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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

МБАЛ - ДОБРИЧ 
БЛАГОДАРИ ЗА 
ГОЛЯМО ДАРЕНИЕ

На стр. 4
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ОБЩИНА ДОБРИЧ Е ЕДНА ОТ 
ДВЕТЕ ОБЩИНИ В БЪЛГАРИЯ, 
КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В 
ПРОЕКТ «ВИЗИЯ 2045“

ТАКЪВ Е ЖИВОТЪТ! ЗАЩО 
Е ЗАБРАНЕНО НА ПАРТИИТЕ 
ДА ПАЗАРУВАТ ГЛАСОВЕ

На стр. 7

ДЕНИЦА САЧЕВА: 
БЮДЖЕТНИЯТ 
ПОПУЛИЗЪМ ВОДИ ДО 
ОБЕДНЯВАНЕ НА ХОРАТА

„Неблагоразумната финансова политика на правител-
ството на Продължаваме промяната доведе до обеднява-
не на българите. Те допуснаха такива нива на инфлация 
и хората спряха да говорят за бъдещето, а само за оце-

ляването си“. Това каза водачът на листата на ГЕРБ-СДС 
за област Добрич Деница Сачева на предизборен дебат в 
предаването „Тази сутрин“ вчера по бТВ. Според нея вой-
ната в Украйна не е основната причина за повишаване на 
цените на стоките и услугите. „Още в началото на конфли-
кта инфлацията в нашата държава беше почти два пъти 
по-висока от средната за страните от Еврозоната – 9,2% 
спрямо 5,1%. В същото време бяхме свидетели на пълен 
бюджетен популизъм“, обясни Сачева и даде пример с 
премахването на таксите в детските градини. Родителите 
бяха освободени от месечното заплащане, но детските 
градини не получиха допълнителни пари за храненето на 
децата. Реалният ефект от мярката е, че в момента се 
пести от продукти, като на места дори са намалили пор-
циите, за да се справят финансово. Водачът на листата в 
Добрич подчерта, че в новото Народно събрание коали-
цията ще подкрепя единствено политики, които са финан-
сово обезпечени. Само по този начин държавата може да 
се върне по пътя на стабилността и сигурността. „Предло-
жения, които водят до фалит, до увеличение на данъците 
и до теглене на нови заеми, са кражба от бъдещето“, ка-
тегорична беше тя и добави, че в 48-ия Парламент никой 
освен ГЕРБ-СДС не положи реални усилия за съставяне 
на редовно правителство, което да се справи с кризите. 
„Готови сме отново да търсим формула за редовен каби-
нет, защото само така ще имаме работещи институции и 
ще можем да водим разговори по важни теми като здра-
веопазване, инвестиции в образование, в нови работни 
места. Не сме тези, които са готови на избори до дупка, 
ако не са първи. Такива заявки правят партньорите на 
Продължаваме промяната. Ние уважаваме демокрацията 
и ще приемем вота на хората“, каза още Деница Сачева. 

ГЕРБ -  Добрич
Купуването и продаването на гласове е престъпление
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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 6 ìàðò, îêîëî 22:20 ÷àñà, â ãðàä Øàáëà å ñïðÿí çà 
ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Íèñàí“, óïðàâëÿâàí îò 50-ãîäèøíà 
æåíà. Ïðè èçâúðøåíàòà ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà àëêîõîë ñ 
òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî, öèôðîâàòà èíäèêàöèÿ îò÷èòà íàëè÷è-
åòî íà 1,74 ïðîìèëà.

Íà 6 ìàðò, îêîëî 22:00 ÷àñà, â ãðàä Äîáðè÷ å èçâúðøåíà 
ïðîâåðêà íà 52-ãîäèøåí ìúæ. Â õîäà íà ïðîâåðêàòà å óñòà-
íîâåíà ðú÷íî ñâèòà öèãàðà ñúñ ñóõà òðåâíà ìàñà ñ òåãëî 0,19 
ãðàìà, ðåàãèðàùà íà êàíàáèñ. Çàäúðæàí å çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 6 ìàðò, îêîëî 14:30 ÷àñà, ïî ïúò II-71 äî ðàçêëîíà çà 
ñ. Îäúðöè å ñïðÿí çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Ìàçäà“, óï-
ðàâëÿâàí îò íåïðàâîñïîñîáåí 40-ãîäèøåí ìúæ. Óñòàíîâåíî 
å, ÷å ðåãèñòðàöèîííèòå òàáåëè íà ÌÏÑ ñà èçäàäåíè çà äðóã 
àâòîìîáèë. 40-ãîäèøíèÿò å çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 ÷àñà. 

Íà 6 ìàðò, îêîëî 09:25 ÷àñà, â ñ. Äîí÷åâî å ñïðÿí çà ïðî-
âåðêà êîëåñåí òðàêòîð „Áåëàðóñ“, óïðàâëÿâàí îò 54-ãîäèøåí 
ìúæ. Ïðè èçâúðøåíàòà ïðîâåðêà çà óïîòðåáà íà àëêîõîë ñ 
òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî, öèôðîâàòà èíäèêàöèÿ îò÷èòà íàëè-
÷èåòî íà 1,27 ïðîìèëà. Âîäà÷úò å çàäúðæàí çà ñðîê îò 24 
÷àñà.                           ÍÄÒ

112 ÍÎÂÈÍÈ

42-ãîäèøíèÿò Îðëèí Ì. îñ-
òàâà çà ïîñòîÿííî â àðåñòà 
çàðàäè ãðàáåæ, ïîñòàíîâè 
Âàðíåíñêèÿò àïåëàòèâåí ñúä, 
ñ êîåòî îñòàâè â ñèëà îïðå-
äåëåíèåòî íà Îêðúæíèÿ ñúä 
â Äîáðè÷. Ïîñåãàòåëñòâîòî 
å èçâúðøåíî â ñúó÷àñòèå ñ 
äðóãî ëèöå, ñ óïîòðåáàòà íà 
ñèëà è â óñëîâèÿòà íà îïàñåí 
ðåöèäèâ. Ïðåñòúïëåíèåòî å 
îñúùåñòâåíî â Äîáðè÷ íà 19 
ôåâðóàðè, óòî÷íÿâà Àïåëàòèâ-
íà ïðîêóðàòóðà Âàðíà. 

ÍÄÒ óòî÷íÿâà, ÷å 42-ãî-
äèøíèÿò Îðëèí è 22-ãîäèøíà 
æåíà áÿõà çàäúðæàíè çàðàäè 
ãðàáåæ è ïîáîé íàä 51-ãî-
äèøåí ìîëäîâñêè øîôüîð. 
Ñëåä èíöèäåíòà 51-ãîäèøíèÿò 
ìúæ áå ïîëó÷èë ìíîæåñòâî 
êðúâîíàñÿäàíèÿ è îõëóçâàíèÿ 
â îáëàñòòà íà ãëàâàòà. Ïðè 
íàïàäåíèåòî Îðëèí Ì. è ñúó-
÷àñòíè÷êàòà ìó îòêðàäíàõà îò 
ìîëäîâñêèÿ øîôüîð ïîðòôåé-
ëà ìó, â êîéòî å èìàëî ëè÷íè 
è ñëóæåáíè äàêóìåíòè, êàêòî 
è ïàðè. Ïî-êúñíî âåùèòå áÿõà 
âúðíàòè íà æåðòâàòà.

Çàùèòàòà àòàêóâà íàëè-
÷èåòî è íà òðèòå çàêîíîâè 

ïðåäïîñòàâêè çà îïðåäåëÿ-
íå íà íàé-òåæêàòà ìÿðêà çà 
íåîòêëîíåíèå. Àäâîêàòúò å 
íà ìíåíèå, ÷å îò ñúáðàíèòå 
äîêàçàòåëñòâà íå ìîæå äà 
ñå íàïðàâè îáîñíîâàíî ïðåä-
ïîëîæåíèå, ÷å Îðëèí Ì. å 
èçâúðøèë äåÿíèåòî. Òîâà, ÷å 
å îñúæäàí â ìèíàëîòî, íå ñî÷è 
îïàñíîñò äà ñå óêðèå, ñìÿòà 
àäâîêàòúò ìó.

Ïðåäñòàâèòåëÿò íà Àïåëà-
òèâíàòà ïðîêóðàòóðà àêöåí-
òèðà íà 9-òå ïðåäõîäíè îñúæ-
äàíèÿ íà 42-ãîäèøíèÿ îáâèíÿ-
åì, âêëþ÷èòåëíî íàêàçâàíè ñ 
ëèøàâàíå îò ñâîáîäà. Ìúæúò 
å èçëÿçúë îò çàòâîðà ïðåç 
ÿíóàðè òàçè ãîäèíà è ñàìî 
ìåñåö ïî-êúñíî å èçâúðøèë 
äåÿíèåòî, ïðåäìåò íà íàñòî-
ÿùîòî ïðîèçâîäñòâî. Çàòîâà 
åäèíñòâåíàòà àäåêâàòíà ìÿð-
êà å çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà. 

Ñúñòàâúò íà Àïåëàòèâåí ñúä 
– Âàðíà íàìåðè æàëáàòà íà 
çàùèòàòà çà íåîñíîâàòåëíà, 
à îïðåäåëåíèåòî íà Îêðúæåí 
ñúä – Äîáðè÷ çà çàêîíîñúî-
áðàçíî  è ïðàâèëíî. Ïúðâàòà 
èíñòàíöèÿ å îáñúäèëà çàêî-
íîâèòå ïðåäïîñòàâêè çà âçå-

Îïðåäåëåíè ñà ìåñòàòà çà 
ïîñòàâÿíå íà àãèòàöèîííè 
ìàòåðèàëè ïî âðåìå íà èí-
ôîðìàöèîííî-ðàçÿñíèòåëíàòà 
êàìïàíèÿ â èçáîðèòå çà íàðîä-
íè ïðåäñòàâèòåëè íà 2 àïðèë â 
îáùèíà Áàë÷èê. Âúðõó ÷àñòíà 
ñîáñòâåíîñò òîâà å ðàçðåøå-
íî ñàìî ñëåä ðàçðåøåíèå íà 
ñúäúðæàòåëÿ íà îáåêòà, à çà 
îáùèíñêàòà òîâà ñà âèòðèíè-
òå íà ÷èòàëèùà è îáùèíñêè 
êëóáîâå â Áàë÷èê, îôèñèòå íà 
ïîëèòè÷åñêèòå ïàðòèè, âèòðè-
íèòå íà êëóáîâåòå â êìåòñòâà-
òà, òàáëàòà çà àôèøè è äðóãè 
ðåêëàìíè ñúîðúæåíèÿ.

Ìåñòàòà ñà ðåãëàìåíòèðàíè 

ЗАПОВЕД НА КМЕТА ЗАПОВЕД НА КМЕТА 

â êìåòñêà çàïîâåä, â êîÿòî ñå 
çàáðàíÿâà: óíèùîæàâàíåòî è 
çàëè÷àâàíåòî íà àãèòàöèîííè 
ìàòåðèàëè, ïîñòàâåíè ïî îï-
ðåäåëåíèÿ â Èçáîðíèÿ êîäåêñ 
ðåä; àíîíèìíè ìàòåðèàëè, 
ñâúðçàíè ñ ïðåäèçáîðíàòà 
êàìïàíèÿ, èëè òàêèâà, êîèòî 
íàêúðíÿâàò äîáðèòå íðàâè è 
÷åñòòà íà êàíäèäàòèòå.

Äî 7 äíè ñëåä èçáîðíèÿ äåí 
(10 àïðèë 2023 ã.) ïàðòèèòå è 
êîàëèöèèòå ñà çàäúëæåíè äà 
ïðåìàõíàò ïîñòàâåíèòå îò òÿõ 
àãèòàöèîííè ìàòåðèàëè.

Ñèãíàëè çà íàðóøåíèÿ ñå 
ïîäàâàò äî êìåòà íà  Îáùèíà 
Áàë÷èê.

Òðèìà èìàíÿðè ñà çàäúðæà-
íè çà 24 ÷àñà ñ âåùåñòâåíè 
äîêàçàòåëñòâà, ñúîáùàâàò 
îò ïîëèöèÿòà. Íà 7 ìàðò, 
îêîëî 00:10 ÷àñà, ïî îêîëî-
âðúñòåí ïúò íà ãðàä Äîáðè÷ 

ЗАЛОВИХА ИМАНЯРИ С АНТИЧНИ МОНЕТИЗАЛОВИХА ИМАНЯРИ С АНТИЧНИ МОНЕТИ

Ñúäúò ïðèçíà çà âèíîâåí è 
îñúäè åôåêòèâíî ìúæ, èçâúð-
øèë áëóäñòâåíè äåéñòâèÿ ñ 
ìàëîëåòíî äåòå è ïðîòèâîçà-
êîííî ëèøèë ãî îò ñâîáîäà, ïî 
îáâèíèòåëåí àêò íà Ðàéîííà 
ïðîêóðàòóðà – Äîáðè÷, ñúîá-
ùàâà Àïåëàòèâíà ïðîêóðàòóðà 
Âàðíà.

40-ãîäèøíèÿò Ñ. Ì. áåøå 
ïðèçíàò çà âèíîâåí è îñúäåí 
åôåêòèâíî. Òîé áåøå ïðåäàäåí 
íà ñúä ñ îáâèíèòåëåí àêò íà 
Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà - Äîáðè÷ 
ïðåç ìåñåö ÿíóàðè çà èçâúð-
øåíè îò íåãî äâå ïðåñòúïëåíèÿ 
- ïî ÷ë.149, àë. 1 è ïî ÷ë. 142à, 
àë. 3, ò. 1 îò ÍÊ.

Ðàéîíåí ñúä – Äîáðè÷ îï-
ðåäåëè ïîäñúäèìèÿò äà òúðïè 

ОСЪДИХА ПЕДОФИЛА, БЛУДСТВАЛ С МАЛОЛЕТНО ДЕТЕОСЪДИХА ПЕДОФИЛА, БЛУДСТВАЛ С МАЛОЛЕТНО ДЕТЕ

Çà ÷åòâúðòà ïîðåäíà ãîäèíà 
íà 8 ìàðò â  Äîáðè÷ ñå ïðî-
âåæäà øåñòâèå çà ïðàâàòà íà 
æåíèòå.

Íàäñëîâúò å „Íèòî åäíà ïî-
âå÷å“.

Ñúáðàëèòå ñå íà øåñòâèåòî 
æåíè íàñòîÿõà äà áúäå ãëàñó-
âàí îò ñëåäâàùîòî ÍÑ Ïðîåêòî-
çàêîíà çà äîìàøíîòî íàñèëèå

Âå÷å íàä 100 ãîäèíè òàçè 
äàòà îáåäèíÿâà ôåìèíèñòêè 
äâèæåíèÿ îò öÿë ñâÿò â èñêàíå-
òî çà äîñòîåí æèâîò è óñëîâèÿ 
íà òðóä çà âñè÷êè æåíè. Ìíîãî 
îò òåçè äâèæåíèÿ â èñòîðèÿòà 
ñà ïðåäñòàâëÿâàëè è åäíè îò 
íàé-ñèëíèòå ãëàñîâå ïðîòèâ 
âîåííèòå äåéñòâèÿ, íåðàâåí-
ñòâàòà, ïîëîâî-áàçèðàíîòî 
íàñèëèå è êîëîíèàëèçìà ïî 
ñâåòà, êàêòî ïðåç èçìèíàëèÿ 
ÕÕ âåê, òàêà è â íàñòîÿùèÿ.

Â Áúëãàðèÿ îò íà÷àëîòî íà 
2023 ã. âñÿêà ñåäìèöà åäíà 
æåíà ãóáè æèâîòà ñè ïîðàäè 
äîìàøíî è ïîëîâî áàçèðàíî 

В ДОБРИЧ СЕ ПРОВЕДЕ ШЕСТВИЕ ПОД НАДСЛОВ В ДОБРИЧ СЕ ПРОВЕДЕ ШЕСТВИЕ ПОД НАДСЛОВ 
"НИТО ЕДНА ПОВЕЧЕ" В ЗАЩИТА ПРАВАТА НА "НИТО ЕДНА ПОВЕЧЕ" В ЗАЩИТА ПРАВАТА НА 
ЖЕНИТЕ ЖЕНИТЕ 

íàñèëèå îò ñâîé áëèçúê èëè 
ïàðòíüîð

Íà òåçè è îùå ìíîãî äðóãè 
ïðîáëåìè îáúðíàõà âíèìàíèå 
æåíèòå, êîèòî ñå ñúáðàõà 
íà øåñòâèåòî â Äîáðè÷. Òî 
çàïî÷íà íà ïëîùàä „Äåìîêðà-
öèÿ“ è ïðîäúëæè êúì ïëîùàä 
„Ñâîáîäà“.

Íà 27 ÿíóàðè ò.ã. íàðîäíè 
ïðåäñòàâèòåëè ãëàñóâàõà ïðî-
òèâ Çàêîíîïðîåêòà çà èçìåíå-
íèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà 
çàùèòà îò äîìàøíî íàñèëèå 

Íà 7 ìàðò, îêîëî 10:25 ÷àñà, 
å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå çà èç-
âúðøåíà êðàæáà îò ñòîïàíñêè 
äâîð, íàõîäÿù ñå íà òåðèòî-
ðèÿòà íà ãðàä Äîáðè÷. Óñòà-
íîâåíî å, ÷å çà âðåìåòî îò 2 
ìàðò äî 7 ìàðò, íåèçâåñòåí 
èçâúðøèòåë ÷ðåç äåìîíòàæ å 
èçâúðøèë êðàæáà íà ÷àñòè îò 
èçëîæåí â èìîòà ïðèêà÷åí è 
íàâåñåí èíâåíòàð. Ïî ñëó÷àÿ å 
îáðàçóâàíî äîñúäåáíî ïðîèç-
âîäñòâî.ÍÄÒ

КРАЖБА В КРАЖБА В 
СТОПАНСКИ ДВОРСТОПАНСКИ ДВОР

íàêàçàíèå „ëèøàâàíå îò ñâîáî-
äà“ çà ñðîê îò 9 ãîäèíè. Ìúæúò 
ñå âúçïîëçâà îò ïðàâîòî ñè 
ïî çàêîí äåëîòî ñðåùó íåãî 
äà ñå ãëåäà ïðè óñëîâèÿòà íà 
ñúêðàòåíî ñúäåáíî ñëåäñòâèå, 
ïðèçíàâàéêè èçöÿëî ôàêòèòå 
è îáñòîÿòåëñòâàòà îò îáâè-
íèòåëíèÿ àêò.  Â òîçè ñëó÷àé 
ñúäúò å çàäúëæåí äà íàìàëè ñ 
åäíà òðåòà íàêàçàíèåòî è ñëåä 
ðåäóöèðàíåòî ïîäñúäèìèÿò 
ùå áúäå ëèøåí îò ñâîáîäà çà 
ïåðèîä îò 6 ãîäèíè, êîèòî ùå 
èçòúðïè ïðè ñòðîã ðåæèì.

Äåÿíèåòî å èçâúðøåíî íà 3 
àâãóñò 2022 ãîäèíà. Ïîñòðàäà-
ëîòî äåòå áèëî îáÿâåíî çà èç-
äèðâàíå, òúé êàòî èç÷åçíàëî îò 
öåíòðàëíàòà ÷àñò íà Äîáðè÷. 

(ÇÈÄ íà ÇÇÄÍ), „çàëàãàéêè çà 
ïîðåäåí ïúò ïðåäèçáîðíî íà 
ãðîçíà è åâòèíà ïðîïàãàíäà 
ñðåùó æåíèòå è ËÃÁÒÈ“, îáðè-
÷àéêè äåñåòêè õîðà íà ñìúðò, 
êàêòî è 1 ìèëèîí æåíè - íà 
òîâà äà ïðîäúëæàò äà ñòðàäàò 
îò íàñèëèå âñåêè äåí, áåç 
åôåêòèâíî çàêîíîäàòåëñòâî è 
äîñòúï äî ïðåâàíòèâíè ìåðêè.

Ìàðèÿ Ìåòîäèåâà, ïðåäñå-
äàòåë íà ôîíäàöèÿ „Íèêîëàé 
×óäîòâîðåö“, èçðàçè ñúæà-

СВОДНИКЪТ, ОГРАБИЛ И ПРЕБИЛ ШОФЬОР СВОДНИКЪТ, ОГРАБИЛ И ПРЕБИЛ ШОФЬОР 
НА ОКОЛОВРЪСТНОТО, ОСТАВА В АРЕСТАНА ОКОЛОВРЪСТНОТО, ОСТАВА В АРЕСТА

ìàíå íà íàé-òåæêàòà ìÿðêà 
çà ïðîöåñóàëíà ïðèíóäà. Îò 
ñúáðàíèòå äîêàçàòåëñòâà ñå 
ñòèãà äî èçâîäà, ÷å å íàëèöå 
îáîñíîâàíî ïðåäïîëîæåíèå 
çà ñúïðè÷àñòíîñòòà íà Îðëèí 
Ì. êúì äåÿíèåòî, çà êîåòî ìó 
å ïîâäèãíàòî îáâèíåíèå. Îñ-
íîâàòåëíî å è çàêëþ÷åíèåòî, 
÷å èìà ðåàëíà îïàñíîñò òîé 
äà èçâúðøè ïðåñòúïëåíèå. 
Îñúæäàí å 9 ïúòè çà ðàçëè÷íè 
ïðåñòúïëåíèÿ îò îáù õàðàê-
òåð, íÿêîè îò êîèòî – òåæêè 
óìèøëåíè. Íà 11 ÿíóàðè å èç-
òúðïÿë ïîñëåäíîòî ñè íàêàçà-
íèå è ìàëêî ñëåä òîâà îòíîâî 
å ïîïàäíàë â ïîëåçðåíèåòî íà 
ïðàâîîõðàíèòåëíèòå îðãàíè 
-  âúâ âðúçêà ñ äåÿíèåòî, ïðåä-
ìåò íà íàñòîÿùîòî ïðîèçâîä-
ñòâî. Îïàñíîñòòà äà èçâúðøè 
ïðåñòúïëåíèå èëè äà ñå óêðèå 
çàêîíúò èçâåæäà îò òîâà, ÷å 
äåÿíèåòî å â óñëîâèÿòà íà îïà-
ñåí ðåöèäèâ, ïðèïîìíè ñúäúò. 

Îïðåäåëåíèåòî, ñ êîåòî 
Âàðíåíñêèÿò àïåëàòèâåí ñúä 
ïîòâúðäè çàäúðæàíåòî ïîä 
ñòðàæà íà îáâèíÿåìèÿ â ãðà-
áåæ Îðëèí Ì., å îêîí÷àòåëíî. 
ÍÄÒ

Íà 7 ìàðò, îêîëî 20:07 ÷àñà, 
å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå çà 
âúçíèêíàëî ÏÒÏ ïî ïúòÿ ãðàä 
Äîáðè÷, ïîñîêà ñ. Êîçëîäóéöè. 
Íà ìÿñòî å óñòàíîâåíî, ÷å ëåê 
àâòîìîáèë Îïåë, óïðàâëÿâàí 
îò 24-ãîäèøåí ìúæ, áèë çà-
ñëåïåí îò íàñðåùíî ñïðÿë ëåê 
àâòîìîáèë Ìåðöåäåñ. Çàðàäè 
òîâà Îïåëúò íàïóñíàë ïúòíîòî 
ïëàòíî è óäàðèë 57-ãîäèøåí 
ìúæ, âîäà÷ íà Ìåðöåäåñà. Ïî-
ñòðàäàëèÿò ñå íàìèðàë èçâúí 
àâòîìîáèëà, äî ïðåäíàòà ëÿâà 
âðàòà. Âñëåäñòâèå íà èíöèäåí-
òà, 57-ãîäèøíèÿò ìúæ å íàñòà-
íåí â ÌÁÀË Äîáðè÷ ñ ôðàêòó-
ðà íà äîëåí êðàéíèê è ðåáðà, 

ДВАМА ПОСТРАДАХА ПРИ ДВАМА ПОСТРАДАХА ПРИ 
КАТАСТРОФАКАТАСТРОФА

áåç îïàñíîñò çà æèâîòà. 
Â ëåêèÿ àâòîìîáèë Îïåë ñà 

ïúòóâàëè òðèìà ïúòíèöè, êàòî 
åäèíèÿò îò òÿõ, ìúæ íà 25 
ãîäèíè, å íàñòàíåí â ÌÁÀË– 
Äîáðè÷, ñ íàòúðòâàíèÿ ïî òÿ-
ëîòî, áåç îïàñíîñò çà æèâîòà. 
Ïðè èçâúðøåíàòà ïðîâåðêà íà 
24-ãîäèøíèÿ âîäà÷ íà Îïåëà 
çà óïîòðåáà íà íàðêîòè÷íè è 
óïîéâàùè âåùåñòâà, òåñòúò 
îò÷èòà ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò 
çà óïîòðåáà íà ìåòààìôåòà-
ìèí. Âîäà÷úò å çàäúðæàí çà 
ñðîê îò 24 ÷àñà. Ïî ñëó÷àÿ ñå 
ðàáîòè â óñëîâèÿòà íà äîñú-
äåáíî ïðîèçâîäñòâî ïî îïèñà 
íà Âòîðî ÐÓ ÌÂÐ Äîáðè÷.ÍÄÒ

O п р е д е л я  п о з в о л е н и т е  м е с т а 
за  агитационни  материали  за 
предстоящите избори в  община Балчик

å ñïðÿí çà ïðîâåðêà ëåê 
àâòîìîáèë „Ôîëêñâàãåí“, óï-
ðàâëÿâàí îò 32-ãîäèøåí ìúæ. 
Â àâòîìîáèëà èìàëî è äâàìà 
ïúòíèöè - íà 40ãîäèíè è íà 
16ãîäèíè. Ïî âðåìå íà ïðî-

âåðêàòà â ÌÏÑ ñà óñòàíîâåíè 
4 áðîÿ äåòåêòîðè çà ìåòàë è 
16 áðîÿ àíòè÷íè ìîíåòè. Ðà-
áîòàòà ïî ñëó÷àÿ ïðîäúëæàâà 
ïî îïèñà íà Ïúðâî ÐÓ ÌÂÐ - 
Äîáðè÷.ÍÄÒ

ëåíèåòî ñè, ÷å íà øåñòâèåòî 
íÿìà ïîâå÷å ïîëèòèöè, îñîáå-
íî òàêèâà, êîèòî ñà ãëàñóâàëè 
ñðåùó ïîïðàâêàòà â Çàêîíà çà 
äîìàøíîòî íàñèëèå. Òÿ íàñòîÿ 
äúðæàâàòà äà âúâåäå ñâîèòå 
ìåõàíèçìè çà ïðåâåíöèÿ è 
ïîä÷åðòà, ÷å îáëàñò Äîáðè÷ å 
ñðåä îáëàñòèòå, â êîèòî íÿìà 
íèòî åäíà èíñòèòóöèÿ, êîÿòî 
äà ìîæå äà ïðèþòè ìúæ èëè 
æåíà, îáåêò íà äîìàøíî íàñè-
ëèå è äà ãè çàùèòè.

Ìîìè÷åíöåòî ñå íàìèðàëî òàì 
çàåäíî ñúñ ñâîèòå äâå ñåñòðè. 
Òðèòå äåöà áèëè ñàìè, òúé êàòî 
ìàéêà èì, êîÿòî ãè îòãëåæäàëà 
ñàìà, ðàáîòåëà â ê.ê. Àëáåíà è 
â òîçè äåí áèëà íà ñìÿíà.

Ìîìè÷åíöàòà ÷åñòî ïðîñåëè 
è èìåííî òàêà ïîäñúäèìèÿò óñ-
ïÿë äà îòâåäå ñúñ ñåáå ñè åäíî 
îò òÿõ. Òîé ñå âúçïîëçâàë îò 
òîâà, ÷å òî îòèøëî äà ìó èñêà 
ïàðè. Äàë ìó ëåâ è ãî çàâåë äà 
ìó êóïè ñëàäîëåä. Ñïå÷åëèë 
äîâåðèåòî ìó, 40-ãîäèøíèÿò 
ìúæ ïîâåë äåòåòî êúì ñåëî 
Ïëà÷è äîë, êúäåòî æèâååë è 
ðàáîòåë. Îêîëî 16:00 ÷àñà ãî 
îñòàâèë â ïîñòðîéêàòà, êîÿòî 
îáèòàâàë, è ãî çàêëþ÷èë. Âúð-
íàë ñå íÿêîëêî ÷àñà ïî-êúñíî 

Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ ïðåäóïðåæäàâà ãðàæäàíèòå, ÷å â ïåðèîäà 
îò 08.03.2023 ã. äî 10.03.2023 ã., îò 08.00 äî 16.30 ÷àñà, ùå ñå 
èçâúðøâà ïëàíèðàíà ðåçèòáà íà äúðâåòà ïî óë. "Ðàéêî Äàñêàëîâ". 

Îò îáùèíàòà ìîëÿò ãðàæäàíèòå äà íå ïàðêèðàò â ãîðåïîñî÷å-
íèòå ó÷àñòúöè â òîâà ÷àñîâî âðåìå! 

ПЛАНИРАНА РЕЗИТБАПЛАНИРАНА РЕЗИТБА

è, òúé êàòî äåòåòî ïëà÷åëî è 
èñêàëî äà ñè òðúãâà, òîé ãî 
çàâúðçàë. Ïðåäè äà çàñïÿò, 
Ñ.Ì. èçâúðøèë áëóäñòâåíè 
äåéñòâèÿ ñïðÿìî ìàëîëåòíîòî 
ìîìè÷åíöå.

Ïîñòðàäàëîòî äåòå áèëî îò-
êðèòî íà 4 àâãóñò 2022 ãîäèíà 
â öåíòðàëíàòà ÷àñò íà Äîáðè÷, 
îòíîâî ñàìî. Òî áèëî îñòàâåíî 
òàì îò îáâèíÿåìèÿ, à ñàìèÿò 
òîé èç÷åçíàë. Ñëåä êàòî áèëà 
óñòàíîâåíà íåãîâàòà ñúïðè-
÷àñòíîñò êúì ñëó÷èëîòî ñå, 
ìúæúò áèë çàäúðæàí.

Ïðèñúäàòà íà Ðàéîíåí ñúä – 
Äîáðè÷ ïîäëåæè íà îáæàëâàíå 
è ïðîòåñò ïðåä Îêðúæíèÿ ñúä 
â ãðàäà.ÍÄÒ

Îáùèíà Áàëèê å îäîáðåíà 
ñ ïðîåêò „Ãðèæà â äîìà“ ïî 
Ïðîãðàìà çà ðàçâèòèå íà ÷î-
âåøêèòå ðåñóðñè. Ïðîåêòúò å 
çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïî÷àñîâè 
ìîáèëíè èíòåãðèðàíè çäðàâ-
íî-ñîöèàëíè óñëóãè çà íóæ-
äàåùè ñå õîðà ñ óâðåæäàíèÿ 
è âúçðàñòíè, êàêòî è çà ïðå-
äîñòàâÿíå íà ïñèõîëîãè÷åñêà 

НАД 60 НУЖДАЕЩИ СЕ В ОБЩИНА НАД 60 НУЖДАЕЩИ СЕ В ОБЩИНА 
БАЛЧИК ПОЛУЧАВАТ "ГРИЖА В ДОМА"БАЛЧИК ПОЛУЧАВАТ "ГРИЖА В ДОМА"

ïîäêðåïà è êîíñóëòèðàíå.
Äî 10 àïðèë ñå ïðèåìàò çà-

ÿâëåíèÿ ïî îáðàçåö îò æåëàå-
ùè äà áúäàò âêëþ÷åíè â ñîöè-
àëíàòà óñëóãà. Êàíäèäàòèòå äà 
ÿ ïðåäîñòàâÿò êàòî ñîöèàëíè 
àñèñòåíòè, ìåäèöèíñêè ñïå-
öèàëèñò è ïñèõîëîã ïîäàâàò 
äîêóìåíòè â ñúùèÿ ñðîê.

Íà ïîäàëèòå çàÿâëåíèÿ çà 

ïîëçâàíå íà óñëóãàòà ùå áúäå 
èçãîòâåíà èíäèâèäóàëíà îöåí-
êà íà ïîòðåáíîñòèòå îò ïîä-
êðåïà, çà äà áúäàò êëàñèðàíè 
62 ïîòðåáèòåëè íà ïî÷àñîâè 
çäðàâíî-ñîöèàëíè óñëóãè â 
ïðîäúëæåíèå íà 12 ìåñåöà. 
Ñ æåëàåùèòå äà ðàáîòÿò ïî 
ïðîåêòà ùå áúäå ïðîâåäåíî 
èíòåðâþ. Ñïîðåä ïðåäïî÷è-
òàíèÿòà íà ïîòðåáèòåëèòå ùå 
áúäàò àíãàæèðàíè 14 ñîöèàëíè 
àñèñòåíòè, äâå ìåäèöèíñêè 
ñåñòðè è åäèí ïñèõîëîã.

Î÷àêâàíèòå ðåçóëòàòè îò 
ðåàëèçàöèÿòà íà äåéíîñòèòå 
ñà ïîäîáðåíî êà÷åñòâî çà 
æèâîò è ãðèæà çà ëèöà ñ òåæêè 
çàáîëÿâàíèÿ è óâðåæäàíèÿ è 
ñàìîòíî æèâååùè õîðà; íà-
ìàëåí ðèñê îò çàâèñèìîñò îò 
èíñòèòóöèîíàëåí òèï ãðèæè.

 ÁÍÐ-Àëáåíà Èâàíîâà
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Íà 6.03.2023 ã. Íàöèîíàëíèÿò 
äîâåðèòåëåí åêîôîíä îáÿâè 
ðåçóëòàòèòå îò  ïðîöåäóðà çà 
êîíêóðåíòåí ïîäáîð íà äâå 
îáùèíè ñ ïî äâå ó÷èëèùà çà 
ó÷àñòèå â ïðîåêò „Âèçèÿ 2045“, 
ôèíàíñèðàí îò Åâðîïåéñêàòà 
èíèöèàòèâà çà êëèìàòà (EUKI) 
íà ãåðìàíñêîòî ïðàâèòåëñòâî.

Êàíäèäàòñòâàõà íàä 50 áúë-
ãàðñêè îáùèíè. Èçáðàíèòå, 
êîèòî ùå ó÷àñòâàò â ïðîåêòà,  
ñà,  îáùèíà Äîáðè÷ – ñúñ 
Ñðåäíî ó÷èëèùå  „Ïåòêî Ðà÷îâ 
Ñëàâåéêîâ“ è Ñðåäíî ó÷èëèùå 
„Äèìèòúð Òàëåâ“, è îáùèíà 
ßìáîë - ñ Åçèêîâà ãèìíàçèÿ 
„Âàñèë Êàðàãüîçîâ“ è Îñíîâíî 
ó÷èëèùå „Ëþáåí Êàðàâåëîâ“

Öåëòà íà ïðîåêò „Âèçèÿ 
2045“ å äà îáåäèíè óñèëèÿòà 
íà ó÷èëèùà è îáùèíñêè àäìè-
íèñòðàöèè çà ïðèâëè÷àíå íà 
âñè÷êè çàèíòåðåñîâàíè ñòðàíè 
(äîñòàâ÷èöè íà óñëóãè è åíåð-
ãèÿ, ïóáëè÷íè àäìèíèñòðàöèè, 
òúðãîâöè, ìåäèè è äð.) â ñúçäà-
âàíåòî è åêñïåðèìåíòàëíîòî 
ïðèëàãàíå íà èíîâàòèâåí ìîäåë 
çà ïîñòèãàíå íà êëèìàòè÷íà 
íåóòðàëíîñò íà ìåñòíî íèâî.

Ïðîåêòúò ñå èçïúëíÿâà îò 
ìåæäóíàðîäåí êîíñîðöèóì, 
ðúêîâîäåí îò Íåçàâèñèìèÿ 
èíñòèòóò ïî îêîëíà ñðåäà â 
Áåðëèí (UfU), ñ êîéòî ÍÄÅÔ 
èìà äúëãîãîäèøíî óñïåøíî 
ïàðòíüîðñòâî. Äðóãèòå ïàðò-
íüîðè ïî ïðîåêòà ñà ÍÄÅÔ, 
Àñîöèàöèÿòà íà îáùèíèòå 
„Åíåðãèéíè ãðàäîâå“ (Energy 
cities) â Êðàêîâ, Ïîëøà,  Ðåãè-
îíàëíà åíåðãèéíà àãåíöèÿ íà 
Ñàâèíñêà, Øàëåøêà è Êîðîøêà 
îáëàñòè, Ñëîâåíèÿ.

Îò âñÿêà îò òðèòå ñòðàíè 
(Áúëãàðèÿ, Ñëîâåíèÿ è Ïîëøà) â 

ïðîåêòà ùå âçåìàò ó÷àñòèå ïî 
äâå îáùèíè ñ ïî äâå ó÷èëèùà 
âñÿêà.

Ïåðèîäúò íà èçïúëíåíèå íà 
ïðîåêòà å äî àïðèë 2025 ãî-
äèíà.

Çà ïîñòèãàíå íà öåëèòå íà 
ïðîåêòà ñà ïðåäâèäåíè ñëåä-
íèòå ãðóïè äåéíîñòè, â êîèòî 
ó÷àñòâàò ó÷èëèùàòà, îáùèíè-
òå è äðóãèòå çàèíòåðåñîâàíè 
ñòðàíè:

� ñúçäàâàíå â ó÷èëèùàòà íà 
åêèïè îò ó÷èòåëè, ñëóæèòåëè â 
ó÷èëèùàòà è ó÷åíèöè çà èçïúë-
íåíèå íà ïðîåêòà;

� ïðåäîñòàâÿíå íà êîìïëå-
êòè îò èçìåðâàòåëíè óðåäè çà 
íàáëþäåíèå íà ñúñòîÿíèåòî 
íà ïîòðåáëåíèåòî íà åíåðãèÿ 
â ó÷èëèùàòà, êàêòî è îöåíêà 
íà ìÿñòî íà ïîòðåáëåíèåòî 
íà åíåðãèÿ âúâ âñÿêî îò ó÷è-
ëèùàòà;

� îöåíêà íà åìèñèèòå íà 
ïàðíèêîâè ãàçîâå íà ÷åòèðèòå 
ó÷èëèùà â äâåòå îáùèíè – èç-
÷èñëÿâàíå íà âúãëåðîäíèÿ îòïå-
÷àòúê ÷ðåç ìåòîäèêà è ñèñòåìà 

Добрич и Ямбол са двете общини в България, които ще 
участват в проект "Визия 2045", финансиран от Европейската 
инициатива за климата (EUKI) на германското правителство,  
съобщиха от пресцентъра на местната управа в Ямбол.

МИГ "ДОБРИЧКА" ФИНАНСИРА ПРОЕКТИ ЗА МИГ "ДОБРИЧКА" ФИНАНСИРА ПРОЕКТИ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИРАЗВИТИЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Ìåñòíàòà èíèöèàòèâíà ãðóïà 
„Äîáðè÷êà“ (ÌÈÃ „Äîáðè÷êà“) 
ñòàðòèðà òðåòè ïðèåì íà ïðî-
åêòíè ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðî-
öåäóðà BG06RDNP001-19.680 
ÌÈÃ ÄÎÁÐÈ×ÊÀ ïîäìÿðêà 
19.2-6.4 „Èíâåñòèöèè â ïîä-
ê ð å ï à  í à í å ç å ì å ä å ë ñ ê è 
äåéíîñòè“êúì Ñòðàòåãèÿòà çà 
âîäåíî îò îáùíîñòèòå ìåñòíî 
ðàçâèòèå.Ùå ñå ïîäïîìîãíàò 
ïðîåêòèíàñî÷åíè êúì óñòà-
íîâÿâàíåòî è ðàçâèòèåòî íà 
íåñåëñêîñòîïàíñêè äåéíîñòè, 
êîèòî âîäÿò äî ñúçäàâàíå è 
óòâúðæäàâàíå íà ïðîäóêò, áà-
çèðàí íà ìåñòíè ðåñóðñè è/èëè 
èíîâàöèÿ, ðàçâèòèå íà óñëóãè-
âúâ âñè÷êè ñåêòîðè, ðàçâèòèå 
íà òóðèçúìà, ñòàáèëíîñò çà 
ìàëêèÿ áèçíåñ è ñúçäàâàíå íà 
íîâè ðàáîòíè ìåñòà.Ïðåäâèäå-
íèÿò áþäæåò ïî ïðîöåäóðàòà 
å à 165 934,97ëâ., îñèãóðåíè 
îò Ïðîãðàìàòà çà ðàçâèòèå íà 
ñåëñêèòå ðàéîíè 2014-2020 ã. 

Ïðîåêòíè ïðåäëîæåíèÿ ìî-
ãàò äà ïîäàâàò çåìåäåëñêè ñòî-
ïàíè èëè ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ, 
ðåãèñòðèðàíè êàòî ÅÒ èëè þðè-
äè÷åñêè ëèöà ïî Òúðãîâñêèÿ 
çàêîí, Çàêîíà çà êîîïåðàöèèòå 
èëè Çàêîíà çà âåðîèçïîâå-
äàíèÿòà, êàêòî è çàíàÿò÷èè. 
Çàäúëæèòåëíî êàíäèäàòèòå 
òðÿáâà äà èìàò ïîñòîÿíåí 
àäðåñ èëè ñåäàëèùå íà òåðè-
òîðèÿòà íà îáùèíà Äîáðè÷êà 
è äåéíîñòèòå ïî ïðîåêòà äà ñå 
èçïúëíÿâàò íà òåðèòîðèÿòà íà 
ÌÈÃ „Äîáðè÷êà“.

ОБЩИНА ДОБРИЧ Е ЕДНА ОТ ДВЕТЕ ОБЩИНА ДОБРИЧ Е ЕДНА ОТ ДВЕТЕ 
ОБЩИНИ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО ЩЕ ОБЩИНИ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО ЩЕ 
УЧАСТВАТ В ПРОЕКТ "ВИЗИЯ 2045"УЧАСТВАТ В ПРОЕКТ "ВИЗИЯ 2045"

Äîïóñòèìè çà ôèíàíñèðàíå 
ñà èíâåñòèöèè çà îáíîâÿâàíå 
íà òóðèñòè÷åñêè îáåêòè è ðàç-
âèòèå íà òóðèñòè÷åñêè óñëóãè, 
ïðîèçâîäñòâî èëè ïðîäàæáà 
íà íåçåìåäåëñêè ïðîäóêòè, 
ðàçâèòèå íà óñëóãè âúâ âñè÷êè 
ñåêòîðè (ãðèæè çà äåöà, âúç-
ðàñòíè õîðà, õîðà ñ óâðåæ-
äàíèÿ, çäðàâíè óñëóãè, ñ÷åòî-
âîäñòâî è îäèòîðñêè óñëóãè è 
äð.), ïðîèçâîäñòâî íà åíåðãèÿ 
îò âúçîáíîâÿåìè åíåðãèéíè 
èçòî÷íèöè çà ñîáñòâåíî ïî-
òðåáëåíèå, ðàçâèòèå íà çàíà-
ÿòèòå è äðóãè íåçåìåäåëñêè 
äåéíîñòè. Ìåñòàòà çà òóðèñ-
òè÷åñêî íàñòàíÿâàíåìîãàò íà 
áúäàò îáíîâåíè ïî ïîäìÿðêà-
òà, àêî ñà ñ äî 20 ïîìåùåíèÿ 
çà íàñòàíÿâàíå è ôèíàíñîâàòà 
ïîìîù íå ïðåâèøàâà 50 000 
ëâ. ñ ÄÄÑ.

Áåçâúçìåçäíàòà ôèíàí-
ñîâàòà ïîìîù(ÁÔÏ) ùå ñå 
ïðåäîñòàâÿ çà ìàòåðèàëíè 
è íåìàòåðèàëíè èíâåñòèöèè 
çà èçãðàæäàíå, ïðèäîáèâàíå 
èëè ïîäîáðåíèÿ íà íåäâèæè-
ìî èìóùåñòâî, çàêóïóâàíå, 
âêëþ÷èòåëíî ÷ðåç ëèçèíã íà 
íîâè ìàøèíè è îáîðóäâàíå, 
ïðèäîáèâàíå è ñúçäàâàíå íà 
êîìïþòúðåí ñîôòóåð è ïðèäî-
áèâàíå íà ïàòåíòè, ëèöåíçè, 
àâòîðñêè ïðàâà è ìàðêè.Äî-
ïóñòèìè ñà è ðàçõîäè âúçíèê-
íàëè íå ïî-ðàíî îò 01.01.2014 
ã. ñâúðçàíè ñ ïðîåêòíîòî ïðåä-
ëîæåíèå – ðàçðàáîòâàíå íà 
áèçíåñ ïëàí,ïðåäïðîåêòíè 

Îáùèíà Øàáëà èçãðàæäà ðè-
áàðñêî ñåëèùå â ñ. Êðàïåö ïî 
åâðîïðîåêò. Ïúðâèÿò åòàï íà 
ïðîåêòà ïðåäâèæäà èçãðàæäà-
íå íà ðàáîòèëíèöà çà ðåìîíò 
íà ðèáàðñêè ëîäêè, ïàðêèíã 
çà ëåêè àâòîìîáèëè, ðàìïà ñ 
óñèëåíà íàñòèëêà, êîÿòî ùå ñå 
èçïîëçâà çà äîñòúï äî 16 íîâè 
óñòàíîâêè çà ëîäêè. Ñëåä ïðî-
âåäåíà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà å 
èçáðàí èçïúëíèòåë íà ïðåäâè-
äåíèòå ñòðîèòåëíî- ìîíòàæíè 
ðàáîòè. Íîâîòî ñåëèùå ùå 
ïðåäîñòàâè ìÿñòî íà ìåñòíè-
òå ðèáàðè â ñ. Êðàïåö, êúäåòî 
ðèáîëîâúò å òðàäèöèîíåí ïî-
ìèíúê çà íàñåëåíèåòî, à çà ãî-
ëÿìà ÷àñò îò íåãî è åäèíñòâåí 
íà÷èí çà ïðåïèòàíèå.

Ïëàíèðàíèòå ïðîåêòíè äåé-
íîñòè âúçëèçàò íà 428 855 ëâ., 
îò êîéòî 373 361 ëâ. ñà îñèãó-
ðåíè îò Ïðîãðàìà çà ìîðñêî 
äåëî è ðèáàðñòâî 2014-2020 ã., 
÷ðåç Ñòðàòåãèÿòà çà Âîäåíî îò 
îáùíîñòèòå ìåñòíî ðàçâèòèå 
íà Ìåñòíà èíèöèàòèâíà ðèáàð-
ñêà ãðóïà „Øàáëà-Êàâàðíà-Áàë-
÷èê“.  Îáùèíà Øàáëà ùå ñúôè-
íàíñèðà ïðîåêòà ñ 55 493 ëâ. 

Âòîðèÿò åòàï îò èçãðàæ-
äàíåòî íà ðèáàðñêî ñåëèùå 
ïðåäâèæäà èçãðàæäàíå íà åä-
íîòèïíè åäíîåòàæíè ïîñòðîéêè 
çà ñúõðàíåíèå íà ðèáîëîâíè 
ïðèíàäëåæíîñòè è èíâåíòàð, 
êàêòî è âòîðè ïàðêèíã çà ëåêè 
àâòîìîáèëè. Çà îñúùåñòâÿâà-
íåòî ìó Îáùèíàòà ùå òúðñè 
äîïúëíèòåëíî ôèíàíñèðàíå.

Ñ îáîñîáÿâàíå íà ðèáàð-
ñêîòî ñåëèùå ùå ñå ñúçäàäå 
ïîäõîäÿùà çîíà çà ïúëíîöå-
íåí îòäèõ è ðàçõîäêà ïîêðàé 
áðåãà, ùå ñå ñúçäàäàò áëàãî-
ïðèÿòíè óñëîâèÿ çà ñú÷åòàâàíå 
íà ÷èñòî ðèáîëîâíèòå ôóíêöèè 
ñ òóðèçìà è îòäèõà. Ñú÷åòàíèå-
òî ìîðå, ïëàæ, ïàðê ùå áúäå 
äîïúëíåíî ñ ðèáàðñêè ôóíê-
öèè, êîèòî ùå áúäàò ïî-ñêîðî 
àòðàêöèÿ îòêîëêîòî ñòîïàíñêà 
äåéíîñò.

Ñ èçïúëíåíèå íà ïðîåêòà 
„Ðèáàðñêî ñåëèùå - ñ. Êðà-
ïåö – Åòàï I“ ùå ñå íàñúð÷è 

ИЗГРАЖДАТ РИБАРСКО СЕЛИЩЕ ИЗГРАЖДАТ РИБАРСКО СЕЛИЩЕ 
В ШАБЛЕНСКОТО СЕЛО КРАПЕЦВ ШАБЛЕНСКОТО СЕЛО КРАПЕЦ

ñîöèàëíîòî áëàãîïîëó÷èå, íà-
ìàëÿâàíåòî íà áåäíîñòòà è 
èêîíîìè÷åñêîòî ðàçâèòèå â 
òåðèòîðèÿòà íà ÌÈÐÃ „Øàáëà-
Êàâàðíà-Áàë÷èê“, ÷ðåç èíâåñ-
òèöèè â ïîäîáðÿâàíå ñðåäàòà 
íà æèâîò. 

Ñðîêúò íà èçïúëíåíèå íà 
ïðîåêòíèòå äåéíîñòè å äî íî-
åìâðè 2023 ã.

ÎÈÖ – Äîáðè÷  å ÷àñò îò 

ìðåæàòà îò 27 èíôîðìàöèîííè 
öåíòðîâå çà ïîïóëÿðèçèðàíå 
íà Êîõåçèîííàòà ïîëèòèêà íà 
Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, ñúçäàäåí 
ñ ôèíàíñîâàòà ïîäêðåïà íà 
Îïåðàòèâíà ïðîãðàìà „Äîáðî 
óïðàâëåíèå", ñúôèíàíñèðàíà 
îò Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, ÷ðåç 
Åâðîïåéñêèÿ ñîöèàëåí ôîíä.  

Îáëàñòåí èíôîðìàöèîíåí 
öåíòúð – Äîáðè÷

îò êðèòåðèè, ðàçðàáîòåíè îò 
êîíñîðöèóìà, êàêòî è îöåíêà 
íà ñúñòîÿíèåòî íà ñãðàäèòå íà 
ó÷èëèùàòà;

� ïîäïîìàãàíå íà ó÷èëèùàòà 
äà èçãîòâÿò è ðåàëèçèðàò ñâîè 
ïëàíîâå çà äåéñòâèå çà ïîñòè-
ãàíå íà êëèìàòè÷íà íåóòðàë-
íîñò ÷ðåç ñúâìåñòíè äåéíîñòè 
ñ îáùèíàòà è äðóãèòå çàèíòå-
ðåñîâàíè ñòðàíè;

� îðãàíèçèðàíå è ïðîâåæäàíå 
íà ó÷åáíè ïúòóâàíèÿ ìåæäó 
äâåòå îáùèíè è ó÷èëèùà çà îá-
ìÿíà íà îïèò, êàêòî è ðàçïðîñ-
òðàíåíèå íà îïèòà ñðåä âñè÷êè 
ó÷èëèùà â Áúëãàðèÿ è â äðóãèòå 
ñòðàíè îò êîíñîðöèóìà;

� îðãàíèçèðàíå è ïðîâåæäàíå 
íà ó÷åáíî ïúòóâàíå äî Ãåðìà-
íèÿ çà ó÷àñòíèöèòå â ïðîåêòà. 
Ðàçìÿíà íà ïîñåùåíèÿ ìåæäó 
îáùèíà ßìáîë, îáùèíà Äîáðè÷ 
è îäîáðåíèòå ó÷èëèùà çà îáìÿ-
íà íà îïèò;

� ðàçïðîñòðàíåíèå íà îïèòà 
ñðåä âñè÷êè ó÷èëèùà â Áúë-
ãàðèÿ è â äðóãèòå ñòðàíè îò 
êîíñîðöèóìà.

èçñëåäâàíèÿ, ìàðêåòèíãîâè 
ñòðàòåãèè,êîíñóëòàíòñêè óñ-
ëóãè, ñâúðçàíè ñèçïúëíåíèåòî 
è îò÷èòàíå íà äåéíîñòèòå ïî 
ïðîåêòà, õîíîðàðè çà ïðàâíè 
óñëóãè, àðõèòåêòè, èíæåíåðè 
è äð.

Êàíäèäàòèòå ïðåäñòàâÿò 
áèçíåñ ïëàí ïî îáðàçåö, êîéòî 
ñúäúðæà ïîäðîáíî îïèñàíèå 
íà ïëàíèðàíèòå èíâåñòèöèè 
è äåéíîñòè, è äîêàçâà èêîíî-
ìè÷åñêàòà æèçíåñïîñîáíîñò 
íà ïðîåêòà çà 5 ãîäèøåí ïå-
ðèîä, à ïðè èçâúðøâàíå íà 
ñòðîèòåëíî-ìîíòàæíè ðàáîòè 
è òðàéíè íàñàæäåíèÿ – çà 10 
ãîäèøåí ïåðèîä.

Ìèíèìàëíèÿò ðàçìåð íà 
ÁÔÏ çà êîíêðåòåí ïðîåêò å 
500 ëâ., à ìàêñèìàëíèÿ äî 150 
000 ëâ. Îáùàòà ñòîéíîñò íà 
åäèí ïðîåêò òðÿáâà äà å îò 
10 000 ëâ. äî 200 000 ëâ., êàòî 
ïîäïîìàãàíåòî å äî 75%. Çà 
ïðîåêòè âêëþ÷âàùè äåéíîñòè 
çà ðàçâèòèå íà òóðèçúì (îáíî-
âÿâàíå íà òóðèñòè÷åñêè îáåê-

òè è ðàçâèòèå íà òóðèñòè÷åñêè 
óñëóãè) ôèíàíñîâàòà ïîìîù å 
äî 5% îò îáùèòå äîïóñòèìè 
ðàçõîäè.

Êðàéíèÿò ñðîê çà êàíäè-
äàòñòâàíå å äî 17:00 ÷àñà íà 
31 ìàé 2023 ã. Äîêóìåíòèòå 
ñå ïîäàâàò ïî åëåêòðîíåí ïúò 
÷ðåç ïîïúëâàíå è ïîäàâàíå 
íà óåá áàçèðàí ôîðìóëÿð, 
ñ êâàëèôèöèðàí åëåêòðîíåí 
ïîäïèñ (ÊÅÏ), ÷ðåç ìîäóëà „Å-
êàíäèäàòñòâàíå“ â ñèñòåìàòà 
ÈÑÓÍ 2020, íà ñëåäíèÿ èíòåð-
íåò àäðåñ: https://eumis2020.
government.bgÏàêåòúò ñ äî-
êóìåíòè ìîæå äà áúäå èçòåã-
ëåí îò ñëåäíèÿ ëèíê:https://bit.
ly/3m45Iob

Êàíäèäàòèòåìîãàò äà èñêàò 
ðàçÿñíåíèÿ ïî Óñëîâèÿòà çà 
êàíäèäàòñòâàíå â ñðîê äî 3 
ñåäìèöè ïðåäè èçòè÷àíåòî íà 
ñðîêà çà êàíäèäàòñòâàíå íà 
ñëåäíèÿ åëåêòðîíåí àäðåñ: 
mig_dobrichka@abv.bg

Îáëàñòåí èíôîðìàöèîíåí 
öåíòúð – Äîáðè÷

Öâåòå ïîäàðè „Ãðàäñêè 
òðàíñïîðò Äîáðè÷“ ÅÎÎÄ íà 
âñÿêà ñâîÿ ïúòíè÷êà â Ìåæ-
äóíàðîäíèÿ äåí íà æåíàòà – 8 
ìàðò. Õóáàâàòà èíèöèàòèâà 
çàïî÷íà ïðåäè íÿêîëêî ãîäèíè 
è ñå ïðåâúðíà â òðàäèöèÿ.  

Ãðàäñêè òðàíñïîðò Äîáðè÷“ 

С ЦВЕТЕ ЗА 8 МАРТ ДАРИ ДАМИТЕ "ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООДС ЦВЕТЕ ЗА 8 МАРТ ДАРИ ДАМИТЕ "ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД
ÅÎÎÄ å ñúçäàäåíî ïðåç 2014 
ãîäèíà.  Ïðàâîïðèåìíèê å 
íà „Òðîëåéáóñåí òðàíñïîðò“ 
ÅÎÎÄ, è „Àâòîáóñåí òðàíñïîðò 
“ ÅÎÎÄ. Âúòðåøåí îïåðàòîð 
ïî Îáùèíñêàòà òðàíñïîðòíà 
ñõåìà îò 01.06.2022 ã. Äðóæå-
ñòâîòî êúì ìîìåíòà ðàçïîëàãà 

ñ 33 ïðåâîçíè ñðåäñòâà, îò 
êîèòî íîâè ñà 4 åëåêòðîáóñà 
Êàðñàí Jest. 70 äóøè, îò êîèòî 
55 âîäà÷è íà ÌÏÑ îáñëóæ-
âàò äåéñòâàùàòà òðàíñïîðòíà 
ñõåìà â Äîáðè÷ – 17 ëèíèè ñ 
ðàçëè÷íà íàòîâàðåíîñò ñïîðåä 
÷àñîâàòà çîíà. 

Î÷àêâà ñå äî ñðåäàòà íà ìåñåö 
ìàðò êàïàöèòåòÚÒ íà ïðåäïðè-
ÿòèåòî äà ñå ïîïúëíè ñ 20 íîâè 
àâòîáóñà Êàðñàí Àòàê. Òå ùå ñà 
íåîáõîäèìè ïðè ñòàðòèðàíåòî íà 
íîâàòà òðàíñïîðòíà ñõåìà, ïî-
êðèâàùà íåçàåòè îò îáùåñòâåí 
òðàíñïîðò ÷àñòè íà ãðàäà.

Íàðîäíî ÷èòàëèùå „Ñâîáîäà 
– 1897 ã.“ â áàë÷èøêîòî ñåëî 
Ãóðêîâî îáÿâè íà÷àëîòî íà 
ïúðâèÿ íàöèîíàëåí êîíêóðñ 
çà ïîåçèÿ „Ñîë çà æèâèòå“ â 
ïàìåò íà äîáðóäæàíñêèÿ ïîåò 
è çíàìåíèò ãóðêîâëèÿ Éîðäàí 
Êðú÷ìàðîâ, êàçà çà ÁÒÀ Íàòà-
ëèÿ Ãåîðãèåâà, ïðåäñåäàòåë íà 
÷èòàëèùåòî. 

Èíèöèàòèâàòà ñå îñúùåñòâÿ-
âà ïîä ïàòðîíàæà íà êìåòà íà 
Îáùèíà Áàë÷èê è â ïàðòíüîð-
ñòâî ñúñ Ñäðóæåíèåòî íà ïèñà-
òåëèòå â Äîáðè÷ è Ëèòåðàòóðåí 
êëóá „Éîðäàí Êðú÷ìàðîâ“ ïðè 
Íàðîäíî ÷èòàëèùå „Ïàèñèé 
Õèëåíäàðñêè“ â Áåëèÿ ãðàä. 
Íåéíàòà öåë å ñúõðàíÿâàíå íà 
ïàìåòòà è ïîïóëÿðèçèðàíå äîñ-
òèæåíèÿòà íà èçÿâåíè òâîðöè 
îò îáùíîñòòà. 

Ïðàâî íà ó÷àñòèå èìàò àâòî-
ðè, íàâúðøèëè ïúëíîëåòèå. Òå 
òðÿáâà äà èçïðàòÿò íå ïîâå÷å 
îò òðè íåïóáëèêóâàíè êúì êðàé-
íèÿ ñðîê íà êàíäèäàòñòâàíå 
ñâîè ñòèõîòâîðåíèÿ íà òåìà ïî 
èçáîð äî 20 þíè íà èìåéë àäðåñ 
nchsvoboda@abv.bg èëè ïî ïî-
ùàòà – íà óë. „Âúçõîä“ �2, 9644 
ñ. Ãóðêîâî, îáùèíà Áàë÷èê.  

Òâîðöèòå ùå áúäàò îöåíåíè 
îò æóðè, ÷àñò îò êîåòî ùå áú-
äàò ïðåäñåäàòåëÿò íà Ñäðóæå-
íèåòî íà ïèñàòåëèòå â Äîáðè÷ 
Ñàøî Ñåðàôèìîâ è ïîåòúò è 
êîìïîçèòîð îò Ãóðêîâî Ãåîðãè 
Äæèëÿíîâ. Äâàìàòà ñà ïîçíà-
âàëè ëè÷íî Éîðäàí Êðú÷ìà-
ðîâ è öåíÿò âèñîêî íåãîâîòî 
òâîð÷åñòâî, ïîä÷åðòà Íàòàëèÿ 
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Ãåîðãèåâà.  
Ðåçóëòàòèòå ùå áúäàò îáÿ-

âåíè íà 24 þëè – ðîæäåíàòà 
äàòà íà Êðú÷ìàðîâ. Çà òðèìàòà 
àâòîðè, ïîëó÷èëè íàé-âèñîêà 
îöåíêà, ñà ïðåäâèäåíè íàãðàäè: 
çà I ìÿñòî – 800 ëåâà è ñòàòóå-
òêà, çà II – 500 ëåâà è ïëàêåò, à 
çà III – 300 ëåâà è ïëàêåò. Ñëåä 
êðàÿ íà êîíêóðñà Í× „Ñâîáîäà 
– 1897 ã.“ ùå èçäàäå ñáîðíèê ñ 
òâîðáèòå íà ó÷àñòíèöèòå. 

Ïîåòè÷íàòà íàäïðåâàðà ùå 
ñå ïðîâåæäà íà âñåêè ïåò ãîäè-
íè, êàòî ïðåç 2023 ã. å ïîñâåòå-
íà íà 75-àòà ãîäèøíèíà îò ðîæ-
äåíèåòî íà Éîðäàí Êðú÷ìàðîâ. 

Þáèëåÿò ùå áúäå îòáåëÿçàí 
è ñ îòêðèâàíåòî íà ïàìåòíà 
ïëî÷à íà ïîåòà â äâîðà íà 
Í× „Ñâîáîäà – 1897 ã.“, êàçà 
îùå ÷èòàëèùíèÿò ïðåäñåäà-
òåë. Òÿ ùå áúäå èçðàáîòåíà 
áåçâúçìåçäíî îò äîáðè÷êèÿ 
ñêóëïòîð è ïðèÿòåë íà Êðú÷ìà-
ðîâ Äèìèòúð ßíêîâ – àâòîð íà 
ãîëÿì áðîé ìîíóìåíòè ó íàñ è 
â ÷óæáèíà, ñðåä êîèòî å è ïàìå-
òíèêúò íà ñâåòèòå áðàòÿ Êèðèë 
è Ìåòîäèé ïðåä Áúëãàðñêîòî 
ïîñîëñòâî â Ëèñàáîí.  

Èäåéíèÿò ïðîåêò çà ïëî÷àòà 
ïðåäñòàâëÿâà îðåëåô íà Êðú÷ìà-
ðîâ è ñåÿ÷, êîéòî õâúðëÿ áóêâè, 
âìåñòî ïðîñî, îáÿñíè Íàòàëèÿ 
Ãåîðãèåâà. Ïðåäëîæåíèåòî íà 
ïîñòàâÿíåòî íà ïàìåòíèÿ çíàê 
ùå áúäå ãëàñóâàíî íà ñëåäâàùî-
òî ðåäîâíî çàñåäàíèå íà Îáùèí-
ñêèÿ ñúâåò â Áàë÷èê, äîïúëíè òÿ. 

ÁÒÀ - ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÀÍÒÎ-
ÍÎÂÀ
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МБАЛ - ДОБРИЧ БЛАГОДАРИ 
ЗА ГОЛЯМО ДАРЕНИЕ

ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА 
НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИКС ЩЕ Е В 
ДОБРИЧ В КРАЯ НА МАРТ

На 9 март църквата почи-
та Св. 40 мчци Севастийски. 
Св. мчк Исихий Доростолски.

Имената на Св. 40 мчци 
пострадали в Севастия са: 
Кирион, Кандид, Домен, Иси-
хий, Ираклий, Смарагд, Евно-
ик, Уалент(Валент), Вивиан, 
Клавдий, Приска, Теодул, Ев-
тихий, Иоан, Ксантий, Илиан, 
Сисиний, Ангий, Аетий, Фла-

вий, Акакий, Екдикий(Екдикт), 
Лисимах, Александър, Илий, 
Горгоний, Теофил, Дометиан, 
Гай, Леонтий, Атанасий, Ки-
рил, Сакердон, Николай, Уа-
лерий (Валерий), Филиктимон, 
Севериан, Худион, Мелиот 
и Аглаий. Мчк Исихий. Мчк 
Урпасиан. Мчк Кесарий, брат 
на свет. Григорий Богослов. 
Прав. Тарасий. Св. мчк Иси-
хий Доростолски.

Църквата е посветила този 
празник на 40 войници, ар-

менци по произход от град 
Севастия, които изповядвали 
християнската вяра и загина-
ли за нея.

Към нея народът е прибавил 
и празнуване на „Баба Шар-
ка” – Сипаницата.

На този ден окичват плод-
ните дръвчета с мартеници.

Евангелската легенда за 

40-те войници е следната:

Докато служели, във 
войската дошла заповед 
всички да принесат жерт-
ва на езическите богове. 
Войниците не се съгласи-
ли и били изправени пред 
военен съд, който три 
пъти подред им предлагал 
да изпълнят император-
ската заповед, да не пре-
връщат обичта в омраза. 
Като не ги склонили, на 
третата нощ ги хвърлили 
голи в леденостуденото 
езеро, а на брега запа-
лили гореща баня, надя-
вайки се да ги пречупят. 
Само един от войниците 
не издържал, затичал се 
към банята, но паднал на 
прага и мъртъв. Тогава 
един от стражите хвър-
лил дрехите си и влязъл в 

езерото с думите: „Господи, 
и аз съм християнин и вяр-
вам в тебе! На другия ден – 9 
март – ги осъдили на смърт: 
едни изгорили на клада, други 
обезглавили и останките им 
хвърлили в реката. На 40-ия 
ден от гибелта им, извадили 
костите им от реката и ги 
погребали.

Денят 9 март е забележите-
лен и за българската история. 
В църквата „Св. Четиридесет 
мъченици” във В. Търново 

има колона с надпис, издя-
лан от каменоделеца Драган. 
Известна е като Асеновата 
колона”. На нея пише: „ В 
лето 1230 след Христа, аз, 
Иван Асен в Христа Бога Бла-
говерен цар и самодържец на 
българите, син на стария цар 
Асеня, направих от самото 
основание и с живопис укра-
сих тази пречиста черква в 
името на светите Четиридесет 
мъченици, с помощта на кои-
то, в дванадесетата година 
от царуването ми, излязох на 
бой в Романия, разбих гръц-
ката войска и заробих самия 
гръцки цар Тодора Комнина 
с всичките негови боляри…”

С този ден е свързано на-
родното вярване, че слънцето 
се обръща към лято, времето 
се затопля и излизат всички 
буболечки, змии и гущери от 
дупките си.

На празничната трапеза се 
слагат 40 червени чупиш, пъл-
нени с боб, а също и 40 сарми 
с ориз. Наливат се 40 чашки 
с вино и 40 с ракия. Изяждат 
се 40 залъка и се изпиват 40 
глътки вода. На този ден сто-
панинът засява 40 корена и 
всичко се хваща.

Сред обичаите на празника 
основно място заема обред-
ното гонене на змии и гущери. 
Предпазващо значение имат 
всички действия в този обред 
– паленето на огньове, прес-
качането им, удрянето по же-
лезни предмети и наричането: 
“Бягайте, змии и гущери, на 
40 разкрача”.

На този ден имен ден 
празнуват: Младен, Мла-
дена, Младенка, Гордан, 
Горян, Горянка

На 10 март Църквата почита 
паметта на света мъченица 
Галина. Тя живяла при упра-
влението на император Деций 
Траян в гр. Коринт (дн. Гър-

ция) и била последователка на 
Св. мъч. Кодрат. Областният 
управител предприел гонения 
на християните, при което по-
страдали много мъже и жени, 
верни на Христовата вяра.

Според някои от вярванията 
името произхожда от старин-
ното “гал”, което означава 
мургав и здрав. В древността 
мургавите хора са били по-

обичани, защото бледността 
била смятана за болестно 
състояние. Някои източници 
посочват, че името има гръц-
ки произход – Galini означава 

тишина, а старобългарската 
му версия означава покой, 
безветрие, а според други 
тълкувания името Галин/а оз-
начава, че човекът, който го 
носи, ще бъде гален, милван, 
обичан.

Имен ден празнуват всич-
ки, които носят името Галин, 
Галина, Галена, Галя и произ-
водните им.

Ръководството на „МБАЛ 
- Добрич“АД изказва своята 
изключителна благодарност 
за оказаната подкрепа и съ-
трудничество за осигурява-
нето на медицинско обзавеж-
дане и инвентар в подкрепа на 
лечебното заведение.

С  помощта на г-н Нико-
ла Стоянов - Министър на 
икономиката и индустрията, 
г-жа Христина Владимирова 
- Директор Дирекция „Външ-
ноикономическо сътрудни-
чество и със съдействието на 
търговски представител към 

Министерство на икономика-
та и индустрията в Хамбург 
– Германия - г-н Стойчо Стой-
чев, бяха осигурени 30 бол-
нични легла, 25 проходилки, 
20 инвалидни колички, 13 нощ-
ни шкафчета, 2 кушетки, 2 
специализирани транспортни 
носилки за спешна помощ и 
множество помощни средства 
за трудно подвижни пациенти.

Полученият инвентар ще 
осигури един значително по-
качествен и комфортен пре-
стой и ще спомогне за по-бър-
зото възстановяване на паци-
ентите на „МБАЛ - Добрич“АД.

Второто гостуване извън 
София на Третата национал-
на изложба на българския 
комикс ще е в Добрич и това 
ще се случи в края на март, 
предаде репортер на «Фо-
кус». В експозицията ще 
може да бъдат разгледани 
почти 60 произведения от 43 
активно работещи български 

комикс-артисти. „Селекцията 
представя богато разнообра-
зие от стилове и жанрове в 
творби, създадени както от 
млади, така и от вече утвър-
дени творци“, посочват орга-
низаторите - секция „Комикс“ 
към Съюза на българските 
художници и сдружение „Про-
екта ДЪГА“.

Списъкът на участниците в 
изложбата е много дълъг, но 

всеки един творец има своето 
уникално място в нея: Айхан 
Хайрула, Александра Желяз-
кова, Алла и Чавдар Георгиеви, 
Анани Борисов, Анна Цоева, 
Борис (Боб) Клисурски, Борис 
Стоилов, Венцислав Великов, 
Веселин Праматаров, Веселин 
Чакъров, Виктор Кълвачев, 
Дамян Дамянов, Даниел Ата-

насов - Сатанасов, Димитър 
Стоянов - Димо, Дияна Нане-
ва, Евгений Йорданов, Ива 
Груева, Ивайло Драганов, 
Ивайло Иванчев, Иван Беров, 
Иван Домузчиев, Иван Кори-
тарев, Ирина Караиванова, 
Константин Витков - Титис, 
Кристиан Андреев, Кънчо 
Кожухаров, Симеон Асенов, 
Любослав Герасимов, Марио 
Кулев, Мартин Петров, Мая 

Бочева, Милена Симеонова, 
Пенко Гелев, Петър Станими-
ров, Петьо Георгиев, Румен 
Чаушев, Славена Симеонова, 
Сотир Гелев, Станислав Андре-
ев, Светлин Велинов, Теодора 
Дончева, Тодор Илиев, Тодор 
Христов, Христо Христов.

Изложбата ще бъде открита 
на 23 март в няколко от зали-

те на Художествена галерия 
- Добрич. В 17:30 ч. е срещата 
с част от творците, организа-
тори и домакини. Най-доброто 
от българския комикс ще 
може да бъде разгледано от 
добруджанци и гости на гра-
да до 18 април тази година. 
Преди Добрич изложбата е 
представена единствено в 
столицата и Стара Загора.

Жулиета НИКОЛОВА

Има моменти, в които чо-
век се чувства благодарен 
– за възможността да бъде 
част от нещо специално, като 
емоция, съпреживяване, ми-
словна вълна, попадане във 
времево изражение на из-
куството „тук и сега“ – като 
отражение на много човешки 
души, събрали на едно място 
възприятия, вълнения, пориви. 
Такава беше вечерта на 6 
март в салона на читали-
ще „Зора 1894 г.“, в коя-

то община Шабла бе дома-
кин на концерт, посветен 
на дамите по повод Меж-
дународния ден на жената. 
В музикалносценичния про-
ект на Държавна опера Бур-
гас „Енио Мориконе – киното 
в ноти“, под диригенството на 
маестро Левон Манукян проз-
вучаха популярни музикални 
теми от филмите:“Имало едно 
време в Америка“, „Мисията“, 
„Омразната осморка”, “Кино 
Парадизо”, “Имало едно вре-

ме на Запад”, „Сицилианският 
клан“, „Професионалистът“, 
„Октопод“, „Малена“, „Миси-
ята“, „Ал Капоне“ и др. На ви-
деоекрана се редуваха позна-
ти моменти от филмови произ-
ведения, чиито саундтракове 
бяха изпълнени, дело на Юлия 
Манукян. Харизматичното 
сопрано Мария Цветкова-
Маджарова допълваше по 
вълнуващ начин атмосферата 
на необятния свят на Енио 
Мориконе. Присъстващите 
проследиха вълнуващи кадри 
от любими филми с Жан
Пол Белмондо, Ален Делон, 
Робърт де Ниро, Жан Габен, 
Роми Шнайдер, Клинт Истууд, 
Клаудия Кардинале, Микеле 
Плачидо, Моника Белучи и др. 
Концертът завърши с топлите 
аплодисменти на публиката 
и с посланието, което гласи: 
„Привилегията на артиста е, 
че когато си отиде от този 
свят, изкуството му няма да 
го последва.“

Днес /9 март/, от 17:30 ч., в 
Художествена галерия – Добрич 
се открива изложба „Колаж“ на 
22-ма ученици от Националното 
училище по изкуствата ”Добри 
Христов” – Варна с ръководител 

Красен Бербенков. 
НУИ „Добри Христов“ – Варна 

е под управлението на Министер-
ството на културата на Републи-
ка България и в него се обучават 
ученици в 29 специалности в 4 
направления на изкуството – му-
зика, танцово изкуство, изящни 
изкуства и дизайн.

Изложбата е посветена на 
30-годишнината на специалност 
„Изящни изкуства“.

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 
10 МАРТ - СВ. МЧК. ГАЛИНА

КОНЦЕРТ "ЕНИО МОРИКОНЕ - КИНОТО В НОТИ" 
ПОДАРЪК ЗА ДАМИТЕ ОТ ОБЩИНА ШАБЛАПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 9 МАРТ - 

СВ. 40 МЧЦИ СЕВАСТИЙСКИ

ИЗЛОЖБА 
"КОЛАЖ"
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ЧЕРНОМОРЕЦ (БАЛЧИК) ЧЕРНОМОРЕЦ (БАЛЧИК) 
ПРОДЪЛЖАВА БЕЗ ГРЕШКА ПРОДЪЛЖАВА БЕЗ ГРЕШКА 
В ТРЕТИЯ ЕШЕЛОНВ ТРЕТИЯ ЕШЕЛОН

Ïðîäúëæàâà îòëè÷íîòî 
ïðåäñòàâÿíå íà ×åðíîìîðåö 
(Áàë÷èê) â Ñåâåðîèçòî÷íàòà 
òðåòà ëèãà. Â ìà÷ îò 18-èÿ 
êðúã íà ïúðâåíñòâîòî òèìúò 
íà Áåëèÿ ãðàä ñå íàëîæè ñ 3:0 
íàä Áîòåâ â Íîâè ïàçàð. Ñå-
ëåêöèÿòà íà Ìàðòèí Õðèñòîâ 
äèêòóâàøå ñúáèòèÿòà íà òåðå-
íà ïðåç öÿëîòî âðåìå è ëîãè÷-
íî ñïå÷åëè òðèòå òî÷êè. Øàí-
ñîâå çà ãîë ñå îòêðèõà ïðåä 
Èâàí Öà÷åâ, Ãàáðèåë Âóëêàíî, 
Öâåòàí Èëèåâ è Ìèðîñëàâ 
Íà÷åâ, íî íóëåâîòî ðàâåíñòâî 
ñå çàïàçè â ïðîäúëæåíèå íà 
öÿë ÷àñ. Ñëåä òîâà ãîñòèòå îò 
Áàë÷èê íàíåñîõà äâà óäàðà, 
êîèòî ãè äîáëèæèõà äî óñïå-
õà. Èâàí Öà÷åâ ïîäàäå ñ ãëàâà 
è Âóëêàíî îòêðè ðåçóëòàòà â 
60-àòà ìèíóòà. Øåñò ìèíóòè 
ïî-êúñíî Ïî÷è óäâîè ïðåäíè-

íàòà íà áàë÷èêëèè ñëåä öåí-
òðèðàíå îòäÿñíî íà Éîðäàí 
Ðàäåâ. Ñåêóíäè ïðåäè êðàÿ 
Íèêîëàé Êîñòàäèíîâ íàïðàâè 
ðåçóëòàòà êëàñè÷åñêè ñëåä 
ïàñ íà Ìèðîñëàâ Íà÷åâ. 

Â äðóã ìà÷ îò êðúãà Ðèëöè 
(Äîáðè÷) íàäèãðà Âîëîâ ñ 3:1 
â Øóìåí. Â ãåðîé íà äâóáîÿ 
ñå ïðåâúðíà Äåéâèä Âåí-
öèñëàâîâ, êîéòî îñèãóðè ïî-
áåäàòà ñ õåòòðèê. Òîé îòêðè 
ðåçóëòàòà ñëåä öåíòðèðàíå 
íà ñúîòáîðíèê ÷åòâúðò ÷àñ 
ñëåä íà÷àëîòî. Ñëåä îùå 
òîëêîâà âðåìå Õðèñòî Àëåê-
ñàíäðîâ èçðàâíè îò äóçïà. 
Âåíöèñëàâîâ èçâåäå îòíîâî 
îòáîðà ñè íàïðåä, òîçè ïúò 
îò ôàóë â 40-àòà ìèíóòà. Â 
70-àòà ïúê çàñå÷å ñ êðàê 
öåíòðèðàíà òîïêà çà îêîí÷à-
òåëíîòî 1:3.

ИВАЙЛО ПЕТЕВ Е НОВИЯТ ИВАЙЛО ПЕТЕВ Е НОВИЯТ 
СТАРШИ ТРЕНЬОР НА ЛУДОГОРЕЦСТАРШИ ТРЕНЬОР НА ЛУДОГОРЕЦ

Èâàéëî Ïåòåâ îôèöèàëíî áå 
îáÿâåí çà íîâ ñòàðøè òðåíüîð 
íà Ëóäîãîðåö. Âúâ âòîðíèê 
“îðëèòå” ñå ðàçäåëèõà ñ Àíòå 
Øèìóíäæà, êàòî Ïåòåâ èäâà 
èìåííî êàòî íåãîâ çàìåñò-
íèê. Òîâà å âòîðè ïðåñòîé íà 
ðîäíèÿ ñïåöèàëèñò â Ðàçãðàä, 
ñëåä êàòî âîäè Ëóäîãîðåö â 
ïåðèîäà 2010-2013 ãîäèíà.

Åòî êàêâî ïèøàò îò êëó-
áà: „Ëåãåíäàðíèÿò òðåíüîð 
Èâàéëî Ïåòåâ ñå çàâðúùà â 
Ëóäîãîðåö. Òîé ïîåìà òèìà, 
ñëåä êàòî Àíòå Øèìóíäæà 
áå îñâîáîäåí. Ïåòåâ âå÷å 
ïðîâåäå ïúðâà òðåíèðîâêà ñ 
"îðëèòå", êàòî ùå âîäè îòáîðà 
â äîìàêèíñêèÿ ìà÷ ñ ×åðíî 
ìîðå â íåäåëÿ.” 

Èâàéëî Ïåòåâ å ñïåöèà-
ëèñòúò, ïîëîæèë îñíîâèòå íà 

íàé-óñïåøíèÿ áúëãàðñêè êëóá 
ïðåç ïîñëåäíèòå 12 ãîäèíè. 
Òîé ïîå Ëóäîãîðåö ïðåç 2010 
ã., êîãàòî òèìúò áå â "Á" ãðó-
ïà, è ïîñòèãíà íåìèñëèìîòî, 
âêàðâàéêè ãî âåäíàãà â "À" ãðó-
ïà è ñïå÷åëâàéêè çëàòåí òðå-
áúë - òèòëà, êóïà è ñóïåðêóïà 
îùå â ïúðâèÿ ñè ñåçîí â åëèòà 
ïðåç 2012 ã. Ïðåç 2013 ã. Ïå-
òåâ ñïå÷åëè òèòëàòà ñ "îðëèòå" 
çà âòîðè ïîðåäåí ïúò. 

Â áîãàòàòà ñè òðåíüîðñêà 
êàðèåðà Ïåòåâ å ðàáîòèë êàòî 
ñòàðøè òðåíüîð íà êèïúðñêèÿ 
ÀÅË, íàöèîíàëíèÿ îòáîð íà 
Áúëãàðèÿ, Äèíàìî (Çàãðåá), 
Îìîíèÿ, Àë Êàäàñèÿ, ßãåëî-
íèÿ è íàöèîíàíèÿ îòáîð íà 
Áîñíà è Õåðöåãîâèíà, ñ êîéòî 
ïîñòèãíà îòëè÷íè ðåçóëòàòè â 
Ëèãàòà íà íàöèèòå. sportal.bg

СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА  

ÐÅÇÓËÒÀÒÈ - XVIII ÊÐÚÃ
Âîëîâ (Øóìåí) - Ðèëöè (Äîáðè÷) 1:3  
Äîðîñòîë (Ñèëèñòðà) - Ñåïòåìâðè 98 (Òåðâåë)  0:0
×åðíîëîìåö (Ïîïîâî) - Ñïîðòèñò (Ã. Òîøåâî)  6:1
Áîòåâ (Íîâè ïàçàð) - ×åðíîìîðåö (Áàë÷èê)  0:3  
Äóíàâ îò Ðóñå II (Ðóñå) - ×åðíî ìîðå II (Âàðíà)  0:7  
Óñòðåì (Äîí÷åâî) - Ëóäîãîðåö III (Ðàçãðàä)  0:6  
Ëîêîìîòèâ (Ðóñå) - Ñâåòêàâèöà (Òúðãîâèùå)  3:0  
Ñïàðòàê 1918 II (Âàðíà) - ïî÷èâà

ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÊËÀÑÈÐÀÍÅ
 1. ×åðíîìîðåö 17 16 1 0 50:6 49       
 2. Ñåïòåìâðè 17 14 3 0 50:11 45       
 3. Ñâåòêàâèöà 16 11 2 3 21:10 35       
 4. ×åðíîëîìåö 16 11 1 4 43:20 34 
 5. Ëóäîãîðåö III 17 11 1 5 52:22 34  
 6. ×åðíî ìîðå II 16 10 0 6 41:15 30
 7. Ñïàðòàê II 16 9 1 6 28:21 28       
 8. Ðèëöè 17 8 2 7 29:30 26       
 9. Äîðîñòîë 16 7 1 8 17:27 22       
10. Äóíàâ 17 5 2 10 21:36 17    
11. Âîëîâ 17 4 0 13 18:28 12       
12. Óñòðåì 17 3 1 13 16:49 10       
13. Ñïîðòèñò 17 3 0 14 21:70 9
14. Áîòåâ 17 3 0 14 12:46 9   
15. Ëîêîìîòèâ 17 1 3 13 16:44 6    

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÇÀ XIX ÊÐÚÃ
11 ìàðò 2023 ã., ñúáîòà, 15:00 ÷.
×åðíîìîðåö (Áàë÷èê) - Âîëîâ (Øóìåí)       
Ðèëöè (Äîáðè÷) - ×åðíîëîìåö (Ïîïîâî)    
Ñïîðòèñò (Ã. Òîøåâî) - Ñïàðòàê 1918 II (Âàðíà)   
12 ìàðò 2023 ã., íåäåëÿ, 15:00 ÷.
Ñâåòêàâèöà (Òúðãîâèùå) – Óñòðåì (Äîí÷åâî)  
Ëóäîãîðåö III (Ðàçãðàä) - Äîðîñòîë (Ñèëèñòðà)  
Ñåïòåìâðè 98 (Òåðâåë) - Äóíàâ II (Ðóñå)    
×åðíî ìîðå II (Âàðíà) - Áîòåâ (Íîâè ïàçàð)   
Ëîêîìîòèâ 2022 (Ðóñå) - ïî÷èâà

Áúëãàðèÿ ùå áúäå ïðåä-
ñòàâåíà îò øåñò áîêñüîðêè 
íà Ñâåòîâíîòî ïúðâåíñòâî 
çà æåíè â Íþ Äåëõè, Èíäèÿ. 
Øàìïèîíàòúò íà ïëàíåòàòà 
ùå ñå ïðîâåäå îò 15 äî 26 
ìàðò, êàòî îò Ìåæäóíàðîä-
íàòà ôåäåðàöèÿ ÈÁÀ ïîòâúð-
äèõà, ÷å òîé îòíîâî ùå áúäå 
ñ íàãðàäåí ôîíä. Îáùî 2.4 
ìèëèîíà äîëàðà ùå áúäàò 
ðàçïðåäåëåíè ìåæäó ìåäà-
ëèñòêèòå âúâ âñÿêà åäíà îò 
êàòåãîðèèòå.

Íàöèîíàëíèÿò íè îòáîð, 
âîäåí îò Áîðèñëàâ Ãåîðãèåâ 
è Ðîìàí Öâåòêîâ, ùå ïúòóâà 
â íåäåëÿ, 12 ìàðò, çà Èíäèÿ. 
Â ñúñòàâà ñà ìîìè÷åòàòà, 
êîèòî âçåõà ó÷àñòèå è íà êóïà 
„Ñòðàíäæà“ – Ñåâäà Àñåíîâà 

БЪЛГАРИЯ С НАЙ-ДОБРОТО НА БЪЛГАРИЯ С НАЙ-ДОБРОТО НА 
СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО 
БОКС В НЮ ДЕЛХИБОКС В НЮ ДЕЛХИ

Íàñòàâíèêúò íà Áàðñåëîíà 
×àâè å áèë çàðàäâàí îò äîáðè 
íîâèíè, ñëåä êàòî å ñòàíàëî 
ÿñíî, ÷å âúçñòàíîâÿâàíåòî 
íà Ïåäðè âúðâè ïðåä ïðåäâà-
ðèòåëíî èçãîòâåíèÿ ãðàôèê. 
20-ãîäèøíèÿò ïîëóçàùèòíèê, 
êîéòî ñå ïðåâúðíà â åäèí îò 
íàé-âàæíèòå èãðà÷è íà êàòà-
ëóíöèòå â ïîñëåäíî âðåìå, 
ñå êîíòóçè ïî âðåìå íà ïúð-
âèÿ äâóáîé ñðåùó Ìàí÷åñòúð 
Þíàéòåä îò ïëåéîôíèÿ êðúã 
íà Ëèãà Åâðîïà íà 16 ôåâðó-
àðè. 

ПЕДРИ МОЖЕ ДА СЕ ЗАВЪРНА ЗА БАРСА ОЩЕ ТОЗИ УИКЕНДПЕДРИ МОЖЕ ДА СЕ ЗАВЪРНА ЗА БАРСА ОЩЕ ТОЗИ УИКЕНД
Îáùî äî ìîìåíòà òîé ïðî-

ïóñíà ïåò äâóáîÿ, íî ïðåñàòà 
â Èñïàíèÿ ñúîáùàâà, ÷å å âúç-
ìîæíî òîé äà å ãîòîâ îùå çà 
ñáëúñúêà ïðåç óèêåíäà ñðåùó 
Àòëåòèê Áèëáàî. Åäâà ëè õàë-
ôúò ùå å ãîòîâ äà èçèãðàå 
öÿë ìà÷, íî ìîæå äà çàïî÷íà 
îò ñêàìåéêàòà è äà ïîëó÷è 
èãðîâî âðåìå ïðåç âòîðàòà 
÷àñò íà äâóáîÿ. Áàðñåëîíà 
èìà ïðåäíèíà îò äåâåò òî÷êè 
â êëàñèðàíåòî íà Ëà Ëèãà 
ïðåä Ðåàë (Ìàäðèä) ñëåä 24 
èçèãðàíè ìà÷à îò äâàòà òèìà.

(48 êã), Çëàòèñëàâà ×óêàíîâà 
(50), Âåíåëèíà Ïîïòîëåâà (52), 
Ñòàíèìèðà Ïåòðîâà (54), Ñâåò-
ëàíà Êàìåíîâà (57) è Àñëúõàí 
Ìåõìåäîâà (60). „Àìáèöèèòå 
íè ñà âèñîêè, çàùîòî çíàåì 
íà êàêâî ñà ñïîñîáíè ìîìè÷å-
òàòà, êîãàòî ñà çäðàâè. Òîâà 
å íàé-âàæíîòî è ñå íàäÿâàì 
äî äâà-òðè äíè âñè÷êè äà ñà 
â ìàêñèìàëíà êîíäèöèÿ, òúé 
êàòî îò â÷åðà íè ïîâàëè åäèí 
âèðóñ. Çíàåòå, ÷å ñåãà å òàêúâ 
ïåðèîä, íî äî çàìèíàâàíåòî íè 
çà Èíäèÿ âñè÷êî ùå îòøóìè. 
Â ñúáîòà ïëàíèðàìå ñïàðèíã 
ñ ìîì÷åòà îò þíîøåñêèÿ íà-
öèîíàëåí îòáîð, ñëåä êîåòî â 
íåäåëÿ ïúòóâàìå“, çàÿâè ñòàð-
øè òðåíüîðúò íà íàöèîíàëêèòå 
Áîðèñëàâ Ãåîðãèåâ.

ЛЕВСКИ ЛИДЕРА ЦСКА ПРЕДИ ЛЕВСКИ ЛИДЕРА ЦСКА ПРЕДИ 
ГОСТУВАНЕТО СИ В ДОБРИЧГОСТУВАНЕТО СИ В ДОБРИЧ

Âîëåéáîëèñòèòå íà Ëåâñêè 
(Ñîôèÿ) çàïèñàõà 13-à ïîáåäà 
â efbet Ñóïåð Âîëåé, ñëåä êàòî 
íàäèãðàõà ÖÑÊÀ ñ 3:0 (25:21, 
25:19, 25:17) â ìà÷ îò 18-èÿ 
êðúã, èãðàí â åäíîèìåííàòà 
çàëà „Ëåâñêè Ñîôèÿ“.

Òàêà "ñèíèòå" ñïå÷åëèõà Âå÷-
íîòî äåðáè çà âòîðè ïúò ïðåç 
òîçè ñåçîí. Â 7-èÿ êðúã Ëåâñêè 
íàäèãðà "÷åðâåíèòå" ñúùî ñ 
êàòåãîðè÷íî 3:0. Âîäåíèÿò îò 
Íèêîëàé Æåëÿçêîâ òèì âå÷å å 
âòîðè ñ 39 òî÷êè (13 ïîáåäè, 5 
çàãóáè), "÷åðâåíèòå" ñà ëèäåð ñ 
40 òî÷êè (14 ïîáåäè, 4 çàãóáè). 
Â ñëåäâàùèÿ êðúã Ëåâñêè ñðå-
ùà Äîáðóäæà 07 â Äîáðè÷, êàòî 

äâóáîÿò å íà 11 ìàðò (ñúáîòà). 
Ïî âçàèìíà äîãîâîðêà  íà 

äâàòà êëóáà Âå÷íîòî äåðáè ñå 
ïðîâåäå áåç àãèòêà íà ãîñòóâà-
ùèÿ òèì.

Íàé-ðåçóëòàòåí çà „ñèíè-
òå” ñòàíà Ëàçàð Áó÷êîâ ñ 13 
òî÷êè (1 àñ, 4 áëîêà, 100% 
åôåêòèâíîñò â àòàêà). Âëàäè-
ìèð Ãúðêîâ è Âåíèñëàâ Àíòîâ 
äîáàâèõà ïî 10 òî÷êè. Êàïè-
òàíúò è ëèáåðî Âëàäèñëàâ 
Èâàíîâ ñå îò÷åòå ñúñ 71 ïðî-
öåíòà ïîçèòèâíî ïîñðåùàíå 
è 43 ïðîöåíòà ïåðôåêòíî. Çà 
ÖÑÊÀ Äèìèòúð Äèìèòðîâ áå 
åäèíñòâåíèÿò ñ äâóöèôðåí 
àêòèâ - 13 òî÷êè.    

Îòáîðúò íà Áåíôèêà ïðå-
ãàçè ñ 5:1 ñúñòàâà íà Áðþæ â 
ðåâàíøà ìåæäó äâàòà êëóáà 
îò 1/8-ôèíàëèòå íà Øàìïè-
îíñêàòà ëèãà. Ïîðòóãàëñêèÿò 
ãðàíä ïîáåäè è â ïúðâèÿ ìà÷ 
íà áåëãèéñêà çåìÿ, êîãàòî âçå 
êîìôîðòåí àâàíñ ñ 2:0.

Áåíôèêà çàïî÷íà âçðèâî-
îïàñíî ñðåùàòà è ñå îïèòà 
äà ïðèêëþ÷è âñè÷êî ñ ðàíåí 
ãîë. Íå áÿõà èçìèíàëè è 120 
ñåêóíäè, êîãàòî Æîàî Ìàðèî, 
êîéòî ñå ðàçïèñà è â ïúðâàòà 

ñðåùà, âêàðà ôàìîçåí ãîë ñ 
ïåòà. Ïîïàäåíèåòî îáà÷å áå 
îòìåíåíî îò ñèñòåìàòà VAR 
çàðàäè çàñàäà. Â 38-àòà ìèíó-
òà ëîãèêàòà âúçòúðæåñòâóâà è 
Áåíôèêà îòêðè. Ðàôà Ñèëâà 
áåøå íàìåðåí íåïîêðèò â íà-
êàçàòåëíîòî ïîëå îò Ãîíñàëî 
Ðàìîø è íå ñãðåøè ñ ÷óäåñåí 
çàâúðøâàù óäàð â äîëíèÿ 
ëÿâ úãúë. Ñåêóíäè ïðåäè äà 
èçòå÷å ïúðâîòî ïîëóâðåìå, 
ïîðòóãàëöèòå óáèõà âñÿêàêâà 
èíòðèãà. Æîàî Ìàðèî ïîäàäå 
êúì Ãîíñàëî Ðàìîø â íàêà-
çàòåëíîòî ïîëå è òîé çàïàçè 
õëàäíîêðúâèå, çà äà íàìåðè 
äîëíèÿ ëÿâ úãúë, ñ êîåòî óäâîè 
ïðåäíèíàòà íà Áåíôèêà.

Ñëåä ïî÷èâêàòà èãðà÷èòå íà 
Áðþæ èçëÿçîõà ìîòèâèðàíè 
äà îòáåëåæàò ïîíå ïî÷åòíî 
ïîïàäåíèå è âðåìåííî ñå íà-
ñòàíèõà â ïîëîâèíàòà íà äîìà-

БЕНФИКА Е НА 1/4-ФИНАЛ БЕНФИКА Е НА 1/4-ФИНАЛ 
СЛЕД РАЗГРОМ НАД БРЮЖСЛЕД РАЗГРОМ НАД БРЮЖ

êèíèòå, íî òàêà è íå ñòèãíàõà 
äî óäàð ïî ïîñîêà íà âðàòàòà 
íà Îäèñåàñ Âëàõîäèìîñ â 
òåçè íà÷àëíè ìèíóòè. Â 57-àòà 
ìèíóòà ïîðòóãàëöèòå âêàðàõà 
òðåòè ãîë - Ãîíñàëî Ðàìîø 
äåìîíñòðèðà íåâåðîÿòíèòå ñè 
óìåíèÿ, ñòðåëÿéêè îò âîëå îò 
âúòðåøíîñòòà íà íàêàçàòåë-
íîòî ïîëå ïðàâî â äîëíèÿ ëÿâ 
úãúë. Øåñò ìèíóòè ïî-êúñíî 
"ëèñàáîíñêèòå îðëè" óäàðèõà 
çà ÷åòâúðòè ïúò. Àáàêàð Ñèëà 
îò Áðþæ â îïèò äà èç÷èñòè 

åäíà òîïêà, èçðèòà ñúïåðíè-
êîâ èãðà÷ è ñúäèÿòà ïîñî÷è 
áÿëàòà òî÷êà. Ñ èçïúëíåíèåòî 
íà 11-ìåòðîâèÿ íàêàçàòåëåí 
óäàð ñå íàå Æîàî Ìàðèî è 
òîé áå áåçêîìïðîìèñåí îò 
áÿëàòà òî÷êà. Â 77-àòà ìèíóòà 
óíèæåíèåòî çà ãîñòèòå ñòàíà 
ïúëíî, ñëåä êàòî ïîðòóãàëöèòå 
âêàðàõà è ïåòè ãîë. Òîãàâà ñå 
ðàçïèñà Äàâèä Íåðåñ, ÷èå-
òî ïîïàäåíèå ïúðâîíà÷àëíî 
áå îòìåíåíî, íî ñëåä ïðå-
ðàçãëåæäàíå ÷ðåç ñèñòåìàòà 
VAR ãëàâíèÿò ñúäèÿ ïîñî÷è 
çà ïîðåäåí ïúò öåíòúðà íà 
èãðèùåòî. Â êðàéíà ñìåòêà 
ãîñòèòå ñòèãíàõà äî ïî÷åòåí 
ãîë. È òîé áå äîñòà çðåëèùåí. 
Áüîðí Ìåéåð äåìîíñòðèðà 
íåâåðîÿòíèòå ñè óìåíèÿ, ñòðå-
ëÿéêè îò âîëå îò âúòðåøíîñòòà 
íà íàêàçàòåëíîòî ïîëå ïðàâî â 
ãîðíèÿ äåñåí úãúë.



ndt@dobrich.net
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ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ ЩЕ ПРЕГЛЕЖДАТ 
БЕЗПЛАТНО ДЕЦА ОТ ДОБРИЧКА ОБЛАСТ

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.

9 март, 17.30 ч., Художествена галерия – Добрич. Откриване из-
ложба „Колаж“ – 30 години специалност „Изящни изкуства“, Нацио-
нално училище по изкуствата „Добри Христов“ – Варна. Организато-
ри: Художествена галерия – Добрич, НУИ „Добри Христов“ – Варна.

9 март, 19.00 ч., Драматичен театър „Йордан Йовков“, Камерна 
зала. Спектакъл „За снахите и свекървите“ на Драматичен театър 
„Йордан Йовков“. Драматизация и режисура Красимир Демиров. 
Сценография Димитър Митев. Участват: Любов Николова, Татяна 
Христова, Филип Янев, Стефан Сърчаджиев, Валентин Андреев – 
Рафе, Велизара Петкова, Красимир Демиров, Васил Василев.

Вход с билети: Билетен център на Драматичен театър „Йордан 
Йовков“ (058/605573). Организатор: Драматичен театър „Йордан 
Йовков“.

10 март, 18.00 ч., Народно читалище „Пробуда – 1939 г.“, Концер-
тна зала. Благотворителен концерт „Заедно за Слави“ в подкрепа 
на болно дете. Организатор: Народно читалище „Пробуда – 1939 г.“.

12 март, 11.00 ч., Държавен куклен театър „Дора Габе“. Куклен 
спектакъл „Бременските музиканти“ 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. 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
Софроний Врачански е българ-

ски духовник, врачански епис-
коп, народен будител и пръв по-
следовател на делото на Паисий 
Хилендарски.

Софроний Врачански е роден 
през 1739 година в Котел в се-
мейството на заможен търговец 
на добитък със светското име 
Стойко Владиславов.

През 1762 година е ръкополо-
жен за свещеник, работи и като 
учител и книжовник в родния си 
град. Голямо влияние върху дей-
ността му оказва срещата му с 
Паисий Хилендарски през 1765 
година в Котел. Отец Паисий му 
показва „История славянобъл-
гарска“, от която той прави пре-
пис, известен днес като Първи 
Софрониев препис.

 В началото на XIX век той е 
приеман от руското и румън-
ското правителство за основен 
представител на българската 
общност. Автор е на сборника 
„Неделник“ – първата печатна 
книга на новобългарски език. 

През последните си години се 
оттегля в манастир край Буку-
рещ, където пише най-добрите 
си творби.  „Кириакодромион, 
сиреч Неделник“ е сборник от 
поучения и слова за всички 
неделни и празнични дни в го-
дината, написани въз основа на 
старобългарски и гръцки източ-
ници – единственото отпечатано 
съчинение на Софроний Врачан-
ски. Отпечатан е в град Ръмнику 
Вълча през 1806 г. Сборникът 
има историческо значение – по-
ставя началото на новобългар-
ската печатна книга и налага 
говоримия език като книжовен.

Неизвестна е датата на смър-
тта на Софроний (датира се по 
последния подписан документ от 
2 август 1813 година).

Канонизиран е за светец на 31 
декември 1964 г. от Българската 
православна църква, а паметта 
му се чества на 11 март.

„МБАЛ-Добрич“ АД гр. Добрич 
има честта да посрещне едни 
от най-добрите специалисти по 
детски болести от гр.София, 
които ще преглеждат безплатно 
деца на гр.Добрич и областта на 
18 март 2023 г. /събота/. 

Лекарите са част от Програ-
ма «Детско здраве», в която 
участват водещи специалисти от 
болница «Пирогов» и от Столична 
лекарска колегия. Прегледите 
в гр. Добрич  се провеждат под 
егидата на община Добрич и с 
любезното съдействие на к.к 
Албена.

Лекари са от специалностите:
УНГ;  ортопедия;
неврохирургия; 
урология;

хирургия;
кардиология; 
неврохирургия; 
неврология;
ендокринология; 
дерматология;
педиатрия;
образна диагностика;
акушерство и гинекология;
офталмология. 
Екипът ще преглежда деца от 

0 до 18г. в Медицински център 
ЕООД при „МБАЛ-Добрич“ АД 
гр. Добрич . Профилактичните 
прегледи ще бъдат извършени в 
рамките на кампанията Програ-
ма „Детско здраве“ .

Прегледите ще се извършват 
на 18.03.2023г. /събота/  от 9.30ч 
до 14.30 часа, в Медицинския 

център на болницата.
Децата, които са с придру-

жаващи заболявания, трябва 
да носят със себе си по време 
на прегледа цялата медицинска 
документация, съпровождаща 
заболяването.

Деца с остри респираторни 
заболявания не е желателно да 
посещават профилактичните 
прегледи с цел ограничаване 
разпространението на вируса.

 Желаещите да се възползват 
от възможността за безплатни 
профилактични прегледи е необ-
ходимо предварително да се за-
пишат на телефон 0884 54 09 74.

Записването се случва всеки 
работен делничен ден между 
9.00 и 16.00 часа.

ЗЕМЯ ОТ ЗЛАТО 
Когато Бог земята е създавал, 
в една ръка Земята е държал, 
а с другата, от слънчева погача, 
един народ от хляб създал. 
Откъснал от сърцето си частица 
на тоз народ завинаги я дал 
и казал: „Добруджа ще се наричаш, 
със златно жито съм те увенчал. 
Ще шарят в тебе пеещи каруци 
и лястовици бели ще летят, 
кавал ще им приглася с нежни звуци 
девойките с цветя венчета ще плетат. 
Ще светят нивите от златно жито- 
плодът на твоя труд голям, 
не би могъл със поглед да обгърнеш, 
това което за отплата ще ти дам. 
Бъди завинаги благословена 
за хляба, който раждаш ти! 
Благодаря ти, Добруджа свещена, 
че в твойте пазви аз съм се родил. 

Евгени Кондов 
Белгия 

Целта на конкурса за рисунка 
- дигитална живопис и графика 
„Моята България“ e децата и 
младите хора да покажат своя 
талант, да се създаде по-голям 
интерес към компютърното ри-
суване, да се стимулира твор-
ческият потенциал на децата и 
младите хора.

Право на участие в конкурса 
имат всички деца и млади хора 
на възраст от 10 до 29 години /
навършени към 31 декември 2023 
г./ в четири възрастови групи І 
група 10 - 12 години; ІІ. група 
13 - 15 години; ІІІ група 16 - 18 
години; ІV група 19 - 29 години.

Всеки участник може да изпра-
ти до 2 творби. Творбите трябва 
да са създадени със свободна 
ръка с електронните инструменти 
за рисуване на подходящи гра-
фични редактори на компютъра 
например : Microsoft Paint, Corel 
Painter Classic, Corel DRAW, 
Adobe Illustrator, Photoshop, 
Macromedia Free Hand, Wizard 
brush и др.

Всяка рисунка, участваща в 
конкурса, трябва да е представе-
на на хартиен носител – формат 
А3, без рамка и паспарту.

Към всяка творба трябва да 
бъде приложена декларация за 
съгласие за предоставяне на лич-

ни данни, както и следната кон-
тактна информация: Заглавие на 
творбата; Трите имена на автора; 
Дата и година на раждане; Точен 
адрес; Учебно заведение (школа);

Адрес за кореспонденция - e-
mail; телефон; Име на програм-
ния продукт с който е създадена.

Изискване към творбите е да 
не са изработени върху готови 
картини, рисунката да не е участ-
вала в други конкурси и творбите 
да са авторски.

Ще бъдат връчени предметни 
награди във всяка възрастова 
група. Компетентно жури ще 
определи наградените участници 
в националния конкурс.

Рисунките трябва да бъдат 
изпратени с пощенско клеймо 
най-късно до 25 април 2023 г., 
на адрес:

Младежки център
за конкурса “Моята България”
пл. „Стария орех” №1, ПК 15
9300 гр. Добрич
Резултатите ще бъдат обявени 

на 05.05.2023 г. на сайта на Мла-
дежки център – Добрич - www.
ycd.bg и на фейсбук страницата 
на центъра.

За допълнителна информация: 
тел: 058/60-26-91  0884 311 430 
; 0888 008 483   e-mail: mcd.
konkurs@gmail.com

На Международния ден на пти-
ците – 1-ви април, ще се проведе 
първият кръг на Националната 
олимпиадата по орнитология 
2023 г. Всички ученици между 5 
и 8 клас могат да се регистрират 
за участие до 31 март на плат-
формата Kyoso: https://platform.
kyoso.tech/hub/competitions/543

Състезанието се организира 
от Българското дружество за 
защита на птиците (БДЗП) и 
е дългогодишна традиция на 
организацията, която се въз-
роди отново през 2022 г. Целта 
на олимпиадата е да събуди у 
учениците интерес към света 
на птиците и отговорност към 
тяхното опазване.

Олимпиадата се организира в 
два кръга като участието е на-
пълно безплатно. Първият кръг 
ще се проведе онлайн на 1 април 
2023 г. от 10:00 до 18:00 часа в 
рамките на 60 минути, в удобно 
за участниците време. Право на 
участие имат ученици от 5, 6, 7 и 
8 клас могат да се регистрират 
за участие до 31 март на плат-
формата Kyoso: https://platform.

kyoso.tech/hub/competitions/543
За участие във втория кръг, 

който ще се проведе на живо, 
ще бъдат поканени първите 20 
ученици, показали най-добър 
резултат от първия. Те ще бъдат 
информирани лично от органи-
заторите. За победителите от 
финалния кръг ще има специални 
награди, подкрепящи интереса 
към орнитологията.

 В платформата може да се 
запишете и за подготвителен 
тест, на който всеки може да 
провери знанията си за птиците 
и да добие ясна представа какво 
ще представлява олимпиадата.

Всички желаещи могат да се 
подготвят с помощта на след-
ната препоръчана  литература:

 1.Актуален списък на птиците, 
установени в България и техните 
официални научни наименования.

 2.Определител на птиците от 
сайта на БДЗП.

3.Литература от онлайн библи-
отеката на БДЗП:

– „На среща с птиците в Бъл-
гария”

– „Помагало за ловеца: Птици”

– „Помагало за определяне и 
опазване на птиците в горите”

– „Пътеводител на Бургаските 
влажни зони за любителите на 
птиците и езерата”

– „Помощ на властелина на 
бурите”

– „Животът на лешоядите”
– „Сигурни зимовища за чер-

веногушата гъска”
4.Онлайн издание на Червена 

книга на България.
Олимпиадата по орнитология 

е една от най-значимите обра-
зователни дейности на БДЗП. 
Провеждана в периода от 1999 
г. до 2008 г.  с подкрепата на Ре-
гионалните структури на Минис-
терството на образованието и 
науката и с участие от над 10 000  
ученици от цялата страна. През 
2022 г. БДЗП възроди инициати-
вата, като в нея се включиха 172 
деца от цялата страна.

Олимпиадата се организира 
в рамките на LIFE проектите: 
„Животът на пеликана“, „Земите 
и горите на орела“, и „Сигурен 
прелетен път за червеногушата 
гъска“.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА - 
ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС И ГРАФИКА "МОЯТА 
РИСУНКА" ОРГАНИЗИРА МЛАДЕЖКИЯТ ЦЕНТЪР

Конкурсът се провежда за 18-та година и е с подкрепата 
на Община Добрич

ПРАВОСЛАВЕН 
КАЛЕНДАР: 
11 МАРТ - СВ. 
СОФРОНИЙ 
ФРАЧАНСКИ

СТАРТИРА ЗАПИСВАНЕТО ЗА НАЦИОНАЛНАТА 
ОЛИМПИАДА ПО ОРНИТОЛОГИЯ 2023

ПЕТИ ОБЛАСТЕН НАУЧЕН 
КОНКУРС "НАУКАТА НА ЖИВО"

Конкурсът за научен проект е създаден по инициатива 
на Консултативен съвет към Младежки център – Добрич и 
цели насърчаване интереса на децата и младите хора към 
науката и образованието. Изготвените проекти, визуали-
зиращи избрана от участника научна област, ще участват 
в изложение на 25 март в Младежки център – Добрич, по 
време на което ще бъдат оценени.

І. Условия за участие:
1. Право на участие в конкурса имат деца и младежи от 

област Добрич на възраст от 7 до 19 години, разпределени 
в три възрастови групи:

І група 7 – 10 години;
ІІ група 11 – 14 години;
ІІІ група 15 – 19 години;
ІІ. Техника:
Проектите трябва да са изготвени индивидуално или 

екипно (до 3 участника в отбор), с подкрепата на ментор 
(преподавател от учебното заведение, в което е учащ 
участника). Проектът трябва да визуализира определена 
научна идея, избрана от следните области: химия, физика, 
технологии и предприемачество, ботаника, екология, био-
логия, география, история, астрономия.

Участниците могат да работят с материали по избор, 
като целта е да се постигне триизмерна визуализация на 
идеята.

ІІІ. Всеки проект участващ в конкурса трябва да бъде 
представен чрез:

1. Кратко обяснение на проекта (до 3 мин)
2. Изисквания към проектите:
• ПРОЕКТИТЕ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СА 

ИЗРАБОТЕНИ ПОД ФОРМАТА НА МАКЕТ ИЛИ ЕКС-
ПЕРИМЕНТ

3. Проектите трябва да бъдат придружени от следната 
информация:

• Име на проекта; • Трите имена на изработилия/те; 
• Дата и година на раждане; • Точен адрес; • Учебно 
заведение; • Научен ръководител/ментор; • Адрес за ко-
респонденция (e-mail);телефон; • Научна област, която е 
свързана с проекта

ІV. Награди: ще бъдат връчени грамоти, поощрителни 
награди и призови места във всяка възрастова група. 
Журирането ще се извърши от специалисти в определени 
научни области и младежи от Консултативния съвет към 
Младежки център – Добрич.

V.Записване за участие в конкурса, със заявка до 20 март 
2023 година на имейл адрес – mcd.konkurs@gmail.com

Проектите се представят и журират в деня на изложе-
нието, което ще се проведе на 25 март.

Откриване в 10:30 часа. Участниците следва да бъдат 
със своите проекти в Младежки център – Добрич, голямо 
фоайе в 10:00 часа.

Награждаването ще се осъществи в края на изложе-
нието.

VІ. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Младеж-
ки център – Добрич www.ycd.bg и facebook : Младежки 
център – Добрич.

С участието си в конкурса, кандидатите се съгласяват да 
бъдат фотографирани, по време на научното изложение и 
приемат личните им данни да бъдат обработвани, съхра-
нявани и използвани единствено за целите и осъществя-
ването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията 
на Закона за защита на личните данни и прилагането на 
Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на 
Съвета от 27.04.2016 г.
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БУДИТЕЛИТЕ НА ЗЛАТНА ДОБРУДЖА
Учениците от Клуб "Знаете ли бъл-

гарски език?” от училище Св. Кли-
мент Охридски” в гр. Добрич продъл-
жават своята работа върху буди-
телите на Добруджа. Днес ни запоз-
нават с Любомир Бобевски, Любен 
Станчев и Елка Няголова. 

ЕЛКА НЯГОЛОВА
Елка Няголова е българска 

поетеса, издател и преводач. 
Родена е през 1952 г. в гр. 
Добрич. Учи българска фи-
лология в СУ ,,Св. Климент 
Охридски”. Първа я представя 
пред публика именитата ù 
землячка – добруджанката 
Дора Габе, а сред поръчите-
лите при кандидатстването 
ù в Съюза на  българските 
писатели е Елисавета Багряна.

 От 1994 г. Елка Няголова 
живее във Варна.  Дълги го-
дини е работила в централния 
периодичен печат като журна-
лист и старши редактор. Сега 
е директор  за Балканите на 

Международната асоциация на писателите и публицистите. 
Основател и председател е на Славянска литературна и 
артистична академия. Главен редактор на списанието за 
литература, изкуство и обùество „Знаци”. Член е на Съюза 
на българските писатели. Тя е авторка на 20 поетични книги, 
сред които 11 са издадени на други езици: „Прозорци” (на 
украински език), „Рисунки от един град” (на френски език), 
„Кестен на дланта” (на руски език), „Ние” (на македонски), 
„Маса за трима” (на сръбски) .

 Елка Няголова е носителка на 11 престижни национални 
литературни награди, сред които „Златният пегас” от „Южна 
пролет” (за дебютната ù книга), Ботевата награда за поезия 
за 2005 г. на ИК ,,Христо Ботев”, Голямата награда „Изворът 
на Белоногата”, давана за цялостно творчество. Първата 
носителка е и на Националната литературна награда „Дора 
Габе”. Лауреат е на литературната награда на името на Л. Н. 
Толстой, както и на полската литературна награда „Белият 
ангел на поезията”. Носителка е и на руски ордени: ,,Михаил 
Ломоносов”, гр. Державин, „Грибоедов”, Златна значка на 
Съюза на писателите на Русия, връчени за духовния ù при-
нос в укрепване на двустранните културни контакти между 
двата народа.

На 1.11.2022 г. поетесата гостува за пореден път на род-
ния си град Добрич, където представи поетичната си книга 
„Парапет за душата”. Облечена винаги с одежди в бяло, Елка 
Няголова напомня на Йовковата бяла лястовица, символ на 
надеждата.

Материалът е подготвен от Катрин Георгиева – 6. Б клас

Незнайният будител Любен Станчев 
Любен Станчев е българ-

ски журналист, активен деец 
за български малцинствени 
права по време на румън-
ското управление в Южна 
Добруджа в периода 1913 
– 1940 г. Той е роден на 14 
февруари 1904 г. в с. Сърне-
но, Добричко, в семейство 
на заможен котленски земе-
делец. Основното си обра-
зование получава в родното 
си село, а средното – в гр. 
Варна. По време на обуче-
нието си той участва в осно-
ваването на гимназиалните 
дружества: „Ученическа ис-
кра“, „Благотворителност“ и 
„Ученически беседи“. 

След завършването си 
се установява в Добрич, 
където през 1924 г. започва 

издаването на вестник „Нов живот“, който бива забранен 
от румънската власт и той веднага заедно с Хр. Капитанов 
стартира издаването на вестник „Притурка“.

След това продължава обучението си в Букурещ, но пре-
късва, за да стане директор на Българската прогимназия в 
гр. Балчик. Връща се към журналистиката през 1927 г. с ос-
новаването на вестник „Куриер“, от който излизат 562 броя 
за две години и заради който има проблеми с румънските 
колонисти. Те го принуждават да се оттегли за кратко, в 
което време продължава следването си в Букурещ. 

Вестник „Куриер“ е преименуван на „Поле“, а в периода 
1930 – 1933 г. – на „Добруджански куриер“. 

До 1940 г. Любен Станчев участва в почти всички бъл-
гарски вестници и списания, издадени в Добрич, Каварна, 
Балчик, Силистра и Кюстенджа. Автор е на книгата „Недом-
лъвки“, много разкази, пътеписи и художествени очерци.

Този голям български журналист и патриот, умира на 6 
март 1945 г., осъден на смърт чрез разстрел от „народния“ 
съд.

Можем да го наречем будител на българския народ не 
само заради всичките му успехи в журналистиката, издаде-
ните статии, разкази и книги, а и заùото упорито заùитава 
беззащитните добруджанци. Поради това той плаща твърде 
скъпо. 

Такива трябва да сме и ние: да се застъпваме за по-
слабите, да пазим и обичаме Родината си, да заùитаваме 
българското!

Материалът е подготвен от Максим Парушев – 6. А клас

ЛЮБОМИР БОБЕВСКИ
 Любомир Хаджиниколов Бо-

бевски е роден на 9 ноември 
1878 г. в град Тетевен, Ловешка 
област. Той е последното, десето 
дете в семейството на търговеца 
Хаджи Никола Бобевски и на 
Неда Хаджиатанасова. Баща му 
взема дейно участие в национал-
ноосвободителните борби през 
Възраждането. Наскоро след 
Освобождението се премества 
да живее в София, където е един 
от първите столични обùински 
съветници, изявен обùественик. 
Оùе от малък е ученолюбив и 
любознателен. Той проявява 
усет и влечение към обùестве-
ния и културния живот. Играе 
в театрални трупи и участва в 

издаването на ученически вестници. Арестуван в полицията 
за разлепване на първомайски плакати. След завършване на 
средното си образование става студент по славянска филология 
в Историко-филологическия факултет на Висшето училище в Со-
фия (дн. Софийски университет „Св. Кл. Охридски”).  В годините 
на войните (1912 – 1918 г.) по негови стихотворения са написани 
многобройни военни песни и маршове. Върху негови стихове 
няколко композитори творят едновременно маршова музика. По 
65 негови стихотворения са създадени 95 марша. Сред тях обаче 
с най-голяма известност са маршовете „Съюзници-разбойници” 
и „О, Добруджански край”. Поради недъг на едната си ръка 
Любомир Бобевски е освободен да се сражава на бойното поле 
по време на Първата световна война, но е назначен за военен 
цензор. Силно е било желанието му да бъде на бойната линия, 
затова посеùава районите на различните фронтове. Пътува и из 
Добруджа. В резултат на това посещение през 1918 г. излиза и 
стихосбирката му „Песни за Добруджа”. Своето мнение за въз-
действието на марша „О, Добруджански край” изказват поети, 
музиканти, учени, обùественици. Особено висока оценка той 
получава през есента на 1940 г., когато е и мирното връùане на 
Южна Добруджа на България. Поетът Кирил Христов смята, че 
копнежът на българина по Добруджа е възпят в пророческите 
стихове на Бобевски. За него няма българин, който да не се е 
възхищавал от съдържанието и мелодията на „О, Добруджански 
край”, единствената досега българска песен, изпята даже и в 
свеùената сграда на Народното ни събрание от министри и на-
родни представители. А проф. Александър Теодоров-Балан, който 
е бил преподавател на Бобевски в Университета, през есента на 
1940 г. му пише: „... Свободата на тая част на Добруджа, която се 
върна и се присъедини към майката земя България, се дължи и на 
теб! На твоята вдъхновена и моùна песен, която непрекъснато 
държа добруджанския роб в обвяра, че е пред прага на своето 
възкресение...”.

Според мен Любомир Бобевски е достоен  да бъде наречен 
будител на Добруджа, защото е написал много песни, маршо-
ве  както и химна на Добруджа  „О, Добруджански край”. Вече 
девет десетилетия  добруджанци стават на крака, щом чуят 
или пък запеят марша „О, Добруджански край”. Това е една от 
вечните песни на българите. Малко са обаче тези, които знаят 
кой е авторът на текста на марша. 

  Материалът е подготвен от Виолета Енчева – 6. А клас

Димитър ДУКОВ

Не мога да разбера. Уж 
сме пазарна икономика, а 
е забранено на партиите да 
пазаруват гласове. Партиите 
незаконни ли са, след като в 
Народното събрание те пред-
лагат и гласуват или отменят 
законите? Става неùо като 
параграф 22. Законно е да те 
принуждават да купуваш хра-
ни, лекарства, облекла и как-
во ли не на много по-високи 
цени от нормалното. Законно 
е да пазаруваш кредити от 
бедните банкери на космиче-
ски лихви. А е незаконно да 
пазаруваш гласове на елек-

тората, който така и не се 
знае ùе отиде ли да гласува и 

ùе пусне ли 
гласа си за 
този, който 
го е напаза-
рувал. 

Т а к ъ в  е 
животът!

И  н е ù о 
друго. Някои 
искат таван 
на цените. 
Ами да има 
таван и на 
купуването 
на гласове. 
П о в е ч е т о 
партии не 
и с к а т  д а 

има таван на цените. Тога-
ва в парламента, където са 
имали и ùе имат мнозинство, 
да гласуват да няма таван за 
напазарените гласове. Прос-
то да приемат пазарен закон 
за гласоподавателите. Така 
и народът ùе е доволен, а и 
политиката на купуването на 
гласове ùе е прозрачна и де-
мократична. Едно яйце - един 
глас. Картон яйца - 30 гласа. 
Друга партия ще предложи 
килограм сирене - един глас. 
Килограм кашкавал - три 
гласа. На младите семейства 
с деца ùе могат да се пред-

лагат пакети с памперси и 
мехлеми против подсичане 
на дупенца. Производителите 
на тоалетна хартия съùо ùе 
имат оборот. Въобще, тази 
стратегия за купуване-паза-
руване на гласове, но само 
среùу стоки, произведени в 
България, ùе тласне иконо-
миката ни в небето дори над 
Швейцария. Дори в Швейца-
рия ще можем да продаваме 
сирене и кашкавал, а заùо не 
и швейцарски крави. 

Такъв е животът!
Не използваме и друг ре-

зерв. В България има хиляди 
украински бежанци. Не е 
нормално да не се използ-
ват техните гласове за едни 
парламентарни избори. Чети-
ридесет лева на ден за всеки 
украинец и хотелче на брега 
на морето, най-зле – в по-
чивна база в планината, при 
15 лева на ден за български 
пенсионер, си е чисто евро-
пазарна икономика. А имаме 
и стабилна военна индустрия. 
Могат да се пазаруват гласо-
ве с патрони и ракети. Даже и 
от бежанците от Афганистан, 
Сирия, Ирак… Българинът ùе 
намери как да ги продаде в 
Украйна или Русия. Даже и 
в САЩ. Дори и на Ислямска 
държава.

Такъв е животът!
Аз съм убеден, че ако се въ-

веде купуването, можем да го 
наречем дори привличането, 
убеждаването на гласопода-
ватели чрез стоки, произве-
дени в България, ùе се вдигне 
над 100 процента избирател-
ната активност. В някои квар-
тали тя дори може да достиг-
не и триста процента. Какво 
лошо ùе има в това човек да 
гласува три пъти, че и десет 
пъти, ако е несигурен в една 
или друга партия... Благо-
денствие ùе залее България. 
Така ùе се постигне и спра-
ведливо преразпределение 
на паричната маса, което ùе 
срине инфлацията. Мигранти 
от цял свят ще заприиждат. 
Инвеститорите ùе се бият за 
българско гражданство и за 
изграждане на нови произ-
водствени моùности, атомни 
електростанции, пилчарници, 
свинекомплекси и баничар-
ници… Е, нашите арендатори 
ùе станат бедни човечета 
с техните ренти. Заùо, при-
мерно в Добруджа, ще тряб-
ва цяла година да чакаш за 
100 лева на декар, когато 
три-четири избора – два за 
парламент, един за кметове 
и обùински съветници, един 
за европарламент,  ùе бъдат 
достатъчни да спечелиш хи-
ляда лева годишно. Поне! За 
избори до дупка ùе мечтае 
целият българския народ. И в 

територията България, и зад 
граница. Даже и в Северна 
Македония. Дори и на Луната, 
когато кацнем и там с ракети 
на Илон Мъск.

Такъв е животът!
Има неùо оùе по-добро в 

тази моя идея. Убеден съм, 
че и всички починали и по-
гребани, даже и тези, които 
все оùе са в моргата, ùе 
се надигнат и ùе гласуват. 
Тогава и ùе дойде онова при-
шествие, но не в Йерусалим, 
където най-богатите приживе 
си купуват гробове, а в Бъл-
гария. Където над гробове 
има вече построени жилищни 
блокове и предприятия, дори 
паркинги.  Но има една опас-
ност.  Опасност, че когато 
мъртвите се надигнат, ùе се 
получи   ужасно земетресе-
ние, от осма степен по Ри-
хтер. Всеки ще бърза за из-
лезе и ùе се разклатят, дори 
ще рухнат жилища, молове, 
офис сгради, заводи… Може 
и училиùа и детски градини. 
Дори сградата на Народното 
събрание…И ще има жертви, 
много жертви. Дори кучетата 
от приютите не ùе достигнат 
да се откриват живи гласопо-
даватели изпод руините.

Такъв е животът!
И затова нашите хуманни 

партии не смеят да доразвият 
пазарната икономика в пазар-

на предизборна кампания. 
Човешкият живот е над всич-
ко. Животът на електората. 
В това поне има консенсус, 
казано оùе единомислие, в 
Народното събрание. Поне, 
когато работи. 

Но човешкият живот, както 
и поредният парламент, не са 
вечни. Вечна е гравитацията. 
И в политиката. И в слънчева-
та система. И във вселената. 
Ще дойде ден, когато няма да 
ги има и България, и Земята, и 
Слънцето… Ще бъдем някъде 
във времето, в някаква черна 
дупка,  заùото и времето е в 
нас /плагиатствам от Васил 
Левски, докато и него не сме 
отрекли/. И никой няма да 
се интересува от изборите 
в България, заùото на този 
свят няма да има нито поли-
тици, нито посолства, нито 
краставици и домати, камо ли 
пък главен прокурор…

Но дотогава ùе има избори, 
може би, Народно събрание, 
може би, пазарна икономика, 
може би, и така нататък – 
може би.

Такъв е животът!
А на изборите на 2 април 

гласувайте с номер…
Ще ви кажа кой е той един 

друг път. Когато тате ми купи 
колело. Той почина в края на 
май 1989 г. Лека му пръст.

Такъв е животът!

ЗАЩО Е ЗАБРАНЕНО НА ПАРТИИТЕ ДА ПАЗАРУВАТ ГЛАСОВЕ
ТАКЪВ Е ЖИВОТЪТ!
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ОВЕН - Ентусиазмът ви е заразителен и 
отваря всички врати пред вас. Великодушието 
ви ще ви спечели нови приятели. Може да се 
отдадете на желанията си - днес почти всичко 
ви е позволено.

ТЕЛЕЦ - Чувствате, че нищо не е в състоя-
ние да ви изненада днес. Със самообладание 
и решителност ще се справите с онова, което 
се изисква от вас. Бъдете реалисти.

БЛИЗНАЦИ - Подходящо време за профе-
сионални планове, особено ако се свързани с 
въвеждането на нещо ново. Бъдете по-пред-
приемчиви и можете да се надявате на успех.

РАК - Днес на работното си място ще бъдете 
в стихията си. Всестранно проявявате спо-
собностите си и получавате одобрението на 
всички. Мнозина от вас ще имат възможност 
да подобрят финансовото си състояние.

ЛЪВ - Очаква ви приятен ден. Не си поста-
вяйте прекалено високи цели обаче, за да не 
останете разочаровани. Пред вас се откриват 
нови перспективи, опитайте се да ги използ-
вате максимално.

ДЕВА - Периода се очертава като много 
добър за вас. Неочаквани приходи ще ви поз-
волят най-после да си вземете глътка въздух. 
Приятни новини ще разведрят атмосферата.

ВЕЗНИ - Само вие самите може да разно-
образите деня си, защото събитията, които 
предстоят, едва ли ще ви се сторят интри-
гуващи. Работата не ви предлага сериозни 
предизвикателства.

СКОРПИОН - Възползвайте се от всяка сво-
бодна минута, за да си починете. Очертава се 
напрегнат и изморителен ден. Пестете силите 
си и се заемайте само с най-неотложното.

СТРЕЛЕЦ - Днес с лекота ще осъществите 
своя идея, върху която работите от много дни 
насам. Ако се наложи не се колебайте да рис-
кувате, шансът е на ваша страна.

КОЗИРОГ - Възможно е да ви измъчват 
неразбирателствата в семейството. Днес 
ще ви се отдаде чудесна възможност да ги 
разрешите. Проявете търпение и отстъпете в 
конфликтна ситуация.

ВОДОЛЕЙ - Денят ви няма да е от най-спо-
койните и ще бъде добре, ко днес бъдете мал-
ко по-отстъпчиви. Изслушвайте опонентите си 
преди да се нахвърлите върху тях.

РИБИ - Един динамичен ден, а за тези от 
вас, които работят в деловата сфера, денят 
е доста обещаващ. С малко повече съоб-
разителност и настойчивост ще успеете да 
постигнете нещо наистина значимо.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Истинската жена е позитивна и вина-
ги гледа напред! Дори и когато паркира... 
- Зорница от Балик, но не тази, за която си 
мислите!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на 
г-жа Дияна Борисова – 
директор на дирекция 
„Хуманитарни дейнос-
ти“ в Община Добрич, с 
пожелания да е здрава, 
все така всеотдайна, 
все такъв отговорен 
и добър човек и нека 
всичко добро, което е 
сторила, й се връща 
стократно!

ОТ СЪРЦЕ честитим 
днешния рожден ден 
на г-жа  Йорданка Ива-
нова, с пожелания да е 
здрава, да има много 
поводи за усмивка, мно-
го искрени приятели, 
щастието да съпътства 
дните й, а пътешествия 
да създават новите й 
спомени. А най-искре-
ните поздрави днес са 
от Светослав, Йоанна 
и цялото семейство Ду-
кови!

РОЖДЕН ДЕН празну-
ва днес кметът на село 
Къпиново Ерсин Лютфи-
ев. Нека е здрав и нека 
работи с ентусиазъм за 
хората от повереното 
му населено място! 

ИМЕН ДЕН празнуват 
днес всички с имената: 
Младен, Младена, Мла-
денка, Гордан, Горян, 
Горянка. Здраве, щас-
тие и много радост им 
желаем ние от НДТ!

С УТРЕШНА ДАТА 
честитим рождения ден 
на една сърцата дама - 
Светла Стоева – един от 
най-активните членове 
на „ХобиСклуб“ – До-

брич. Здраве, сбъднати 
мечти и по много от 
всичко хубаво, за което 
си помечтае, желаем 
на рожденичката ние 
от НДТ!

ИМЕН ДЕН празнуват 
утре всички с имената: 
Галина, Галя, Галин, 
Галена. Нека са здрави 
и да успяват с усмивка 
във всичко добро, с кое-
то се заемат!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме от днес 
на съдия Таня Ангелова, 
която празнува на 12 
март, с пожелания за 
здраве и много успехи, 
много поводи за усмив-
ка и много сбъднати 
мечти! 

В АВАНС честитим 
рождения ден на кмета 
на село Паскалево и 
лидер на социалисти-
те в община Добричка 
Живко Желев, който 
празнува на 12 март. 
Здраве, сърцата рабо-
та за хората от пре-
красното добруджан-
ско село, много щастие 
в личен план и много 
успехи и уважение – в 
обществен – желаем 
ние от НДТ!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме от днес 
на д-р Маргарита Кали-
нова –общински съвет-
ник от МК ВМРО (ГЕРБ, 
СДС) в Балчик, която 
празнува на 22 март. 
Нека е здрава и нека с 
работата си помага за 
по-добрия утрешен ден 
на Белия град!

СВЕТСКА КЛЮКА

ПРизРАчНияТ гРАД 
ФАмАгуСТА: КАК би 
изгЛЕжДАЛ СВЕТъТ бЕз ХОРА

Любимият курорт на Елизабет 
Тейлър, Ричард Бъртън, Бриджит Бардо

Може би сте се чудили как 
би изглеждал светът след 50 
години, ако хората внезапно 
изчезнеха днес. Има поне 
едно място на земята, където 
можете да видите това. Това 
е призрачният кипърски град 
Фамагуста. 

На 15 август 1974 г., на Ус-
пение Богородично, турската 
армия влиза в кипърския град 
Фамагуста. Жителите гърци 
бягат от града, а предгради-
ето Вароша, най-луксозният 
за времето си курорт на Сре-
диземно море, е оградено от 
окупационните сили и оста-
вено на милостта на стихии-
те в продължение на почти 
половин век. 

Призрачният град на вечния 
огън: Ужасяващата съдба на 

Сентралия
Лустрото на лукса отдавна 

е паднало от хотелите, в кои-
то някога са отсядали Елиза-
бет Тейлър, Ричард Бъртън, 
Бриджит Бардо и други зна-
менитости на епохата. 

След отварянето му за по-
сетители от властите в оку-
пирания Северен Кипър през 
2020 година, въпреки въз-
раженията на официалните 
кипърски власти, Вароша 
постепенно се превръща в 
туристическа атракция. 

Но Вароша още не е музей 
въпреки туристите. Мнозина 
от някогашните му обитатели 
са живи и за тях това все още 
е родният им дом и мястото, 
където е преминала младост-
та им.

чАСОВНиКъТ НА гАРАТА В мАЛАТия СПРяЛ 
В "чАСА НА бЕДСТВиЕТО" зА ТуРция

Месец след това служите-
лите на железниците не са 
го поправили, за да напомня 
за земетресението, заявиха 

те пред репортери на "Дейли 
Сабах".

Часовникът на 5-та регио-
нална дирекция на TCDD на 
гара Малатия спря в минутата 
на първото мощно земетресе-
ние на 6 февруари. Тези, кои-
то видяха часовника, спрял 
в 4:17 ч., изживяха отново 

Старинният часовник на жп 
гарата на Турските държавни 
железници (TCDD) в Мала-
тия - една от провинциите, 

тежко засегнати от двойното 
земетресение миналия месец, 
спрял в 4:17 ч. в понеделник, 
6 февруари.

силни емоционални моменти.
 Мурат Дьошле, дежурен 

служител на жп гара Малатия, 
казва, че са преживели "Деня 

на Страшния съд" сутринта на 
6 февруари и заяви: "Часов-
никът спря точно в 4:17 ч. в 
този ден с разтърсването на 
земята. Ние не го пуснахме 
отново, за да не забравим 
земетресението. Отсега ната-
тък този часовник винаги ще 
показва 4:17 ч".


