ùå ñå îêàæå íóëåâà.

- Ãîëÿìà êàøà ñå çàôîðìè…
Îãðîìíà. Àç ñúì èçíåíàäàíà, 

÷å êîëåãèòå ïðîÿâÿâàò áåçêðàé-
íî áåçîòãîâîðíî îòíîøåíèå 
êúì ñîáñòâåíîòî ñè ñóáñèäè-
ðàíå. Ðàçõîäèòå, êîèòî èìàìå, 

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БЕ НА ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БЕ НА 
ПЪРВА СРЕЩА НА КОМИТЕТА ЗА ПЪРВА СРЕЩА НА КОМИТЕТА ЗА 
НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
INTERREG VI-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯINTERREG VI-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ

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

Ïóáëè÷íî îáñúæäàíå íà 
ðàç÷åòèòå çà êàïèòàëîâè è 
èíâåñòèöèîííè ðàçõîäè íà 
Îáùèíà Äîáðè÷êà çà 2023 ã. 
ùå çàïî÷íåâ 10.00 ÷. äíåñ/7 
ìàðò/ â çàëà 108 â ñãðàäàòà íà 
îáùèíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ 
íà óë.„Íåçàâèñèìîñò“ �20. Ïî-
êàíà çà ó÷àñòèå â ñúáèòèåòî, 
êîåòî ñå ïðîâåæäà â ñúîòâåò-
ñòâèå ñúñ Çàêîíà çà ïóáëè÷-

ДНЕС ОБСЪЖДАТ ПУБЛИЧНО КАПИТАЛОВИТЕ ДНЕС ОБСЪЖДАТ ПУБЛИЧНО КАПИТАЛОВИТЕ 
РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА 2023 Г. РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА 2023 Г. 

íèòå ôèíàíñè, å îòïðàâåíà 
êúìîáùèíñêèòå ñúâåòíèöè, 
êìåòîâåòå íà êìåòñòâà, êìåò-
ñêèòå íàìåñòíèöè, ãðàæäàíè è 
çàèíòåðåñîâàíè ëèöà îò êìå-
òàíà Îáùèíà Äîáðè÷êà Ñîíÿ 
Ãåîðãèåâà.

Ïðåäëîæåíèÿ, ìíåíèÿ è ïðå-
ïîðúêèìîãàò äà ñå ïðåäñòà-
âÿòè â Èíôîðìàöèîííèÿ öåí-
òúð  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 ñúñòàâåí 
ïðîòîêîë, êîéòîùå áúäå ïóáëè-
êóâàí íà èíòåðíåò ñòðàíèöàòà 
è ùå ñå ïðèëîæè êúì ïðîåêòà 
íà Ïðîãðàìàòà çà êàïèòàëîâè 
ðàçõîäè íà Îáùèíà Äîáðè÷êà 
çà 2023 ãîäèíà.

èçïúëíÿâàéêè Çåëåíàòà ñäåëêà, 
ñà îãðîìíè è Åâðîïà íå ñè äàâà 
ñìåòêà äî êúäå ùå äîâåäå òîâà. 
Íÿêîè äúðæàâè óñïÿâàò ïðåç 
íàöèîíàëíèòå ñè äîïëàùàíèÿ 
äîñòà ñåðèîçíî äà äîôèíàíñè-
ðàò çåìåäåëöèòå, íî â Áúëãàðèÿ 
òîâà íÿìà äà ñå ñëó÷è. Ò.å., íèå 
ðàç÷èòàìå åäèíñòâåíî è ñàìî 
íà ñóáñèäèèòå. Çúðíîïðîèç-
âîäèòåëèòå ìíîãîêðàòíî ñìå 
èçêëþ÷âàíè îò äðóãè ïîìîùè 
è íÿìà äà èìàìå äîïúëíèòåëíî 
ïîäïîìàãàíå. Çàòîâà òðÿáâà äà 
ñå ñòåãíåì è èçêëþ÷èòåëíî âíè-
ìàòåëíî äà ÷åòåì òîâà, êîåòî 
èäâà êàòî èíôîðìàöèÿë. Â ìî-
ìåíòà, â êîéòî èìà âúïðîñ, äà 
òúðñèì îòãîâîðà, çàùîòî àêî 
íå ãî íàìåðèì, íÿìà äà ìîæåì 
äà ÷åðòàåì. Òîâà å èñòèíàòà.

- Íÿìà ëè äà ïîëó÷èòå 
ïîäêðåïà çàðàäè âîéíàòà â 
Óêðàéíà?

Ñåêòîð „Çúðíîïðîèçâîäñòâî“ 
íå ïîäëåæè ïî íèêàêúâ íà÷èí 
íà ïîäïîìàãàíå âúâ âðúçêà ñúñ 
ñèòóàöèÿòà â Óêðàéíà. Òîâà 
ïîäïîìàãàíå, êîåòî ïîëó÷èõà 
ñåêòîðèòå „Ïëîäîâå è çåëåí-
÷óöè“ è „Æèâîòíîâúäñòâî“, ïî 
íèêàêúâ íà÷èí íå ñòèãíà äî 
ñåêòîð „Çúðíîïðîèçâîäñòâî“, 
îñâåí åäíè ïå÷àëíè ÷åòèðè 
ëåâà íà äåêàð, êîèòî áÿõà îãðà-
íè÷åíè, ò.å. èìàøå òàâàí íà 
ïëàùàíèÿòà - íå âñè÷êè êîëåãè, 
êîèòî ñà çàñåëè ïëîùè ñúñ 
ñëúí÷îãëåä, ïîëó÷èõà ïîäïî-
ìàãàíå. Íî òîâà áåøå ïðîñòî 
åäíî ïðåõâúðëÿíå íà ïàðè, äà 
íå ãè çàãóáè ìèíèñòåðñòâîòî. 
×åòèðè ëåâà íà äåêàð íå å ïî-
ìîù. Äúðæà äà ãî êàæà. Òîâà 
å ëèñòíèÿò òîð, êîéòî ñëàãàìå, 
çà äà ãî èçêàðàìå ñëúí÷îãëåäà.

- À ðàç÷èòàòå ëè íà îòâàðÿ-
íåòî íà Åâðîïåéñêèÿ êðèçè-
ñåí ðåçåðâ?

Êðèçèñíèÿò ðåçåðâ íà Åâðî-
ïà íå å ñúçäàäåí, çà äà ïîääúð-
æà òîëêîâà ìíîãî çåìåäåëñêà 
çåìÿ. Ùå ó÷àñòâàìå âñè÷êè 
äúðæàâè, êîèòî ñìå â ïåðèìå-
òúðà íà Óêðàéíà è êîèòî ïî íÿ-
êàêúâ íà÷èí óñåùàìå íàòèñêà 
íà ñòîêàòà, êîÿòî âëèçà îò òàì 
- Ðóìúíèÿ, Ïîëøà, Áúëãàðèÿ. 
Âñè÷êè äúðæàâè ùå èñêàò îò-
âàðÿíåòî íà òîçè êðèçèñåí ðå-
çåðâ. Íî òîâà å ìàëúê áþäæåò 
è àêî ñòèãíå äî áúëãàðñêèÿ 
çåìåäåëåö, ùå å ìåæäó åäèí 
è äâà ëåâà íà äåêàð. Òîâà íå 
å àäåêâàòíà ïîìîù çà ñåêòîð 
„Çúðíîïðîèçâîäñòâî“.

- Ñêëàäîâåòå âè ñà ïúëíè 
ñúñ çúðíî. Êàêâî ùå ãî ïðà-
âèòå?

Â ïðîñòðàíñòâîòî ñå ñïå-
êóëèðà ñ òîâà, çàùî íèå ñìå 
çàäúðæàëè ñòîêàòà ñè è âèòàå 
äóìàòà „àë÷íîñò”. Èñòèíàòà å, 
÷å âñåêè åäèí îò íàñ, êîãàòî 
çàäúðæà ñòîêà, ñå îïèòâà äà ñè 
íàïðàâè ñðåäíà öåíà íà òîâà, 
êîåòî ùå çàêóïè çà êàìïàíèÿ 

2023. Çàÿâêàòà áåøå ìíîãî 
ÿñíà – öåíèòå íà ñåìåíàòà ùå 
áúäàò íàãîðå, òîðîâåòå - íàãî-
ðå, ïðåïàðàòèòå - ñúùî. Ãîâî-
ðèì çà óâåëè÷åíèå ìåæäó 25 è 
40 %. Ò.å., òðÿáâàøå ïî íÿêàêúâ 
íà÷èí äà èçáåãíåì èíôëàöèÿòà 
è òîâà çàäúðæàíå íà ñòîêà ñòà-
íà ïî òàêàâà ïðè÷èíà. Ìèíèñ-
òúð Ãå÷åâ ïðîÿâÿâà îïòèìèçúì 
ïî îòíîøåíèå íà ïàçàðèòå ïî 
ïðîñòàòà ïðè÷èíà, ÷å ñòîêàòà 
â Óêðàéíà íå å áåçêðàéíà è å 
íîðìàëíî â åäèí ìîìåíò òÿ äà 
ñâúðøè. Â òîçè ñìèñúë íàäåæ-
äàòà íè å òàçè ñòîêà, êîÿòî å 
íàëè÷íà â Óêðàéíà è Ðóñèÿ, â 
åäèí ìîìåíò äà ïðèêëþ÷è. Íå å 
ÿñíî Óêðàéíà êàêâî ùå îæúíå 
îòòóê íàñåòíå. Òÿ òðÿáâà äà 
îáåçïå÷è ñåáå ñè, êàòî íàñåëå-
íèå. Âñúùíîñò, òîâà å ïëàõàòà 
íàäåæäà, êîÿòî èìàìå.

Èìàìå çàÿâêè çà ïîðú÷àíè 
êîðàáè, êîåòî îçíà÷àâà, ÷å 
òúðãîâèÿòà òðúãâà. Íî òîâà å 
èëþçîðíî, çàùîòî îçíà÷àâà, ÷å 
òàçè ñòîêà âå÷å å ïðîäàäåíà, 
òîåñò, òîâà íå å ñòîêàòà, êîÿòî 
å â ñêëàäîâåòå íà êîëåãèòå. 
Òÿ å â ñèëîçèòå íà ãîëåìèòå 
òúðãîâöè èëè å ïëàòåíà îò òÿõ. 
Íèå ÷àêàìå òå äà èç÷èñòÿò 
òîâà, êîåòî ñà íàòðóïàëè êàòî 
äîãîâîðè è òîãàâà òåïúðâà ùå 
çàïî÷íåì äà òúðãóâàìå íàøàòà 
ñòîêà, êîÿòî å ïî ñêëàäîâåòå.

- Íàöèîíàëíà àãðàðíà êà-
ìàðà – êàêâî å âàøåòî âèæ-
äàíå?

Íàöèîíàëíàòà îðãàíèçàöèÿ 
íà çúðíîïðîèçâîäèòåëèòå âèíà-
ãè å òâúðäÿëà åäíî íåùî - áðàí-
øîâèòå îðãàíèçàöèè òðÿáâà 
äà èìàò ïðåäñòàâèòåëíîñò. 
Òîâà, ÷å êðåùèø ìíîãî, íå òè 
äàâà ïðåäñòàâèòåëíîñò. Çàòî-
âà, êîãàòî áÿõìå ïîêàíåíè íà 
ïúðâàòà ñðåùà, ÿñíî çàÿâèõìå, 
÷å ùå ó÷àñòâàìå âúâ âñÿêî 
åäíî íåùî, êîåòî èìà çàêîíîâà 
îñíîâà, çàùîòî âñè÷êî îñòà-
íàëî å ìúðòâîðîäåíî. Çàòîâà 
Íàöèîíàëíàòà àñîöèàöèÿ íà 
çúðíîïðîèçâîäèòåëèòå âèíàãè 
ùå áúäå îòâîðåíà çà òàêèâà 
ñðåùè. Êàìàðàòà ùå áúäå ñúç-
äàäåíà. Èäåÿòà å òàçè êàìàðà 
äà ñòàíå åäèííà. Íèå ñìå åäèí-
ñòâåíèòå, êîèòî íå ó÷àñòâàò â 
Êîïà è Êîäæåêà, êúäåòî õîðàòà 
èìàò ñèëàòà, èìàò ëîñòîâåòå. 
Íî íèå íå ìîæåì äà âëåçåì, çà-
ùîòî íå ìîæåì äà ñå ðàçáåðåì 
êîé å íàé-âåëèêèÿò. Íåêà åãîòî 
äà å ìàëêî íàäîëó è äà ñòà-
íåì ïî-ñìèðåíè. Áðàíøîâèòå 
îðãàíèçàöèè ñà êàóçà. Êîãàòî 
êàìàðàòà áúäå ñúçäàäåíà, òÿ 
òðÿáâà äà èìà ñèëàòà äà óäàðè 
ïî ìàñàòà è äà êàæå íà ìèíèñ-
òúðà, íåçàâèñèìî êîé å òîé: 
„Òîâà íÿìà äà ñòàíå, ïî íà÷èíà 
ïî êîéòî ñòå ãî íàïðàâèëè.“

Èíòåðâþ íà Àíåòà
Áîæèàðîâà

https://agro.bg

ïðåäëîæåíèÿ è ðåãèîíàëíèòå 
ïðèîðèòåòè. Áÿõà îòïðàâåíè è 
ïúðâèòå ïîêàíè çà ïðåäñòàâÿíå 
íà ïðîåêòíè ïðåäëîæåíèÿ ïî 
äâåòå íàñîêè.

Â çàñåäàíèÿòà â Êîíñòàí-
öà ó÷àñòâàõà ïðåäñòàâèòåëè 
íà ìèíèñòåðñòâàòà íà áëàãîó-
ñòðîéñòâîòî íà äâåòå äúðæàâè, 
ïðåäñòàâèòåëè íà Åâðîïåéñêà-
òà êîìèñèÿ, ïðåäñòàâèòåëè íà 
Ñúâåòà íà îêðúã Êîíñòàíöà è 
äðóãè. 

Браншовите организации са кауза, казва председателят на Добруджанския съюз 
на зърнопроизводителите

Íà 4 ìàðò Í× „Îòåö Ïàèñèé 1901“ â Åçåðåö ïîêàíè æèòåëè è 
ãîñòè íà ñåëîòî è îáùèíàòà íà êóëèíàðåí ïðàçíèê, îñíîâàí íà 
òðàäèöèè, îáè÷àè è çàíàÿòè, ñúâðçàíè ñ ðèáàðñêàòà òåðèòîðèÿ 
è ñúñ ñïåöèôè÷íèÿ îòðàñúë – ðèáàðñòâîòî.

Î ð ã à í è ç è ð à í å ò î  í à  ê ó ë è í à ð í î ò î  ñ ú á è ò è å  å  ï î 
ïðîåêò„Ñúõðàíÿâàíå íà òðàäèöèè, áèò è êóëòóðà ÷ðåç îïàçâàíå, 
ïîäîáðÿâàíå è ðàçâèòèå íà ìîðñêîòî êóëòóðíî è ïðèðîäíî íà-
ñëåäñòâî â ñ. Åçåðåö, îáùèíà Øàáëà“.

Â 10.00 ÷àñà ïðåä íîâîîòêðèòàòà ñãðàäà â äâîðà íà ÷èòàëèùå-
òî – ñúçäàäåíà íà ïðîåêòà, ôîëêëîðíàòà ãðóïà íà äîìàêèíèòå 
èçâåñòè çàïî÷âàíåòî íà ïðàçíèêà. Ïîñëåäâàõà èçïúëíåíèÿ íà 
ôîëêëîðíà ãðóïà „Äîáðóäæàíêà“ ïðè Í× „Çîðà 1894“ Øàáëà ñ 
ðúêîâîäèòåë Æàíà Ðà÷åâà è êîðåïåòèòîð Ãàëèí Ãàí÷åâ.

Ñïåöèàëíè ãîñòè íà ïðàçíèêà áÿõà ñàìîäåéöèòå ïðè Í× 
„Áóäèòåë 1940 ã.“ ñ.Áúëãàðåâî – îò òàíöîâ êëóá „Áúëãàðåâöè“ è 
ôîëêëîðåí ïåâ÷åñêè êëóá „Ïåðóíèêà“.

„Åäèí ñòðàõîòåí ïðàçíè÷åí äåí, â êîéòî ñàìîäåéöèòå íà Í× 
„Íàðîäåí Áóäåòåë- 1940“ ãîñòóâàõà íà ñâîèòå ïðèÿòåëè îò ñåëî 
Åçåðåö.

Ñâåòëî, ðàáîòåùî ÷èòàëèùå, ëþáåçíè äîìàêèíè è åäíà ðàçëè÷íà, 
äåéíà è ïðåêðàñíà Åëåí Ñàáàòèíè, ïî ÷èÿòî ïîêàíà áÿõìå òàì.

Õîðàòà íè ñå ðàäâàõà è çàèãðàõà ïðàâî õîðî ñ íàñ, ñïîäåëèõà 
íîâàòà ñè ïðèäîáèâêà è åìîöèèòå îêîëî íåÿ ñ ÔÃ „Ïåðóíèêà“ è ÒÊ 
„Áúëãàðåâöè“.

Áåøå âúëíóâàù è ìíîãî òîïúë ïðàçíèê, îò îíèÿ êîèòî îáåùàâàò, 
÷å çàíàïðåä âúâ âðåìåòî äâåòå ñåëà ùå ñå ñðåùàò îòíîâî è îòíîâî!

Åëåí Ñàáàòèíè, áëàãîäàðèì òè çà âñè÷êî!
Ìèëè ñàìîäåéöè, áÿõòå òîëêîâà êðàñèâè è òàëàíòëèâè! Áëàãî-

äàðèì âè!
Ãîðäîñò è ðàäîñò ñòå!
Ïðàçíèê ñòå, êúäåòî è äà èäåòå!
Âñè÷êî ñòå íè!“– êàçà ñ òîïëè ÷óâñòâà Ìàÿ ×àëúêîâà – ñåêðåòàð 

íà ÷èòàëèùåòî â ñ.Áúëãàðåâî.
Ñúáèòèåòî áåøå óâàæåíî îò êìåòà íà îáùèíàòà Ìàðèÿí Æå÷åâ è 

çàìåñòíèêúò ìó Ïåòúð Àòàíàñîâ; êìåòñêè íàìåñòíèöè îò ñúñåäíè-
òå ñåëà; ñëóæèòåëè â Í× „Çîðà 1894“ Øàáëà; æèòåëè íà îáùèíàòà, 
êîèòî íîñÿò Åçåðåö â ñúðöåòî ñè è äðóãè.

Â ñãðàäàòà íà ÷èòàëèùåòî áå ïîäðåäåíà èçëîæáà, ïîñâåòåíà íà 
ìåñòíè âèäîâå ìîðñêè îáèòàòåëè, îáèòàâàùè Åçåðåöêî åçåðî è 
×åðíî ìîðå. Òåìàòè÷íî ñå âïèñà è ïðåäñòàâÿíåòî íà êíèãàòà íà 

КУЛИНАРЕН ПРАЗНИК В ЕЗЕРЕЦКУЛИНАРЕН ПРАЗНИК В ЕЗЕРЕЦ

Åìèë Òîäîðîâ “77 òàéíè ïðè ðèáîëîâà íà ìîðñêè êåôàë”.
×àñò îò ïðîãðàìàòà áåøå è ïðîæåêöèÿòà íà äîêóìåíòàëíèÿ 

ôèëì „Ãîëÿìîòî ÷åðíî“.
Äîêàòî ðèáíèòå ÿñòèÿ çà èçëîæáàòà ñå ïîäðåæäàõà, âíèìà-

íèåòî íà ïîñåòèòåëèòå áåøå ïðèêîâàíî êúì Åìèë Òîäîðîâ è 
Áëàãîâåñò Îáðåòåíîâ, êîèòî äåìîíñòðèðàõà êàê ñå ïî÷èñòâà, 
òðàíæèðà è ôèëåòèðà ðèáà. Ìàéñòîð Òîäîðîâ ïîêàçà åäíà ïî-
çàáðàâåíà ðåöåïòà îò òîçè êðàé – ïúðæåíà ðèáà â ìàçíèíà áåç 
áðàøíî, êîÿòî ñëåä ãîòîâíîñò ñå ïîñòàâÿ ñ ìëå÷íî-÷åñíîâ ñîñ.

Äîéäå äúëãîî÷àêâàíèÿò ìîìåíò – îöåíêàòà íà æóðèòî: Êàðî 
Âè÷åâ – ïðåäñåäàòåë íà ÷èòàëèùíîòî íàñòîÿòåëñòâî â ñåëîòî, 
Åìèë Òîäîðîâ è øåô Áëàãîâåñò Îáðåòåíîâ èìàõà íåëåêàòà çà-
äà÷à äà äàäàò ñâîÿòà êðèòè÷íà îöåíêà.

„Áÿëà ÷åðíîìîðñêà ìèäà ñ ëèíãóèíè“, „×åðíè ïðåñíè êóëòèâè-
ðàíè ìèäè ñ îðèç“, „Èñïàíñêè êàðòîôåíè êþôòåòà ñúñ ñêàðèäè è 
ðèáà õåê“, „Êîíñåðâà ðèáà ñ ïàëàìóä“ , „Êåôàë ñ äîìàòåí ñîñ“, 
„Ñàëàòà ñåëüîäêà“, „Ïúëåí øàðàí“, „Ïëàêèÿ“, õàéâåð è îùå ìíîãî 
ðèáíè áëþäà áÿõà ïðèãîòâèëè ó÷àñòíèöèòå â êîíêóðñà. Ñïåöèàë-
íî çà ïðàçíèêà áÿõà äîøëè è îò Ñèëèñòðà.

Â ðèáåíà ÷îðáà, êîÿòî ñúùî ó÷àñòâà â êóëèíàðíàòà íàäïðåâàðà 
èìàøå 8 âèäà ðèáà: ëåôåð, êàëêàí, êåôàë, åçèê, ïîï÷åòà, ñàôðèä, 
äèâà ïúñòúðâà è ùóêà.

Ãðàìîòè è ìåäàëè èìàøå çà âñè÷êè äîïðèíåñëè ñ òðóäà ñè 
òîçè äåí äà áúäå âêóñåí, åìîöèîíàëåí è çàïîìíÿù ñå. Áëàãî-
äàðíîñòè íà êìåòñêèÿ íàìåñòíèê íà Åçåðåö Ñòàí÷î Ñòàí÷åâ, 
„Äèâàòà ïàòèöà“, íà âñè÷êè åçåð÷àíè è íå íà ïîñëåäíî ìÿñòî 
íà ðúêîâîäèòåëÿ íà ïðîåêòà Àòàíàñêà Áóêóðîâà.

Êóëèíàðíèÿò ïðàçíèê çàâúðøè ñ èçïúëíåíèÿòà íà ñîëèñòêàòà 
íà ãðóïà „Äîáðóäæàíêà“ Ðîñèöà Êðúñòåâà.
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С панихида в памет на заги-
налите за Освобождението на 
България и празничен водос-
вет, отслужени в храм „Свети 
Георги“, започна в Добрич 

празничната програма по по-
вод Националния празник на 
Република България - 3 март. 

В редиците на празнично 
шествие, водено от ученици и 

преподаватели на Професио-
нална гимназия по туризъм 
„П. К. Яворов“, гражданите се 
придвижиха към мемориален 
комплекс „Хан Аспарух“ и Ко-
стницата на загиналите руски 
воини, където се проведе 
поклонение и военен ритуал 
за издигане на националното 
знаме, знамето на Обедине-
на Европа и знамето на град 
Добрич. 

„На днешния ден, преди 
145 години в истанбулското 
предградие Сан Стефано, 
Османската и Руската импе-
рии подписват мирен договор, 
който поставя началото на 

Третата българска държава.
Днес е денят, в който тряб-

ва да сме обединени в своята 
признателност към хилядите  
румънски, украински, руски, 

полски,  финландски, естон-
ски, литовски и други воини, 
воювали и дали живота си 
за нашата свобода. След 
близо пет вековно робство, 

държавността в България е 
възстановена.

Третата българска държава 
започва своя живот с тежката 
мисия да преодолее неспра-
ведливостта на Берлинския 
договор. Разпокъсването на 
България оставя тежък от-
печатък върху българската 
съдба. Обединението на всич-
ки българи в една държава, 
такава, каквато е създадена, 
днес, 3 март се превръща 
в национален идеал. Идеал, 
който стои в основата на 
общественото и политическо 
изграждане на държавата, в 
която живеем и сега.

Днес, 145 години след наше-
то освобождение, България 
изживява трудни времена. 
Няма го духът на Възражда-
нето, който да ни обединява. 

Имаме идеали 
и мечти, но сме 
загубили вяра, 
че ще ги постиг-
нем. Политика-
та има лошото 
с в о й с т в о  д а 
разделя хората, 
особено когато 
се превърне в 
самоцел. В това 
състояние на 
обществото от-
ново сме изпра-
вени пред избо-

ри.  Разделени и обезверени 
поставяме под съмнение дори 
националния си празник.

След Освобождението сред 
българите има несъгласие по 
много въпроси, но България 
винаги е била на първо място. 

Екзотично цвете, което носи 
името на френския адмирал 
Луи Антоан дьо Бугенвил, цъф-
ти в този период на годината 
в Ботаническата градина в 
Балчик. Адмиралът открива 
растението и го пренася в 
Европа.

Страната на произход на 
вида е Бразилия. Бугенвилия 
глабра е растение от семей-
ство Никтагинови. Растението 
е лиана, храст или дори дърво. 
Цветовете му са ярко оба-
грени от бяло, през розово, 
до цикламено. Среща се в 
естествен вид по Средизем-
номорието, а в Ботаническа-
та градина в Балчик може 
да бъде видяно в цъфтеж в 
Експозиционната оранжерия, 
предаде кореспондентът на 
Агенция ФОКУС Жулиета 
Николова.

„В естествените си место-
обитания на влажния тропи-
чески биом на Южна Америка, 
видът цъфти без прекъсване 

през цялата година. Местните 
индианци използват части от 
растението с лечебна цел от 
столетия. В Европа бугенви-
лията се използва често като 
декоративно растение в зимни 
градини и на открито в стра-
ните от Средиземноморието“, 

разказват специалистите от 
Университетската ботаниче-
ска градина. 

В нашата страна видът не 
се среща в естествени место-
обитания. Няколко индивида, 
получени по международния 
обмен Index Seminum, са от-
гледани в оранжериите на 
Университетска ботаническа 
градина Балчик.

Предстоящите почивни дни 
са възможност природолю-
бителите да се разходят из 
Приморска Добруджа и една 
от спирките им да бъде Бо-
таническата градина край 
Белия град. Тя е втората по 
големина в Европа след тази 
в Монако.

Пожелавам си днес, какво-
то и да ни предстои, каквито 
и избори да правим, никога 
да не забравяме именно това: 
България е на първо място! 
Честит национален празник!“, 
заяви в словото си кметът на 
Добрич Йордан Йорданов.

Програмата продължи с 
празничен концерт на Про-
фесионален фолклорен ан-
самбъл „Добруджа», от 12.00 
часа, на пл. „Свобода“. 

През целия ден граждани 
на Добрич и общественици 
поднасяха цветя пред па-
метниците на Васил Левски, 
Христо Ботев, Захари Стоя-
нов, Стефан Караджа, Хайдут 
Пею Буюклията, Паметника 
на победата (ген. – лейтенант 
Цимерман), Добротица, Ф. 
М. Достоевски, Алея на оп-
ълченците – Военно гробище 
музей, паметната плоча на 
Хаджи Иван Хадживълков. 

НДТ

ТРЕТИ МАРТ не е просто 
дата от календара. Трети март 
е ден за поглед към миналото 
и поклон пред смелостта, доб-
лестта и честта на хилядите ге-
рои, които мечтаха и сбъднаха 
Освобождението на нашата 

свидна България. В навечери-
ето на националният празник, 
по инициатива на г- жа Емилия 
Семова - учител по туризъм в 

ПЗГ „Климент Аркадиевич Ти-
мирязев“ в Каварна, ученици 
от 9а и 12а клас проведоха 
открит урок по родолюбие, в 
който се включи и учителят по 
история г-н Иванов. В урока 
учениците пресъздадоха бор-

бения дух на хилядите знайни 
и незнайни герои. Разказаха 
защо е важен този ден. Ден, 
в който можем да се вгледа-

ме в настоящето и да дадем 
справедлива оценка на своите 
собствени дела към род и Ро-
дина! Ден да отправим взор 
към бъдещето и надежда, че 
от нашите здрави корени са 
покълнали достойни за сво-

бодата наследници, които ще 
продължат с чест пътя напред 
и ще гарантират просперитета 
на България!

На 2 март училището по из-
куствата СУ ,,Свети Климент 
Охридски“ за пореден път до-
каза, че възпитава и обучава 
деца – родолюбиви и отговорни 
с памет към историческото ми-
нало и уважение към него.

По повод 145 години от Осво-

бождението на България и На-
ционалния празник трети март, 
учители и ученици, с празнично  
шествие до мемориалния ком-
плекс ,,Хан Аспарух“, изразиха 
своята почит и преклонение към 
героите, посветили живота и 
делото си на каузата Свободна 
България.

Шествието е само част от 
многобройните уроци, състеза-
ния и дейности, които училище-
то проведе през празничната 
седмица.

Най-малките ученици и тех-
ните учители поднесоха цветя 

пред паметника на основателя 
на Българската държава, реци-
тираха заедно стихотворението 
на Иван Вазов ,,Аз съм българ-
че’’, звуча и хорово изпълнение 
на песента ,,Де е България“.  
С колони от знаменца в бяло, 
зелено и червено участниците 

в шествието образуваха голям 
трибагреник, който се развя по 
бул. „Русия“ до паметника на 
хан Аспарух. Докато има такива 
деца, ще я има България!

В навечерието на Нацио-
налния празник сградата на 
СУ „Свети Климент Охридски“ 
празнично засия в светлините 
на българския флаг! 

НЕКА ЗАЕДНО ДА ПРАЗНУ-
ВАМЕ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗ-
НИК!

НЕКА ПОМНИМ И ЗНАЕМ ИС-
ТОРИЯТА СИ, ЗАЩОТО НАРОД 
БЕЗ ИСТОРИЯ НЯМА БЪДЕЩЕ! 

На 28 февруари в Обредна-
та зала на Общинска админи-
страция се състоя официална 
церемония по орисване на по-
следното бебе за 2022 г. и пър-
вото за 2023 г. И двете бебета са 
момиченца – Милена и Мартина. 

Едното е от село Пчеларово, а 
другото от град Генерал Тошево.

Първото бебе, родено в общи-
на Генерал Тошево през 2023 
година, е Милена Миленова Пла-
менова. Последното за 2022 
година пък е Мартина Миленова 

Панчева. В последния февруар-
ски ден и двете бяха орисани за 
здраве, щастие, късмет и дълъг 
живот по стара традиция.

Пеленачетата и техните роди-
тели бяха поздравени от кмета 
на Община Генерал Тошево 
Валентин Димитров, който освен 
с благи думи, ги дари с много 
подаръци и хубав медальон.

В орисници и тази година по 
традиция се превърнаха три 
млади момичета от Общинския 
младежки съвет. От ЦПЛР – Цен-
тър за работа с деца в града пък 
поднесоха поздрав с музикални 
изпълнения, рецитал и наричане.

Традицията да се орисва пър-
вото бебе за годината в община 
Генерал Тошево датира от 2000 
година, а през 2011 година, по 
идея на младите майки в общи-
ната се включва и орисване на 
последното за годината бебе. 
От тогава до сега повече от 20 
деца са „преживели” приказката 
да бъдат орисани от млади феи, 
които ще направляват съдбата 
им през житейския път.

Обичаят е една безценна сле-
да от миналото, от ритуалите 
и чудесата, в които хората от 
миналото са вярвали безпрекос-
ловно. Следа, която неминуемо 
ни учи на почит и възхищение 
към дедите ни, завещали ни 
непреходността на вярата си в 
доброто, на мъдростта и бла-
годенствието, на упованието 
си в чудесата на настоящето и 
бъдещето.

ДОБРИЧ СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД ПОДВИГА 
НА ГЕРОИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НИ

УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ ИЗНЕСОХА 
УЧЕНИЦИ ОТ КАВАРНА

АДМИРАЛ ЛУИ АНТОАН 
ДЬО БУГЕНВИЛ 
"ЦЪФТИ" В БАЛЧИК

ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ НА 
УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ "СВЕТИ 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

"ПОМНИМ И ЗНАЕМ НАШАТА ИСТОРИЯ - 145 
ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО  НА БЪЛГАРИЯ“

ТРАДИЦИЯТА ПО ОРИСВАНЕТО 
НА БЕБЕТА В ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 
БЕШЕ СПАЗЕНА И ТАЗИ ГОДИНА
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ÐÅÇÓËÒÀÒÈ - XXI ÊÐÚÃ
Ìàðèöà 1921 (Ïëîâäèâ) - Åòúð ÂÒ (Â. Òúðíîâî)  0:1
Áåëàñèöà (Ïåòðè÷) - Ìîíòàíà 1921 (Ìîíòàíà)  1:2
Äóíàâ îò Ðóñå (Ðóñå) - Ñîçîïîë (Ñîçîïîë)   2:2 
Ñòðóìñêà ñëàâà (Ðàäîìèð) - Äîáðóäæà (Äîáðè÷)  0:2
ÖÑÊÀ 1948 II (Ñîôèÿ) - Êðóìîâãðàä (Êðóìîâãðàä)  2:0
Ëèòåêñ (Ëîâå÷) - ßíòðà 2019 (Ãàáðîâî)   0:2 
Ìèíüîð (Ïåðíèê) - Áîòåâ II (Ïëîâäèâ)   3:0
Ñïîðòèñò 2009 (Ñâîãå) - Âèòîøà (Áèñòðèöà)  1:0
Ñïàðòàê (Ïëåâåí) - Ëóäîãîðåö 1945 II (Ðàçãðàä) â÷åðà

ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÊËÀÑÈÐÀÍÅ
  1. ÖÑÊÀ 1948 II 21 13 5 3 38:11 44       
 2. Åòúð ÂÒ 21 11 7 3 25:10 40       
 3. Êðóìîâãðàä 21 11 4 6 26:22 37 
 4. Ñïîðòèñò 21 10 6 5 30:26 36       
 5. Ìîíòàíà 21 9 5 7 28:23 32 
 6. Áåëàñèöà 21 9 5 7 21:19 32
 7. Ñïàðòàê 20 8 5 7 27:22 29   
 8. Äóíàâ 21 7 7 7 32:28 28 
 9. ßíòðà 21 7 7 7 16:18 28 
10. Ìàðèöà 21 8 4 9 20:25 28 
11. Ëóäîãîðåö II 20 8 3 9 17:24 27       
12. Äîáðóäæà 21 7 5 9 28:27 26       
13. Ñòð. ñëàâà 21 5 9 7 19:28 24
14. Ëèòåêñ 21 6 6 9 21:21 24   
15. Ìèíüîð 21 6 5 10 22:20 23       
16. Áîòåâ II 21 6 3 12 16:28 21       
17. Ñîçîïîë 21 4 7 10 18:38 19       
18. Âèòîøà 21 4 5 12 20:34 17 

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÇÀ XXII ÊÐÚÃ
10 ìàðò 2023 ã., ïåòúê, 15:00 ÷.
Åòúð (Â. Òúðíîâî) - Ñïîðòèñò (Ñâîãå) - ïðÿêî ïî Äèåìà ñïîðò 
11 ìàðò 2023 ã., ñúáîòà, 15:30 ÷.
Âèòîøà (Áèñòðèöà) - Áåëàñèöà (Ïåòðè÷)   
Ìîíòàíà 1921 (Ìîíòàíà) - Ìèíüîð (Ïåðíèê)  
Êðóìîâãðàä (Êðóìîâãðàä) - Ñòðóìñêà ñëàâà (Ðàäîìèð)  
Äîáðóäæà 1919 (Äîáðè÷) - Ñïàðòàê (Ïëåâåí)                  
ßíòðà 2019 (Ãàáðîâî) - Äóíàâ îò Ðóñå (Ðóñå)                
12 ìàðò 2023 ã., íåäåëÿ, 15:30 ÷.
Ñîçîïîë (Ñîçîïîë) - Ìàðèöà 1921 (Ïëîâäèâ)    
13 ìàðò 2023 ã., ïîíåäåëíèê, 15:30 ÷.
Áîòåâ II (Ïëîâäèâ) - ÔÊ ÖÑÊÀ 1948 II (Ñîôèÿ)  
Ëóäîãîðåö 1945 II (Ðàçãðàä) - Ëèòåêñ (Ëîâå÷)              

ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА  

"ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНИТЕ" "ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНИТЕ" 
ВЗЕХА ТРИТЕ ТОЧКИ ВЗЕХА ТРИТЕ ТОЧКИ 
И В РАДОМИРИ В РАДОМИР

Ôóòáîëèñòèòå íà Äîáðó-
äæà, êîèòî ñå áîðÿò çà ìÿñ-
òîòî ñè âúâ Âòîðà ïðîôåñèî-
íàëíà ëèãà, ñïå÷åëèõà òðåòà 
ïîðåäíà ïîáåäà â ïúðâåí-
ñòâîòî. Â ìà÷ îò 21-èÿ êðúã òå 
ñå íàëîæèõà êàòî ãîñòè íàä 
Ñòðóìñêà ñëàâà (Ðàäîìèð) ñ 
2:0. Ãîñòèòå ïîâåäîõà â êðàÿ 
íà ïúðâîòî ïîëóâðåìå, êîãàòî 
Äåíèñ Äèíåâ çàñå÷å òîïêàòà 
ñ ãëàâà ñëåä öåíòðèðàíå íà 
Àõìåä Àäåìîâ îò ôàóë. Òàêà 
ïî÷èâêàòà äîéäå ïðè 1:0 äà 
Äîáðóäæà.

Ñëåä ïîäíîâÿâàíåòî íà èã-
ðàòà äîáðè÷ëèè ïðîäúëæèõà 
äà äèêòóâàò èãðàòà è â ñðåäà-
òà íà âòîðîòî ïîëóâðåìå áÿõà 
áëèçî äî âòîðî ïîïàäåíèå, 
òúé êàòî ïîëó÷èõà äóçïà. 
Èâàéëî Ëàçàðîâ ñå íàãúðáè 

ñ óäàðà îò áÿëàòà òî÷êà, íî 
ïðàòè òîïêàòà íàä âðàòàòà. 
Äîáðàòà èãðà íà äîáðóäæàíöè 
äîâåäå äî âòîðè ãîë â ìðåæà-
òà íà Ñòðóìñêà ñëàâà. Ìàëêî 
ïðåäè êðàÿ íà ðåäîâíîòî âðå-
ìå Àíäðèàí Äèìèòðîâ áå íà 
òî÷íîòî ìÿñòî è ñ ïðåìåðåí 
óäàð ñå ðàçïèñà çà êðàéíîòî 
çà 2:0. 

Òàêà ïîëîæèòåëíàòà òåí-
äåíöèÿ â ïðåäñòàâÿíåòî íà 
ôóòáîëèñòèòå íà Ñàøî Àíãå-
ëîâ ïðîäúëæàâà. “Æúëòî-çå-
ëåíèòå” ðåãèñòðèðàõà òðåòè 
ïîðåäåí ìà÷ ñúñ “ñóõà ìðå-
æà”, à ïîñëåäíàòà èì çàãóáà 
äàòèðà îò îêòîìâðè ì.ã. Ñëåä 
òîçè óñïåõ äîáðè÷êèÿò òèì 
èìà âå÷å 26 òî÷êè â àêòèâà 
ñè è çàåìà 11-îòî ìÿñòî â 
êëàñèðàíåòî.

РИКАРДИНЬО СПРЯ РИКАРДИНЬО СПРЯ 
КОШМАРНАТА СЕРИЯ НА КОШМАРНАТА СЕРИЯ НА 
ЛЕВСКИ ПРЕД ПЪЛНИТЕ ЛЕВСКИ ПРЕД ПЪЛНИТЕ 
ТРИБУНИ В ПАЗАРДЖИКТРИБУНИ В ПАЗАРДЖИК

Ñëåä òî÷íî 148 äíè îòáî-
ðúò íà Ëåâñêè îòíîâî çàïèñà 
ïîáåäà â efbet Ëèãà. “Ñèíèòå” 
íàäâèõà ñ 2:0 Õåáúð (Ïàçàð-
äæèê) â äâóáîé îò 22-èÿ êðúã 
íà ïúðâåíñòâîòî è ïðåêúñíàõà 
íàé-êîøìàðíàòà ñè è ÷åðíà 
ñåðèÿ â ñâîÿòà èñòîðèÿ îò 
11 ïîðåäíè ìà÷à áåç óñïåõ â 
øàìïèîíàòà. Íîâèÿò íàïàäà-
òåë íà 26-êðàòíèòå øàìïèîíè 
Ðèêàðäèíüî (18,73) ñå îòïóøè 
è îòáåëÿçà è äâàòà ãîëà çà 
ðàäîñò íà ìíîæåñòâîòî ñèíè 
ôåíîâå ïî òðèáóíèòå, ðàçâà-
ëÿéêè ïðàçíèêà íà ìåñòíèòå 
ïðèâúðæåíèöè, êîèòî çà ïúð-
âè ïúò îò äâå äåñåòèëåòèÿ íà-
ïúëíèõà “Ãåîðãè Áåíêîâñêè”.

Èìåííî ïðè ïîñëåäíàòà 
ñðåùà ìåæäó äâàòà òèìà â 
ðîäíèÿ åëèò â Ïàçàðäæèê 
ïðåç 2001 ãîäèíà èìàøå 10 
000 ôåíîâå. Òîãàâà ðåçóëòà-
òúò áåøå ñúùèÿò, à òðåíüîðúò 
Ñòàíèìèð Ñòîèëîâ è ïîìîù-
íèêúò ìó Äèìèòúð Òåëêèéñêè 
áÿõà ñðåä ôóòáîëèñòèòå íà 
òåðåíà.

Îòáîðúò íà Ìúðè íÿìàøå 
ïîáåäà îò òàçè íàä Áîòåâ 
(Ïëîâäèâ) íà 8 îêòîìâðè (1:0), 
ñëåä êîÿòî ïîñëåäâà ñåðèÿ îò 
îñåì ðàâåíñòâà è òðè ïîðà-
æåíèÿ â ïúðâåíñòâîòî, ìåæäó 
òÿõ ïúê òèìúò áå äåòðîíèðàí 
è â òóðíèðà çà Êóïàòà íà 
Áúëãàðèÿ.

Ïèðèí (Áëàãîåâãðàä) ñïðÿ 
Ëóäîãîðåö â áèòêàòà çà ïúð-
âîòî ìÿñòî. "Îðëåòàòà" ñè 
òðúãíàõà ñ òðèòå òî÷êè îò 
Ðàçãðàä, ïîáåæäàâàéêè ñ 1:0 
â ìà÷ îò 22-èÿ êðúã íà efbet 
Ëèãà. Â ñòàðòîâèÿ ñúñòàâ íà 
øàìïèîíèòå ïîïàäíà íîâîòî 
ïîïúëíåíèå Òîäîð Íåäåëåâ. 
Àíòîí Íåäÿëêîâ òðÿáâàøå 
äà çàïî÷íå òîçè ìà÷, íî ïî 
âðåìå íà çàãðÿâêàòà ïîëó÷è 
êîíòóçèÿ è áå çàìåíåí îò 
Äåíè Ãðóïåð.

Â 5-àòà ìèíóòà äîáðà àòàêà 
íà Ëóäîãîðåö ìèíà ïðåç Íåäå-
ëåâ è Äåñïîäîâ, êàòî ïîñëåä-
íèÿò öåíòðèðà îòäÿñíî êúì 
òî÷êàòà íà äóçïàòà, íî Ðàé 
Íàñèìåíòî íå íàíåñå õóáàâ 
óäàð ñ ãëàâà. Â 16-àòà ìèíóòà 
Êèðèë Äåñïîäîâ êà÷è òîïêàòà 
íà ãëàâàòà íà Èãîð Òèàãî, íî 
óäàðúò íà íàïàäàòåëÿ èçëåçå 
â àóò. Â 30-àòà ìèíóòà ñå îò-
êðè íàé-÷èñòàòà âúçìîæíîñò 
â ìà÷à è òÿ áå íà ñìåòêàòà 
íà Ïèðèí. Ìàêðåöêèñ èçëåçå 
î÷è â î÷è ñúñ Ñåðäæèî Ïàäò, 
íî óäàðúò ìó áå ïàðèðàí îò 
ñòðàæà íà Ëóäîãîðåö. Ìèíó-
òà ïî-êúñíî øóò íà Ïðåñëàâ 
Éîðäàíîâ ïîïàäíà â ðúöåòå 
íà âðàòàðÿ. Â 42-àòà ìèíóòà 
Ôðàíêî Ðóñî ïðåïúíà Äàíèèë 
Êîíäðàêîâ â íàêàçàòåëíîòî 
ïîëå íà Ëóäîãîðåö. Ïúðâî-

ПИРИН НОКАУТИРА ПИРИН НОКАУТИРА 
ЛУДОГОРЕЦ И ВГОРЧИ ЛУДОГОРЕЦ И ВГОРЧИ 
ДЕБЮТА НА ТОДОР НЕДЕЛЕВДЕБЮТА НА ТОДОР НЕДЕЛЕВ

Äâóêðàòíèÿò ñâåòîâåí øàì-
ïèîí Ìàêñ Âåðñòàïåí ñïå÷åëè 
íàäïðåâàðàòà çà Ãðàí Ïðè íà 
Áàõðåéí, ñ êîÿòî ñå îòêðè 
ñåçîí 2023 âúâ Ôîðìóëà 1. 
Âòîðè íà „Ñàõèð“ çàâúðøè ñú-
îòáîðíèêúò íà íèäåðëàíäåöà 
â Ðåä Áóë Ñåðõèî Ïåðåñ, êàòî 
äâàìàòà ïðàêòè÷åñêè áÿõà 
íåîáåçïîêîÿâàíè âúâ âòîðàòà 
ïîëîâèíà íà ñúñòåçàíèåòî.

Çà Âåðñòàïåí òîâà å ïúðâà 
ïîáåäà â îòêðèâàùèÿ êðúã çà 

ВЕРСТАПЕН СПЕЧЕЛИ В БАХРЕЙН, ПЕРЕС И АЛОНСО ДОПЪЛНИХА ПОДИУМАВЕРСТАПЕН СПЕЧЕЛИ В БАХРЕЙН, ПЕРЕС И АЛОНСО ДОПЪЛНИХА ПОДИУМА
ñåçîíà âúâ Ôîðìóëà 1, à çà 
Ðåä Áóë òîâà å ïúðâè óñïåõ â 
Áàõðåéí îò 2013 ãîäèíà íàñàì, 
êîãàòî íàäïðåâàðàòà âñå îùå 
ñå ïðîâåæäàøå ïðåç äåíÿ. 
Òîãàâà ïîáåäàòà íà „áèêîâåòå“ 
äîíåñå Ñåáàñòèàí Ôåòåë.

Íà ñòàðòà Ïåðåñ çàãóáè 
âòîðàòà ïîçèöèÿ îò ïèëîòà íà 
Ôåðàðè Øàðë Ëåêëåð, êîéòî 
îáà÷å íå çàâúðøè çàðàäè 
ïîâðåäà â çàäâèæâàùàòà ñèñ-
òåìà íà íåãîâèÿ àâòîìîáèë. 

Îùå ïðåäè òîâà ìîíåãàñêúò 
áå çàãóáèë âòîðîòî ìÿñòî îò 
Ïåðåñ, êîéòî ãî èçïðåâàðè 
ìàëêî ïðåäè ñðåäàòà íà äèñ-
òàíöèÿòà.

Îòïàäàíåòî íà Ëåêëåð ïîç-
âîëè íà Ôåðíàíäî Àëîíñî 
äà ñå ïðåáîðè çà ìÿñòî íà 
ïîäèóìà â ñâîÿ äåáþò çà òèìà 
íà Àñòúí Ìàðòèí. Èñïàíåöúò 
ñòàðòèðà ïåòè, çàãóáè äâå 
ïîçèöèè â ïúðâàòà îáèêîëêà, 
ñëåä êîåòî ïîêàçà ñòðàõîòíî 

íà÷àëíî ñòðàíè÷íèÿò ñúäèÿ 
âäèãíà ñâîÿ ôëàã çà çàñàäà íà 
íàïàäàòåëÿ. ÂÀÐ òðÿáâàøå äà 
ñå íàìåñâà è ñëåä äúëãî ïðå-
ðàçãëåæäàíå íà ñèòóàöèÿòà 
â êðàéíà ñìåòêà áå îòñúäåíà 
äóçïà çà ãîñòèòå. Çàä òîïêàòà 
çàñòàíà Ïðåñëàâ Éîðäàíîâ, 
êîéòî ïðàòè Ñåðäæèî Ïàäò â 
ãðåøíèÿ úãúë, îòáåëÿçâàéêè 
ïîïàäåíèå â êðàÿ íà ïîëó-
âðåìåòî. 

Âòîðîòî ïîëóâðåìå çàïî÷íà 
ñ äîáðà âúçìîæíîñò çà Èãîð 
Òèàãî. Òîé îáà÷å íå óñïÿ 
äà çàñå÷å ñ ãëàâà ïîäàâàíå 
îòëÿâî. Ñëåä òîâà Íåäåëåâ 
ñòðåëÿ ìîùíî îò òî÷êàòà íà 
äóçïàòà, íî çàùèòíèê áëî-
êèðà óäàðà. Â 65-àòà ìèíóòà 
Òîäîð Íåäåëåâ ñè íàãëàñè 
òîïêàòà íà ëåâèÿ êðàê è øó-
òèðà îïàñíî ïîêðàé âðàòàòà. 
Ìèíóòà ïî-êúñíî Êîâàëüîâ ñå 
íàìåñè áëåñòÿùî ñëåä ñèëåí 
óäàð íà Êèðèë Äåñïîäîâ. Â 
70-àòà ìèíóòà ñëåä ïðîáèâ 
ïî äåñíèÿ ôëàíã òîïêàòà 
äîñòèãíà äî Èãîð Òèàãî. Òîé 
îïèòà èçñòðåë ñ ïåòà, íî Êî-
âàëüîâ âíèìàâàøå è ïàðèðà 
óäàðà. Â 84-àòà ìèíóòà Òîäîð 
Íåäåëåâ ñòðåëÿ ñ äåñíèÿ 
ñè êðàê. Ïîëó÷è ñå äîáðî 
ïîäàâàíå çà Èãîð Òèàãî, íî 
íàïàäàòåëÿò íå óñïÿ äà çà-
ñå÷å. Äâå ìèíóòè ïî-êúñíî 
âðàòàðÿò Êîâàëüîâ èçëåçå 
ïðåäâèäëèâî íàïðåä è èçâúí 
íàêàçàòåëíîòî ñè ïîëå â 
îïèò äà èç÷èñòè òîïêàòà ñëåä 
äúëãî ïîäàâàíå êúì Òèàãî. 
Â ïåòàòà ìèíóòà íà äîáàâå-
íîòî âðåìå Êèðèë Äåñïîäîâ 
áå ìíîãî áëèçî äî òîâà äà 
èçðàâíè, íî ñàíòèìåòðè ãî 
ðàçäåëèõà îò ãîëà â îïèòà ìó 
ñ äåñíèÿ êðàê. Äâå ìèíóòè 
ïî-êúñíî Êîâàëüîâ îòíîâî çà-
êëþ÷è âðàòàòà ñè ñëåä øóò îò 
ãðàíèöàòà íà íàêàçàòåëíîòî 
ïîëå. Â ïîñëåäíàòà ìèíóòà 
Ìàðñåë Áèáèøêîâ èçëåçå î÷è 
â î÷è ñúñ Ñåðäæèî Ïàäò, íî íå 
óñïÿ äà ïðåîäîëåå âðàòàðÿ. 

ñúñòåçàòåëíî òåìïî, çà äà 
èçïðåâàðè ïîñëåäîâàòåëíî 
Äæîðäæ Ðúñåë, Ëþèñ Õàìèë-
òúí è Êàðëîñ Ñàéíö è äà ôè-
íèøèðà òðåòè.

×åòâúðòè íà „Ñàõèð“ çà-
âúðøè Ñàéíö, êîéòî óñïÿ äà 
çàäúðæè çàä ñåáå ñè Õàìèë-
òúí âúïðåêè ïðîáëåìèòå ñ 
èçíîñâàíåòî íà ãóìèòå, êîèòî 
èìàøå âúâ ôèíàëíèòå îáèêîë-
êè. Ñåäåìêðàòíèÿò øàìïèîí 
ôèíèøèðà íà ïåòà ïîçèöèÿ, à 

ñúîòáîðíèêúò íà Àëîíñî Ëàíñ 
Ñòðîë, êîéòî êàðà êîíòóçåí â 
Áàõðåéí, ñå íàðåäè íà øåñ-
òîòî ìÿñòî. Ñåäìè çàâúðøè 
Ðúñåë, à òî÷êè âçåõà îùå 
Âàëòåðè Áîòàñ, Ïèåð Ãàñëè è 
Àëåêñ Àëáîí.  

Ñåçîí 2023 âúâ Ôîðìóëà 1 
ïðîäúëæàâà ñëåä äâå ñåäìèöè 
ñ íàäïðåâàðàòà çà Ãðàí Ïðè 
íà Ñàóäèòñêà Àðàáèÿ íà íàé-
áúðçàòà óëè÷íà ïèñòà â ñâåòà 
â Äæåäà. 

ДОБРУДЖА 07 ЗАГУБИ С 3:0 ОТ ШАМПИОНА ХЕБЪРДОБРУДЖА 07 ЗАГУБИ С 3:0 ОТ ШАМПИОНА ХЕБЪР
Øàìïèîíèòå îò Õåáúð (Ïà-

çàðäæèê) çàïèñàõà 12-à ïîáå-
äà â efbet Ñóïåð Âîëåé, ñëåä 
êàòî íàäèãðàõà Äîáðóäæà 
07 ñ 3:0 (25:18, 25:15, 25:18) 
â ìà÷ îò 18-èÿ êðúã, èãðàí â 
çàëà "Âàñèë Ëåâñêè", èíôîð-
ìèðà sportal.bg. Âîäåíèÿò îò 
Êàìèëî Ïëà÷è òèì îòíîâî ñå 
èçêà÷è íà òðåòàòà ïîçèöèÿ 
â òàáëèöàòà ñ 38 òî÷êè (12 
ïîáåäè, 6 çàãóáè),  à äîáðè÷-
ëèè ñà äåñåòè ñúñ 17 òî÷êè (5 
ïîáåäè, 13 çàãóáè).

Äâóáîÿò ïðåìèíà ïîä äîìè-
íàöèÿòà íà áúëãàðñêèÿ ïúð-
âåíåö, êîéòî íå äîïóñíà äà 
áúäå ïðåîäîëÿí. Ìîì÷åòàòà 
íà Êàìèëî Ïëà÷è äèêòóâàõà 
ïîëîæåíèåòî â ñðåùàòà, ïî-
ñòèãàéêè óñïåõà ñëåä ìàëêî 
ïîâå÷å îò ÷àñ èãðà.

Äâàòà îòáîðà òðúãíàõà ðàâ-
íîñòîéíî (4:4), ñëåä êîåòî 
øàìïèîíèòå ïîåõà èíèöèàòè-
âàòà. Àòàêàòà íà õåáúðöè áå 
êëþ÷îâà, êàòî áå îôîðìåíà 
ñòàáèëíà ðàçëèêà. Â êðàÿ äî-
áðè÷ëèè îïèòàõà äà íàìàëÿò 

ðàçëèêàòà, íî íå ñå ñëó÷è 
íèùî ïîâå÷å.

Äîìèíàöèÿòà íà "òèãðèòå" 
áå ïúëíà âúâ âòîðàòà ÷àñò, 
êàòî ñå îòêúñíàõà îò ñàìîòî 
íà÷àëî. Èãðàòà èì âúâ âñè÷êè 
åëåìåíòè ïðåâúçõîæäàøå 
òàçè íà ñúïåðíèêà è òå áåç 
ïðîáëåì óâåëè÷èõà àâàíñà 
ñè. 

Â òðåòèÿ ãåéì äîìàêèíèòå 

ïðîäúëæè âúçõîäÿùàòà ñè 
ëèíèÿ - ïúðâîíà÷àëíî ñ ëåêà 
ïðåäíèíà, ñëåä 11-àòà òî÷êà 
îáà÷å äðúïíàõà áëàãîäàðå-
íèå íà áëîêàäàòà íà ßêîïî 
Ìàñàðè. Äî êðàÿ íà ìà÷à 
ïàçàðäæèêëèè íå ñðåùíàõà 
ïðîáëåìè è ñå ïîçäðàâèõà ñ 
÷èñòà ïîáåäà.

Çà MVP áå îòëè÷åí èìåííî 
Ìàñàðè, êîéòî ñå îòëè÷è ñ 14 
òî÷êè (2 àñà, 3 áëîêàäè). Ïî 
10 òî÷êè ðåàëèçèðàõà Òðèôîí 
Ëàïêîâ è Èëèÿ Ïåòêîâ. Çà 
Äîáðóäæà Æóëèåí Ãåîðãèåâ 
ïðèêëþ÷è ñ 11 òî÷êè (1 àñ, 1 
áëîêàäà), à 10 òî÷êè äîáàâè 
Çëàòêî Êüîñåâ.



ndt@dobrich.net
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"КАРАУЛ НА ПАМЕТТА" ПО СЛУЧАЙ 3 МАРТ С 
УЧЕНИЦИ ОТ СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Младежки център – Добрич обявява XVIII Национален конкурс за 
рисунка – дигитална живопис и графика „Моята България“. Срок за 
изпращане на творбите: 25 април 2023 г. Организатор: Младежки 
център – Добрич.

7 март, 14.50 ч., Младежки център – Добрич, Зала 3. Цветна рабо-
тилница. Организатори: Младежки център – Добрич, Професионална 
гимназия по туризъм „П. К. Яворов“ – Добрич.

7 март, 16.45 ч., Регионална библиотека „Дора Габе“, Интерак-
тивна зала. „С любов за мама“ – празнична среща по повод 8 март 
– Международен ден на жената. Организатори: Регионална библи-
отека „Дора Габе“, ДГ 10 „Слънчице“.

8 март, 11.00 ч., Средно училище „Димитър Талев“. Представяне 
на Наградата „Бисерче вълшебно“ 2023 с ученици от Средно учили-
ще „Димитър Талев“. Организатори: Регионална библиотека „Дора 
Габе“, СУ „Димитър Талев“.

8 март, 16.30 ч., Регионална библиотека „Дора Габе“, Интерак-
тивна зала. „С обич за мама“ – празнична среща по повод 8 март 
- Международен ден на жената. Организатори: Регионална библио-
тека „Дора Габе“, ДГ 10 „Слънчице“.

8 март, 18.30 ч., Огледална зала „Нели Божкова“. Концерт на Бъл-
гарски камерен оркестър – Добрич. Гост диригент Давид Холцингер, 
Австрия. Концертмайстор Ирина Олшанска.

Програма: Франц Шрекер – Интермецо оп. 8;
Феликс Менделсон – Симфония за струнен оркестър  9;
Бела Барток – Дивертименто.
Вход с билети: В деня на концерта от 16.30 ч. в Огледална зала 

„Нели Божкова“. Организатори: Община град Добрич, Български 
камерен оркестър – Добрич.

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

Община град Добрич.
Дора Габе – 40 години във вечността, социални медии. Организа-

тор: Регионален исторически музей – Добрич.
Изложба „За свободата на България“ – оръжия, униформи и сна-

ряжение от Руско-турската освободителна война. Музей в Градски 
парк „Свети Георги“. Организатори: Регионален исторически музей 
– Добрич, РК „46-и пехотен Добрички полк” към НД „Традиция”.

Фотоизложба „И сложиха главите си за Отечеството”, посветена 
на 145 години от освобождението на Добрич от османско владиче-
ство. Областна администрация – Добрич. Организатор: Регионален 
исторически музей – Добрич.

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

Международна изложба „Изкуството и ние днес“ – шесто издание. 
Художествена галерия – Добрич. Организатори: Художествена га-
лерия – Добрич и независим куратор Дан Тудор Труица – Румъния.

Изложба по повод 90 години от рождението на Ахил Караму-
зов (1933 - 2021), добрички музикален педагог, цигулар, историк, 
краевед. Регионална библиотека „Дора Габе“, централно фоайе. 
Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“.

Гостуваща изложба „Art Heroes School“ – школата на арт героите 
с ръководител Радослав Рудачев – Руди. Младежки център – Добрич, 
фоайе. Организатори: Радослав Рудачев – Руди, Младежки център 
– Добрич.

Изложба рисунки „Баба Марта“ на Ателие „Стела и Дара“ при 
Младежки център – Добрич. Младежки център – Добрич, фоайе. 
Организатор: Младежки център – Добрич.

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

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

Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“. Срок за из-
пращане 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 

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ

нали особени успехи в 
областта на науката, 
изкуството и спорта 
през 2022 г. и 2023 
г., както и за големия 
приз „Шанс за млади 
таланти 2023“ 

От 2023 г. се учре-
дява и индивидуална 
награда за особени 
успехи в сферата на 
музикалното изкуство 
- „Мирела Буюклиева“, 
в памет на една от най-

талантливите възпитанички на 
Фондация „Шанс за децата 
и природата на България“ и 
Център за млади таланти, гр. 
Бургас. „Мирела бе изклю-
чителен талант - брилянтна 
певица, текстописец и ком-
позитор. Участваше в редица 
мюзикъли, конкурси и фести-
вали, от които винаги е била 
отличавана с призови места. 
За съжаление на 28 януари 
2023 г., едва двадесет и седем 

годишна, тя изгуби битката с 
коварната болест – Неходж-
кинов лимфом. Учредявайки 
тази награда, бихме искали 
да почетем паметта  и да 
съхраним името . За нас за-
губата е огромна, Мирела ще 
живее винаги в сърцата ни“, 
коментира Лилиана Славова, 
председател на Фондация 
„Шанс за децата и природата 
на България“. 

От началото на програмата 
„Награди, стипендии и отли-
чия“ са отличени над 90 даро-
вити деца от цялата страна, а 
10 от тях са получили големия 
приз „Шанс за таланта“, кой-
то им е осигурил възможност-
та да участват и да постигнат 
високи успехи на европейски 
и световни първенства. 

Крайният срок за кандидат-
стване е 23.04.2023 г., а пъл-
ните условия ще намерите на: 
http://www.forbgkids.org/70/
page.html

За дванадесета поредна 
година даровити българчета 
ще могат да кандидатстват 
за парични награди за талант-
ливи деца и младежи, постиг-

На трети март, навръх 145 
години от Освобождението 
на България, Училището по 
изкуства „Свети Климент Ох-
ридски“ беше удостоено с 
честта да бъде домакин на 
ежегодната инициатива на 
Община град Добрич – „ПОЧЕ-

ТЕН КАРАУЛ НА ПАМЕТТА“.
Събитието привлече голямо 

внимание сред нашите съ-
граждани и гости на Добрич, 
с изработените макети на 
знакови за нашата история 
места – Паметникът Шипка, 

Крепостта Царевец, Памет-
никът на генерал Цимерман, 
участвал в Освобождението 
на Добрич от Османско вла-
дичество. 

На уважилите събитието 
бяха раздадени празнични 
флаери, предложени бяха дей-
ности за подреждане на пъзел 
по известната картина на Яр-

ослав Вешин – „Самарското 
знаме“. Посетителите на Ка-
раула на паметта имаха въз-
можност да разгледат творби 
на ученици, изобразяващи 
портрети на бележити българи 
и прочетат техни мисли по те-
мата „Велики българи, които 

ме вдъхновяват днес“.
Кметът на Добрич - Йордан 

Йорданов, заместник-кметът 
„Хуманитарни дейности“ - д-р 
Емилия Баева и заместник-
кметът „Финанси и общинска 
собственост“ – Елка Димова, 

високо оцениха организира-
нето на събитието и подариха 
книги на учениците и учили-
щето. 

Посланието на Почетния ка-
раул е да запазим национал-
ното си самосъзнание, да се 
обединим, съхранявайки жива 
българската памет, да преда-
дем на поколенията ценности 

и висок патриотизъм в името 
на Свободна България!

Рада Въртунинска

В новата и млада историче-
ска епоха на пробуждането 
и подобряване благосъстоя-
нието на хората в селата и 
градовете на Добруджа за-
кономерно се стигна до раз-
гръщане на инициативността 
на интелигенцията. В нашия 
отдалечен от столицата регион 
винаги е имало журналисти, 
учители, музиканти, актьори, 
изследователи, родолюбиви 
фолклористи, които обичат 
да се ровят в старината, във 
вековните традиции.

  В 60-те години на миналия 
век ние вече с нараснало само-
чувствие се чувствахме млади, 
можещи и желаещи да бъдем 
част от голямото научно ято 
на столицата, а и на цяла Бъл-
гария. Така в 1964 година учре-
дихме клон, местно „Историче-
ско дружество” и на сбирката 
избрахме ръководство в със-
тав: Председател бе адвокатът 
Любен Бешков, чиито статии 
вече бяха познати в национал-
ните издания. Младият учен, 
бъдещ професор във ВТУ”Св.
св. Кирил и Методий” Петър То-
доров, тогава правеше първите 
си опити. Респектираше Любка 
Бобчева с дълбоките си позна-
ния, директор на Историческия 
музей, Мария Паскалева бе 
авторитет и директор на Дър-
жавния архив, Ахил Карамузов 
- учител и историк обичаше да 
търси непознатото, а моята 
скромна личност бе секретар 
на нашето дружество. В по-
пестелив  състав бе и делега-
цията ни на Първия конгрес 
на Българското историческа 
дружество. Той се проведе в 
голямата зала на аулата на 
СУ”Св. Климент Охридски” в 
столицата. На него избрахме 
за председател бъдещия ака-
демик Димитър Косев. Всеки 
от делегатите получи Сборник 
с научни статии и своята лична 
членска карта. Моята още я 
пазя, тя е 64, с подписа на 
Председателя и с плащания 
членски внос през годините.

Завърнахме се от столицата 
вдъхновени и с богати идеи, 
които започнахме да осъщест-
вяваме. Скоро подготвихме и 
открихме изложба от фотоси, 
които Любен Бешков, тогава 
юрисконсулт във ВИК, откри 
в архива на ведомството и ние 
аранжирахме материалите, 
които показваха и отразява-
ха ентусиазма на хората от 
безводна Добруджа да я пре-

върнат в нова и модерна земя 
на плодородието.  Събитието 
бе посрещнато с голям инте-
рес, тъй като прекарването 
на вода от Батова до града 
бе историческо, край на едно 
минало, което бе поразило 
много хора с мизерията в бед-
ността им. Радостта на хората 
бе всенародна, когато в града 
с пътищата с „лучите на звез-
да”( Йордан Йовков) потече от 
чешмите живителната течност.

Друго събитие на Дружество-
то бе свързано с издирването на 
живите участници в Соболевата 
акция и в среща с тях в Народно 
читалище „ Йордан Йовков”. 
Спомените ни върнаха към до-
стойно недалечно минало в 
региона. Тогава се роди идеята 
ние да излезем на голяма на-
ционална сцена с новите книги и 
сборници, които си поставихме 
за цел да създадем и напи-
шем. Първата книга бе за 100 
- годишнината на Читалището в  
новия град на проспериращата 
вече икономика. В тази книга 
уважаваният Бешков подготви 
историческия период на Въз-
раждането, а моите интереси 
бяха за ученическите стачки 
от времето на румънското вла-
дичество и в антифашисткото 
движение. За първи път офи-
циално разтворих страници 
за младежката организация 
„Бранник” и легионерите в града 
ни. По време на посещението на 
цар Борис III в града ни в 1942 
година бяха арестувани учени-
ците от Девическата и Мъжката  
гимназия, които бяха участници 
в Соболевата акция, изпратени 
и съдени от Шуменския полеви 
съд и затвор. Доживотна бе 
присъдата на Петрушка Сиде-
рова, а делото бе прекратено, 
защото  нейният адвокат, за да 
 спаси живота, предложи да се 
ожени за нея в името на живота. 
По-късно тя откри голямата си 
любов в актьора с цигулката До-
бри Атанасов. Дойдоха новите 
проекти, а книгата 100 години 
класното българско училище в 
Добрич се превърна в жестока 
саморазправа с правото на 
свобода и на друго мислене на 
учения.

Догодина ще се навършан 
60 години от създаването на 
Историческото дружество в 
Добрич, което има своята 
история, корени и памет. Оч-
аквано е да се даде дължимото 
и на първите, които смело 
прокарахме пътеката за след-
ващите поколения учени, хора 
на мъдростта.             

С много настроение и ус-
мивки на 28 февруари се 
проведе училищният кръг 
на състезанието по англий-

ски правопис Spelling Bee в 
СУ „Св. Кл. Охридски“. След 
няколко месеца усилена под-
готовка, дойде моментът, в 
който участниците да пока-

ДВАНАДЕСЕТИ ГОДИШНИ НАГРАДИ 
НА ФОНДАЦИЯ "ШАНС ЗА ДЕЦАТА 
И ПРИРОДАТА НА БЪЛГАРИЯ“ ЗА 
ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА С УСПЕХИ В  
НАУКАТА И ИЗКУСТВОТО

СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ 
ПРАВОПИС SPELLING BEE

жат колко много са научили! 
Диктор беше Хана Петерсън, 
стипендиантка на Програмата 
„Фулбрайт“, която тази годи-

на работи с нас.
Пчеличките от СУ 

“Св. Климент Охрид-
ски“, гр.Добрич, се 
представиха отлично. 
Най-добрите двама, 
които се класират за 
следващия, региона-
лен кръг през месец 
март, в гр. Варна, 
са шампионът Петя 
Петрова – седми б 
клас и нейният досто-
ен подгласник Енгин 
Шериф – пети в клас.

Прекрасно се пред-
ставиха и малките 
участници в Spelling 
Bee Junior. Първенец е 
Александра Димитрова 
– втори в, а на второ 
място е Живко Живков 
– четвърти б клас, които 
също се класират за 

регионалния кръг във Варна.
Пожелаваме успех на наши-

те победители в регионалното 
състезание и нека най-добри-
те победят! Весело жужене!

НАЧАЛОТО НА ИСТОРИЧЕСКОТО 
ДРУЖЕСТВО В ДОБРУДЖА



ndt@dobrich.net
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МЕЖДУНАРОДНА  АКАДЕМИЯ ПО  КАБАЛА: БЕЗДУШИЕТО КАТО АНЕСТЕЗИЯ

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 30.03.2023г. от 14.00 часа в 

заседателната зала на първи етаж на Община 
Каварна

 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
За отдаване под наем на поземлен имот с иден-

тификатор 35064.501.3122 по КККР на гр. Кавар-
на, ул. „Янтра“ № 4, с площ от 509кв.м., съгласно заповед № 
255/02.03.2023г. на Кмета на община Каварна. Срок на договора 
е 5 стопански години, считано от стопанската 2022/2023г. Начал-
на тръжна наемна годишна цена е 40.72 лв. без ДДС. Тръжните 
документи се заплащат на касата в общината на  ул. ”Добротица” 
№ 26, до 17.00 часа на 24.03.2023г., като цената е 10.00 лв. и се 
получават в стая № 206. Депозитна вноска в размер на 4,07 лв. се 
внася на касата на Община Каварна до 17.00 часа на 27.03.2023г. 
Срокът за подаване на документите за участие в търга е до 17.00 
часа на 28.03.2023г. в деловодството на Община Каварна, ул. ”До-
бротица” № 26. Оглед – всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч.                  

Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа и вносна бележка за 

внесен депозит.
2. Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, 

извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ 
към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора и Де-
кларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел 
„МДТ” при община Каварна и общината.

3. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не по-
гасени задължения към държавата.        4.Нотариално заверено 
пълномощно,в случай че кандидатът се представлява от пълно-
мощник.

5. Декларация съгласие (по образец) за обработка на лични 
данни;

Справки на тел.: 0570/8-18-19.

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И
О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

9410, с. Крушари, тел.: 05771/2024, факс: 
05771/2136, e-mail: krushari@krushari.bg; site: 

www.krushari.bg

П  О  К  А  Н  А
за публично обсъждане на Проект на разчети, условия и 

лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до 
приемане на бюджет за 2023 г.  на Община Крушари

На основание Закон за прилагане на разпоредби на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за 
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и За-
кона за бюджета на Националната здравно-осигурителна каса за 
2022 г., чл. 10 от ПМС №7 от 19.01.2023 г., във връзка с чл. 30 от 
Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна 
бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приема-
не, изпълнение и отчитане бюджета на община Крушари, 

Кметът на община Крушари г-н Илхан Мюстеджеб отправя 
покана към местната общност за обсъждане на Проект на раз-
чети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за 
срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Крушари, съ-
образно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държав-
ния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета 
на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за 
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 

Публичното обсъждане ще се проведе на 16.03.2023 г. от 10:00 
ч. в залата на община Крушари, на адрес с. Крушари, ул. „Деве-
ти септември“ № 3-а, при следния дневен ред:

1. Запознаване на присъстващите с проекта на разчети, усло-
вия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до 
приемане на бюджет за 2023г. 

2. Обсъждане на проекта на разчети, условия и лимити за 
уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бю-
джет за 2023г. на община Крушари.

Информация относно проекта на разчети, условия и лимити 
за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на 
бюджет за 2023 г. на община Крушари е публикувана на офици-
алната страница на община Крушари , секция ”Бюджет”, 2023г. 

Становища и предложения могат да се предоставят до 14:00 
ч. на 15.03.2023г. писмено в деловодството на община Крушари 
или на електронен адрес: krushari@krushari.bg.

Лице за контакти: Илиана Георгиева, главен счетоводител на 
община Крушари, телефон: 05771/2225. 

 

ОБЯВЯВА
До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

„Златни пясъци“ АД
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Приморски, 

к.к. Златни пясъци 
Представлявано от: Кирил Кирлов – изпълнителен директор

СЪОБЩАВА
На засегнатото население, че има инвестиционно предложение 

за:
«Водовземане на минерални води от находище № 100 от 

Приложение № 2 към чл. 14, т.2 от Закона за водите - Район 
„Североизточна България” - подземни води от малмваланж-
ски водоносен хоризонт с температура по-висока от 20°С - об-
ласт Варна, област Добрич, област Шумен” - чрез съществу-
ващо съоръжение Р - Зх Интернационал, разположен в к.к. 
Златни пясъци, гр. Варна за нуждите на хотел „Адмирал” 
изграден върху ПИ с идентификатор 10135.513.472 по КК 
и КР на к.к.Златни пясъци, одобрени със Заповед №300-5-
64/08.08.2003г. на ИД на АГКК.

Средногодишен дебит  - 40.18 м3/дн = 0.47 л/с; 
Годишно водно количество - 14665 м3/год в категория „други“.
Всички дейности по време на строителството ще се осъщест-

вяват единствено и само в планираната територия. Няма да се на-
лага ползването на допълнителни площи за дейности по време на 
строителството. 

Лице за контакти: Милка Иванова – моб.т.0899911821
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Варна, ул. 

„Ян Палах“ № 4

Кое е по-лесно – да мра-
зим или да обичаме, или 
пък да бъдем безразлични и 
бездушни към всичко случва-
що се около нас? Да бъдем 
емпатични или критични, об-
виняващи, съдещи, или пък 
да бъдем глухи и слепи към 

емоциите и преживявания-
та  на другите, нечувстващи 
нищо извън собствената си 
персона. Задавали ли сме си 
въпросите защо  някои  въз-
приемат света емоционално, 
а други с безразличие? Защо 
не реагираме еднакво по от-
ношение на обстоятелствата  
около нас? 

Какъв е правилният отго-
вор? Как да възприемаме 
света, емоционално или  рав-
нодушно да се отнасям към 
него? Да се съобразяваме с 
другите или само с нашето 
лично възприятие? Как - без  
да обръщаме внимание на 
външните обстоятелства, без 
да се вълнуваме от болката 
или радостта на околните, 
да възприемаме случващото 
се? Изобщо, възможно ли е?

Възможно ли е  да бъдем 
само наблюдатели, без емо-
ция, като че ли са ни поста-
вили анестезия, при която 
да не изпитваме нито болка, 
нито радост или каквото и 
да е  усещане?... Абсолютно  
безчувствени към околните.  
Не ни вълнува никой! Вълнува 
ни само нашия комфорт или в 
най-добрия случай комфорта 

на близките ни….! И какво 
лошо в това?! Ако съм емо-
ционален, то ще е на първо 
място и ще личи, а ако съм 
безразличен, то какво по-
добре от това?!

Нима част хората не са 
съсредоточени  единстве-

но и само в себе си,  за-
творени в „собственото си 
пространство”,   като че ли 
не са от този свят или не 
принадлежат към него? Като 
безчувствен орган от тялото, 
на който са му поставили 
упойка. 

Как всъщност можем да 
бъдем безразлични например 
в ситуацията към хората, 
живеещи в района на зе-
метресението в Република 
Турция и Сирия или да бъдем 
безразлични към ония хора 
в Украйна, над главите, на 
които падат бомби?

От една страна си каз-
ваме, че сме безсилни към 
природните бедствия и е 
нормално състраданието и 
взаимопомощта да е така 
силна. От друга страна, на 
базата на властолюбието и 
омразата  се бомбардират 
хора и градове и умишлено 
се разрушават жилища и 
инфраструктура. И е нормал-
но, да си  задаваме въпроса 
„Защо“?  Защо ни се случват 
тези неща? Да не говорим 
за некачествените, срутени 
сгради, причина за хилядите 
останали под руините.

А и не само това. Ежеднев-
но попадаме в какви ли не 
ситуации, при които импул-
сивно или нарочно можем 
да реагираме емоционално, 
или пък  да сме безчувстве-
ни и безразлични, например 
към нелепо  загиналите при 

влаковата 
катастрофа 
в Гърция?

Трагедия-
та има чо-
вешко лице 
и  к о г а т о 
г л е д а м е 
кадрите от 
спасителни-
те операции 
или сълзите 
на оцелели-
те от земе-
тресението, 
или от бом-
бардиров -
ките, не е 
в ъ з м о ж н о 
да не изпи-
таме със -

традание към засегнатите, 
но и  гняв  към причинителите 
на войната и човешките  тра-
гедии.

„Светът около мен се раз-
деля на близки и далечни 
на мен хора, нежива, рас-
тителна природа, животни. 
И зад всичко това стои още 
една, по-висша сила. Засега 
все още възприемам цяла-
та видима реалност като 
странична, не отнасяща се 
до мен. Макар всичко това 
да са части от мен самия, 
които засега не усещам за-
ради разделянето, което е 
настъпило в моето съзнание 
и усещане.” - Проф. Михаел 
Лайтман - ръководител на 
Международната академия 
по Кабала.

От друга страна в по-го-
ляма част от нас напира 
неукротимо възмущение, при 
което ти се иска да изкре-
щиш в лицето на виновни-
ците и дори да ги наругаеш. 
В същото време, дълбоко в 
себе си мислим, че никой не 
е застрахован от какъвто и 
да е вид природни бедствия и 
подобни трагедии. Във всич-
ки случаи винаги търсим 
причината за случващото 
се. И ако за сега не можем 
да предвиждаме земетресе-
нията, то войната и конфли-
ктите със сигурност зависят 
от нас. От най-безобидния 
конфликт, до войните с ката-
строфални последици.

Според кабалистичните 
източници, а вече и според 
голяма част от съвремен-
ните учени, е установено, 
че  Природата е равновесна 
система, като на върха на 
пирамидата се намира чове-
кът. Всичко,  което се случва  
на неживо, растително и 
животинско ниво, зависи от 
човека. Всяка емоция - гняв, 
омраза, любов, ненавист и 
всичко, което можем да си 
представим като отношение 
едни към други, се отразя-
ва на това равновесие. За 
съжаление или не, в запаз-
ването на това равновесие 
няма невинни. Всички сме 
едно цяло, клетка от единен 
организъм, който има своето 
предназначение и замисъл. И 
понеже говорим за емоции, 
в това число и за безразли-
чието и апатията, можем да 
си зададем въпроса, дали  
смисълът на нашето същест-
вуване не е в това, да се 
борим  против тази наркоза,  
против бездушието и тази 
безчувственост, при която 

не ни вълнуват  проблемите 
на другите, защото „моите 
проблеми са ми достатъчни”?

Но дали пък  гневът, ом-
разата и ненавистта са по-
полезни в такива моменти 
от равнодушието и безраз-
личието?

В това отношение  Далай 
Лама казва: „Не можем да 
преодолеем гнева и омраза-
та, просто като ги потиснем.  
Нужно е  активно да им про-
тиводействаме с търпение и 
толерантност.

Когато изпитваме търпе-
ние, то ние всъщност се бо-
рим с гнева.”

Да, гневът и омразата са 
емоции, които - ако бъдат 
оставени без надзор и вни-
мание, само ще нараснат 
неимоверно.

Ако ги изразяваме и ги 
оставяме да се проявят без-
контролно, това само ще 
увеличи силата им, а няма да 
ги потуши. За това към тези 
емоции трябва да подхожда-
ме предпазливо и умно. За 
това се казва, че “От любо-
вта до омразата има една 
крачка”.

Науката Кабала ни предава 
мъдростта на кабалистите,  
натрупана през хилядите 
преживяни години на чове-
чеството. Това не е психо-
логия или магия,  червени 
конци или някакви магически 
лекове, за да направи нашия 
живот по-добър. Не, но спо-
ред Кабала, всичко,  което 
ни се случва, е да разкрием 
нашият егоизъм и да осъз-
наем, че той ни води в греш-
на посока. Посока, в която 
нарушаваме равновесната 
система, наречена Приро-
да.  Кабала ни разкрива, че 
всичко, което ни се случва и 
което се разкрива в нас като 
преживяване, било то състра-
дание, болка, гняв и какво ли 
още не, е целенасочено и си 
има своя замисъл. А това, 
че се чувстваме добре или 
зле от случващото се, е за 
да оценим, че всичко е въ-
тре в нас, в отношението ни 
към   заобикалящия  ни свят 
и най-вече в отношенията 
към другите. И когато попра-
вим омразата и ненавистта  
спрямо  другите, то  приро-
дата вътре в нас, която днес 
усещаме като хаотична и не-
предсказуема, земетръсна и 
войнствена, ще се уравнове-
си.  Всъщност, мъдростта  на 
Кабала ни показва  пътя на 

всеки един от нас и ни казва 
как да се издигнем на друго 
състояние, където можем да 
бъдем щастливи, успешни и 
цялостни.

Кабалистите ни разкри-
ват, че „цялата реалност е 
разделена на три части: „аз, 
духовната искра в мен, която 
не ми дава покой и желае да 
разкрия една друга реалност 
и светът около мен.”

И тук е нормално да се 
замислим, защо  историче-
ски сме се развили по този 
начин, а не по някакъв  друг?  
Защо в далечното и близко 
минало сме страдали и защо 
въпреки еволюционното ни 
развитие и днес не се чувст-
ваме  достатъчно щастливи 
и удовлетворени?  Какъв е 
смисълът на случващото се? 
Кабалистичните източници 
ни разкриват, че цялото ни 
развитие е, за да осъзнаем, 
че природата ни води към 
хармония, към това, човекът 
да възстанови равновесието 
вътре в себе си, а от там и в 
самата външна реалност, а 
не с мислите и действията 
си да предизвиква обратния 
ефект. И когато това се слу-
чи, тогава ще знаем как да 
се отнасяме към неживото, 
растителното, животинското 
и най-вече човешкото, т.е. на 
социално ниво.

Едва ли обаче с омраза, 
с гняв и  ненавист това ще 
се случи! То няма да се 
случи и с войни, конфликти 
и противопоставяне! Още 
повече с  обиди, обвинения 
и неприемане различията 
на другите. Равновесието не 
означава бездушие и безраз-
личие към случващото се, а 
съпричастност и състрада-
ние към околните.

И тук много хора ще се 
съгласят, че  винаги се чувст-
ваме по-добре, когато сме в 
добри отношения един към 
друг, независимо дали се от-
нася за  близки или непознати, 
отколкото да се мразим и не-
навиждаме. Нищо ново, нали?!

Ако се замислим, ще ви-
дим, че и годишните празни-
ци сме заложили като такива 
- празник  на любовта, ден на 
доброто, ден на щастието, а 
няма ден на омразата и гнева 
или пък ден на бездушието и 
безразличието. Защо ли?...

Георги ГРАДИНАРОВ 
- преподавател към Меж-

дународната академия по 
Кабала
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ОВЕН - При много от вас денят ще пре-
мине с по-малко психическо натоварване, 
погрижили сте се за организацията и няма 
да срещнете затруднения в изпълнението на 
програмата си.

ТЕЛЕЦ - Ще се мобилизирате за изпълне-
нието на конкретна задача и това ще даде 
тласък за ново начинание, наистина смело, 
но с перспективи за кариерата и парите ви.

БЛИЗНАЦИ - При голяма част от вас бизне-
сът и развитието на делата ви се припокриват, 
заради което темпото ви продължава с дел-
ничната динамика. Всичко това се отразява 
на стреса.

РАК - Неотложни ангажименти могат да 
станат причина за временни раздели с близ-
ки хора, но това няма да отслаби връзките 
помежду ви. Придобивки от личен характер.

ЛЪВ - Възползвайте се от благоприятните 
развития днес и насочете енергията си към 
полезни и с препратки към бъдещето зани-
мания, давайки път на щастието в живота си.

ДЕВА - За някои от вас денят се свързва 
с изяви от професионален, политически, 
бизнес и творчески характер. Представянето 
ви ще премине на ниво, предвид добрата ви 
подготовка.

ВЕЗНИ - За добро или не, но успявате да 
придадете вълненията си на околните. Ста-
райте се да не ги натоварвате излишно с про-
блемите си. Ще получите развитие на въпрос.

СКОРПИОН - Потиснете раздразнението си, 
ако възникне такова у вас, с повече търпение 
и такт ще постигнете напредък и вие добре го 
знаете. Събитията ще ви създават различно 
настроение.

СТРЕЛЕЦ - Стройната ви програма и добра 
организация ще ви позволят да се справите с 
многото си ангажименти, имате опит с подоб-
на натовареност и ще работите по делата си.

КОЗИРОГ - Доброто ви разположение на 
духа и вниманието, с което се отнасяте към 
всичко интересно за вас, ще направят денят 
ви успешен. Потиснете емоционалната си 
възприемчивост.

ВОДОЛЕЙ - Запазете добрия тон и ще на-
правите атмосферата по-добра. Позитивното 
ви отношение към живота ще ви помогне 
по-лесно да се справите с нещата, които ви 
затрудняват.

РИБИ - Обвързването ви с нови отговорно-
сти е част от програмата ви, за това и умората 
не би следвало да ви изненадва. Прекалено 
амбицирани сте, за да оставите от друг да 
зависят делата ви.

ХОРОСКОП НА НДТ

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

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на 
шефа на хирургично 
отделение в МБАЛ-До-
брич,  д-р Мирослав 
Попов, с пожелания 
самият той да е здрав, 
да продължи да дарява 
здраве, да се радва на 
уважение и благодарни 
пациенти!

РОЖДЕНИЧКА днес е 
известната добричката 
неонатоложка д-р Сне-
жана Александрова. 
Здраве, успехи, много 
щастие и много сбъд-
нати мечти желаем на 
дамата ние от НДТ!

ГОДИШНИНА от пре-
красния миг, когато 
станаха семейство, 
празнуват днес Мари-
ела и Здравко Иванови. 
Да отпразнуват заедно 
диамантена сватба им 
желаем всички ние, 
нека са все така щаст-
ливи един с друг, с 
деца, внуци и прияте-
ли! И нека светлината и 
хармонията съпътстват 
живота им!

РОЖДЕНИК днес е 
Димитър Илиев – пред-
седател на дружество-
то на военноинвали-
дите в Добрич. Нека е 
здрав, нека продължи 
да помага на пострада-
лите и нека му се случ-
ват само хубави неща!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме в аванс 
на директора на „Бул-
банк“ Братой Братоев, 
който празнува утре. 

За здраве, осъществе-
ни добри намерения и 
пълни банкови трезори 
са пожеланията към 
рожденика!

НАВРЪХ 8 МАРТ се 
е родила главната ме-
дицинска сестра на 
добричкия Психодис-
пансер Марияна Жу-
лева. А ние от днес й 
желаем здраве, успе-
хи и безброй сбъднати 
мечти!

ЗА ЗДРАВЕ ще черпи 
утре – на най-дамския 
ден от годината, пе-
дагожката, помогнала 
да пораснат здрави и 
умни хиляди добрички 
малчугани Мария Хри-
стова. Честит рожден 
ден казваме на дамата 
ние от НДТ, с пожела-
ния да е здрава и да 
има хиляди поводи за 
усмивка!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН с утрешна дата 
казваме на инж. Пла-
мен  Станчев  -  об-
щински съветник от 
МК ГЕРБ (ЗНС) в об-
щина Добричка. Нека е 
здрав, нека успява във 
всичко добро, с което 
се заеме, нека е оби-
чан и уважаван. И нека 
продължи да рисува 
прекрасните си творби!

РОЖДЕНИК утре е 
кметът на село Градни-
ца Танер Ниязи. Нека е 
здрав и нека работи с 
ентусиазъм за хората 
от повереното му насе-
лено място! 

СВЕТСКА КЛЮКА

НАй-СКъПияТ ЛимОН В СВЕТА 
СЕ ОТгЛЕжДА В АЛбАНия -
87 ЕВРО зА КиЛОгРАм

Най-скъпият сорт лимони в све-
та се отглежда и в град Люшня 
в централната част на Албания, 
съобщи Албанското радио и теле-
визия. Сортът, който носи името 
„лимон хайвер“ или „лимон пръст“, 
произхожда от Австралия и се про-

дава за 87 евро на килограм при 
поръчка в известните ресторанти.

Люшня е единствената зона, 
където специалният сорт австра-
лийски микроцитрус се е прис-
пособил към почвата и климата. 
Фермерът Клодиан Хида започва 
отглеждането на първите лимони 
от този вид преди пет години в 
село до Люшня, като първона-
чално реколтата се ползва от 
него и семейството му. Хида е 

засадил 270 корена от три раз-
новидности на „лимона хайвер“.

Този сорт лимони е изклю-
чително търсен на чуждестран-
ния пазар, особено в Италия и 
Франция, отбелязва Албанското 
радио и телевизия. „Лимонът 

хайвер“ се различава от тради-
ционните лимони по това, че от 
него не се изстисква сок, а се 
изважда месната част на плода, 
която е на влакна.

Лимонът се използва при раз-
лични салати, рибни ястия, както 
и за направата на десерти.

Албанските ресторанти все 
още не използват този сорт ли-
мони заради високата му пазар-
на цена, допълва медията.

НАй-мЛАДия чОВЕК, изДАЛ КНигА: 
4-гОДишНО ДЕТЕ КАНДиДАТСТВА зА гиНЕС

На 15-месечна възраст Джейс 
Джойс е запален по четенето 
и писането. Сега, на четириго-
дишна възраст, той има право 
да кандидатства за вписване в 
Книгата на рекордите на Гинес 
като най-младия човек, издал 
книга и поредица едновременно.

Майка му Аним Джойс го оп-
исва като "невероятно момче с 
невъобразим талант", предаде 
Анадолската агенция.

Тя за първи път осъзнава по-

тенциала на Джейс, когато на 
15-месечна възраст той може да 
държи моливи като възрастен.

На тригодишна възраст той 
вече може да записва мислите 
си в сценарии, което разкрива 
силните страни на отличната му 
памет. Той има голям талант за 
запаметяване, пише и илюстрира 
събития или истории с нотка на 
приключение и забавление.

"Харесва ми да пиша, защото 
писането е забавно. Искам хо-
рата да четат това, което пиша, 
и да използват въображението 
си и да напишат свои собствени 
истории", казва малкият автор.

Майка му казва, че Джейс има 
фотографска памет, което му по-
мага да започне да чете и пише 
още в ранна възраст.

"На 3-годишна възраст той 
започна да пише сценарии за 
нашите пътувания до парка, зоо-
логическата градина и магазина 
за хранителни стоки. Когато се 
прибирахме вкъщи, той просто 
искаше да запише всичко и да 
го илюстрира."

Аним казва, че е чела на сина 
си като всяка друга майка, но 
талантът на Джейс за запаме-
тяване го е накарал бързо да се 

научи да чете и пише.
Първите две книги на Джейс 

- "Плаж без море" и "Сладкото 
зъбче на Джейс" бяха публикува-
ни на Световния ден на книгата 
2 март.

Той е главният герой в исто-
риите си. Историите му са свър-
зани с морал, като например да 
насърчава децата да се хранят 
здравословно или да знаят, че 
понякога нещата не се случват 
така, както искаме, но все пак 

можем да сме щастливи с това, 
което имаме.

Той е само на четири години и 
10 месеца. Сегашният рекордьор 
е автор от Шри Ланка, който 
публикува първата си книга "Не-
здравословна храна" на 4 години 
и 356 дни.

Аним заяви, че семейството 
 е осъществило необходимия 
контакт със Световния рекорд 
на Гинес и е подало заявление.

За да бъде признат един ре-
корд обаче, има няколко кри-
терия. Джейс трябва да издава 
с официално издателство и да 
продава по 1000 копия от всяка 
книга.

Семейството заяви, че е из-
пълнило всички критерии и сега 
чака книгата да продаде необхо-
димия брой екземпляри, които 
се предлагат в Amazon.

Книгите с картинки на Джейс 
също се издават самостоятелно 
чрез базираното в Бирмингам 
издателство The Book Chief.

Аним се надява, че книгите на 
сина  ще се продадат преди 
крайния срок от четири години 
и 356 дни.

"Толкова съм невероятно гор-
да от това как се е появил и как-

во е постигнал на много ранна 
възраст, когато децата не се 
учат да четат, камо ли да пишат 
свои собствени истории. Да ги 

публикуваме е сбъдната мечта. 
Наистина се надявам, че той 
вярва в себе си толкова, колкото 
и аз вярвам в него", каза тя.


