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Всеки ден с по-
добрия вестник!

Над страната ще преобладава 
облачно време, на много места с 
валежи от дъжд, на места в Пред-
балкана и по високите западни 
полета - от дъжд и сняг. Значител-
ни ще бъдат валежите на места, 
главно в източната половина от 
страната. Още през нощта в ця-
лата страна вятърът ще се ориен-
тира от север-северозапад, а през 
деня ще е от север-североизток, 
предимно умерен. Ще нахлува 
студен въздух и ще застудее. Ми-
нималните температури ще бъдат 
между 0 и 5, в източните райони до 
7-8; максималните - между 3 и 8°. 

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

МОУРИНЬО СЪС 
СПЕЦИАЛЕН 
ПОЗДРАВ ЗА ОТБОРА 
НА ДОБРУДЖА
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"ГОЛЯМО ПРОЛЕТНО 
ПОЧИСТВАНЕ НА 
ГРАД ДОБРИЧ" 
15 МАРТ-16 АПРИЛ 2023 Г.

В МБАЛ ДОБРИЧ Е 
ПРОВЕДЕНА НЕЗАКОННА 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА 
СТАЧКА, РЕШИ 
ОКРЪЖНИЯТ СЪД

ХРАМ НА 
ПОРЦЕЛАНА 
В СЕНОКОС

Прочутият португалски спецалиаст Жозе Мо-
уриньо поздрави футболистите на втородивизи-
онния Добруджа. Наставникът на Рома изпрати 

видеобръщение до състава на Добруджа, от 
който част е и бившият национал Валери Божи-
нов, който е близък със Специалния и с чието 
съдействие е изпратено съобщението.

„Здравейте, момчета от ПФК Добрич. Надя-
вам се да произнасям правилно името. Жозе е 
тук от Рим. Разбира се, аз съм стар приятел на 
Божи. Пожелавам ви всичко най-добро, добри 
мачове, добри тренировки, добро развитие и 
много късмет!», казва Моуриньо в обръщението 
си, разпространено в социалните мрежи. БТА
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Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà – Äî-
áðè÷ ðúêîâîäè äîñúäåáíî 
ïðîèçâîäñòâî çà îïèò çà èç-
ìàìà ïî òåëåôîíà, ïðè êîéòî 
âúçðàñòíà æåíà å âúâåäåíà 
â çàáëóæäåíèå ñ öåë äà áúäå 
îùåòåíà ñ íàä 3500 ëåâà.

Íà 11 ìàðò 2023 ãîäèíà 
82-ãîäèøíà æåíà îò ãðàä Êà-
âàðíà ïîëó÷èëà îáàæäàíå íà 
äîìàøíèÿ ñè ñòàöèîíàðåí òå-
ëåôîí. Ïúðâî ñ íåÿ ðàçãîâàðÿë 
ìúæ, ïðåäñòàâèë ñå çà íà÷àë-
íèê íà ïîëèöåéñêî óïðàâëåíèå 
è ÿ ïðåäóïðåäèë, ÷å ìîæå äà å 
ïîòåíöèàëíà æåðòâà íà òåëå-
ôîííà èçìàìà. Ñëåä òîâà æå-
íàòà ïîëó÷èëà âòîðî îáàæäàíå 
îò äðóã ìúæ, êîéòî èçèãðàë ðî-
ëÿòà íà èçìàìíèêà – çàïëàø-
âàë ÿ, îáèæäàë ÿ è íàïðàâèë 
îïèò äà ÿ çàáëóäè.  Ñëåä êàòî 
ïðèêëþ÷èë âòîðèÿò ðàçãîâîð, 
ïîñòðàäàëàòà ïîëó÷èëà îòíîâî 
îáàæäàíå îò ìíèìèÿ ïîëèöåé-
ñêè íà÷àëíèê. Òîé ÿ óñïîêîèë 
è é äàë íàñòàâëåíèÿ êàê ìîæå 
äà ñúäåéñòâà çà çàëàâÿíåòî íà 

ПРОКУРАТУРАТА РАЗСЛЕДВА ОПИТ ПРОКУРАТУРАТА РАЗСЛЕДВА ОПИТ 
ЗА АЛО ИЗМАМАЗА АЛО ИЗМАМА

òåçè, êîèòî 
îïèòàëè äà ÿ 
èçìàìÿò.

Æ å í à ò à 
á è ë à  è í -
ñòðóêòèðàíà 
ïúðâî äà ñå 
ïðèäâèæè äî 
ãðàä Äîáðè÷ 
ñ òàêñè, ñëåä 
êîåòî äà ïî-
åìå êúì Ðóìúíèÿ, êàòî òðÿá-
âàëî äà ïîääúðæà âåðñèÿ ïðåä 
òàêñèìåòðîâèÿ øîôüîð, ÷å 
îòèâà â ñúñåäíàòà äúðæàâà, 
òúé êàòî é ñå å ðîäèëî âíó÷å. 
Ôàëøèâèÿò ïîëèöàé óâåðèë 
ïîòúðïåâøàòà, ÷å ñèíîâåòå 
é ñà ïîä ïîëèöåéñêà çàêðèëà 
â ãðàä Äîáðè÷, è çàòîâà å 
îùå ïî-âàæíî òÿ äà ñúäåéñò-
âà. 82-ãîäèøíàòà æåíà âçåëà 
âñè÷êèòå ñè íàëè÷íè ñïåñòÿ-
âàíèÿ â ðàçìåð íà 3560 ëåâà 
è òðúãíàëà. 

Èçïúëíèëà óêàçàíèÿòà è ñå 
îçîâàëà íà ãðàíèöàòà ñúñ ñå-
âåðíàòà ñúñåäêà íà Ð. Áúëãà-

Íà 14 ìàðò, îêîëî 08:40 
÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå 
çà èçâúðøåíè íåïðèñòîéíè 
äåéíîñòè â ñãðàäàòà íà Îá-
ùèíà Ãåíåðàë Òîøåâî. Íà 
ìÿñòî å óñòàíîâåíî, ÷å àâòîð 
íà íåïðèñòîéíîòî ïîâåäåíèå 
å 55-ãîäèøåí ìúæ, êîéòî 
áèë âúâ âèäèìî íåòðåçâî 
ñúñòîÿíèå. Èçâúðøèòåëÿò 
íà äåÿíèåòî å çàäúðæàí îò 
ñëóæèòåëè íà ÐÓ ÌÂÐ - Ãå-
íåðàë Òîøåâî. Íà ñâîå çà-
ñåäàíèå ÐÑ Ãåíåðàë Òîøåâî 
ìó íàëîæè àäìèíèñòðàòèâíî 
íàêàçàíèå ãëîáà â ðàçìåð íà 
150 ëåâà.ÍÄÒ

ГЛОБИХА МЪЖ ГЛОБИХА МЪЖ 
ЗА НЕПРИСТОЙНО ЗА НЕПРИСТОЙНО 
ПОВЕДЕНИЕПОВЕДЕНИЕ

Îêðúæíèÿò ñúä â Äîáðè÷ 
ïîñòàíîâè ðåøåíèå ïî äåëîòî, 
çàâåäåíî îò ÌÁÀË – Äîáðè÷ 
ñðåùó íåéíè ñëóæèòåëè, ñ 
êîåòî ïðèåìà, ÷å â ëå÷åáíîòî 
çàâåäåíèå å èìàëî ïðåäóïðå-
äèòåëíà ñòà÷êà, ïðîâåäåíà 
â ïåðèîäà 14 - 27 îêòîìâðè 
2022ã., ïî ïðåäâàðèòåëíî èç-
ãîòâåí ãðàôèê, è òÿ å áèëà 
íåçàêîííà ïî îòíîøåíèå íà 
36 îòâåòíèöè.Ñúäúò îòõâúðëÿ 
ïðåäÿâåíèòå îò „Ìíîãîïðî-
ôèëíà áîëíèöà çà àêòèâíî 
ëå÷åíèå – Äîáðè÷“ ÀÄ èñêîâå 
çà óñòàíîâÿâàíå íåçàêîííîñò 
íà ïðåäóïðåäèòåëíàòà ñòà÷êà 
ïðîòèâ îñòàíàëèòå 6 îòâåò-
íèöè ïî äåëîòî è ïðåêðàòÿâà 
ïðîèçâîäñòâîòî ïî âíåñåíèòå 
èñêîâå çà óñòàíîâÿâàíå íåçà-
êîííîñòòà íà îáÿâåíàòà íà 13 
îêòîìâðè 2022ã. â äðóæåñòâîòî 
åôåêòèâíà ñòà÷êà ñïðÿìî âñå-
êè îò 42-ìàòà îòâåòíèöè.

Äåëîòî å çàâåäåíî îò ÌÁÀË 
– Äîáðè÷ ïî Çàêîíà çà óðåæ-
äàíå íà êîëåêòèâíèòå òðóäîâè 
ñïîðîâå /ÇÓÊÒÑ/, â êà÷åñòâîòî 
íà ðàáîòîäàòåë. Îòâåòíèöè-
òå, ÷ðåç ïðîöåñóàëíèòå ñè 
ïðåäñòàâèòåëè, îñïîðâàò èñ-
êîâåòå. Ïðîêóðîðúò èçðàçÿâà 
ñòàíîâèùå çà îñíîâàòåëíîñò 
íà èñêîâåòå.

Ñúäúò, ñëåä ïðåöåíêà íà 
ñúáðàíèòå ïî äåëîòî äîêà-
çàòåëñòâà è êàòî îáñúäè äî-
âîäèòå íà ñòðàíèòå, ïðèå çà 
óñòàíîâåíî, ÷å â áîëíèöàòà 
å ïðîâåäåíà ïðåäóïðåäèòåë-
íà ñòà÷êà ïî ãðàôèê – ñ îò-
êúñâàíå îò ðàáîòà, à íå ñà 
áèëè îðãàíèçèðàíè ïðîòåñòíè 
äåéñòâèÿ â èçâúíðàáîòíîòî 
âðåìå íà ñëóæèòåëèòå, íèòî å 
ïðîâåæäàíà ñèìâîëè÷íà ñòà÷-
êà, êàêòî òâúðäÿò îòâåòíèöèòå.
Îêðúæíèÿò ñúä íå ñïîäåëÿ è 

В МБАЛ ДОБРИЧ Е ПРОВЕДЕНА В МБАЛ ДОБРИЧ Е ПРОВЕДЕНА 
НЕЗАКОННА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА НЕЗАКОННА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА 
СТАЧКА, РЕШИ ОКРЪЖНИЯТ СЪДСТАЧКА, РЕШИ ОКРЪЖНИЯТ СЪД

äîâîäà íà îòâåòíèöèòå, ÷å íå 
ñå êàñàå çà ñòà÷êà ïî ÇÓÊÒÑ, 
çàùîòî òå ïðîòåñòèðàëè âúâ 
âðåìåòî íà ïî÷èâêèòå ñè.

Âúç îñíîâà íà ñúáðàíèòå ïî 
äåëîòî äîêàçàòåëñòâà ñúäúò 
ïðèåìà, ÷å 36 ìåäèöèíñêè 
ñïåöèàëèñòè ñà ó÷àñòâàëè â 
íåçàêîííà ïðåäóïðåäèòåëíà 
ñòà÷êà è ïðåäÿâåíèòå ñðåùó 
òÿõ èñêîâå ñëåäâà äà áúäàò 
óâàæåíè.Ñïîðåä ñúäà â áîë-
íèöàòà å ñúùåñòâóâàë êîëåê-
òèâåí òðóäîâ ñïîð îòíîñíî 
ðàçìåðà íà îñíîâíèòå òðóäîâè 
âúçíàãðàæäåíèÿ íà ìåäèöèí-
ñêèòå ñïåöèàëèñòè, êîéòî íå 
å áèë ðåøåí ïî ïúòÿ íà íå-
ïîñðåäñòâåíèòå ïðåãîâîðè. 
Ìåäèöèíñêèòå ñïåöèàëèñòè 
ñà èìàëè ïðàâî äà ñòà÷êóâàò, 
íî ïðàâîòî èì íà ñòà÷êà íå å 
óïðàæíåíî â ñúîòâåòñòâèå ñúñ 
ÇÓÊÒÑ, çàùîòî ëèïñâà âçåòî 
ñ îáèêíîâåíî ìíîçèíñòâî îò 
ñëóæèòåëèòå ðåøåíèå çà îáÿ-
âÿâàíå íà ïðåäóïðåäèòåëíà 
ñòà÷êà. Ñïîðåä çàêëþ÷åíèåòî 
íà âåùîòî ëèöå ïî äîïóñíàòà 
åêñïåðòèçà ïî äåëîòî çà âà-
ëèäíî âçåòî ðåøåíèå çà îáÿâÿ-
âàíå è ïðîâåæäàíå íà ñòà÷êà å 
áèëî íåîáõîäèìî ñúãëàñèåòî 
íà 259 ñëóæèòåëè â áîëíèöàòà. 
Òîâà èçèñêóåìî ìíîçèíñòâî ïî 
äåëîòî íå å óñòàíîâåíî.

Î÷åâèäíî, çà ïðîâåäåíà 
ñòà÷êà ìîæå äà ñå ãîâîðè 
ñàìî â äíèòå, â êîèòî ñëóæèòå-
ëèòå ñà áèëè íà ðàáîòà, à íå â 
ïî÷èâíèòå èì äíè èëè ïî âðåìå 
íà îòïóñê, óòî÷íÿâà ñúäúò è 
ïîñî÷âà â ðåøåíèåòî ñè çà 
êîè äíè ïðèåìà çà óñòàíîâåíî, 
÷å âñåêè îò 36-òå îòâåòíèöè å 
ó÷àñòâàë â íåçàêîííèòå ñòà÷íè 
äåéñòâèÿ.

Òúé êàòî ñòà÷êàòà å îáÿâå-
íà çà çàùèòà èíòåðåñèòå íà 

Îò 8.30 ÷. â÷åðà /15 ìàðò/ äî ïðèêëþ÷âàíå íà äåéíîñòèòå ùå 
áúäàò çàòâîðåíè çà ïðåìèíàâàíå ñëåäíèòå óëèöè: 

Óë. „Áîðÿíà“ îò óë. „Îðôåé“ äî óë. „Õðèñòî Áîòåâ“
Óë. „Áîé÷î Îãíÿíîâ“ îò óë. „Îðôåé“ äî óë. „Õðèñòî Áîòåâ“
Óë. „Öàð Îñâîáîäèòåë“ îò óë. „Êàìåíèöà“ äî óë. „Õðèñòî 

Áîòåâ“
Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ íàñòîÿòåëíî àïåëèðà îáîçíà÷åíèòå ñ 

îãðàíè÷èòåëíè çíàöè ó÷àñòúöè äà ñå îñâîáîäÿò îò ïàðêèðàíè 
àâòîìîáèëè è äà ñå ñïðå äâèæåíèåòî ïî òÿõ! Áëàãîäàðèì ïðåä-
âàðèòåëíî çà ðàçáèðàíåòî è ïðîÿâåíîòî òúðïåíèå!

ЗАТВОРЕНИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ЗАТВОРЕНИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ 
УЛИЦИ В ДОБРИЧ ОТ 15 МАРТУЛИЦИ В ДОБРИЧ ОТ 15 МАРТ

ìåäèöèíñêèòå ñïåöèàëèñòè, 
ñúäúò îòõâúðëÿ ïðåäÿâåíèòå 
èñêîâå çà óñòàíîâÿâàíå íåçà-
êîííîñò íà ïðåäóïðåäèòåëíàòà 
ñòà÷êà ïî îòíîøåíèå íà îñ-
òàíàëèòå øåñòèìà îòâåòíèöè 
- ëåêàð, ÷åòèðèìà ñàíèòàðè è 
òåõíèê åë. ñèñòåìè. Â ðåøå-
íèåòî ñå îáÿñíÿâà, ÷å òå ñà 
ïîäêðåïèëè ñòà÷íèòå äåéñòâèÿ 
íà ñâîèòå êîëåãè ìåäèöèíñêè 
ñïåöèàëèñòè, íî ñàìîñòîÿòåë-
íî ïðàâî íà ïðåäóïðåäèòåëíà 
ñòà÷êà îò ñîëèäàðíîñò çà òÿõ 
çàêîíúò íå ïðåäâèæäà.

Ðåøåíèåòî ñè äà ïðåêðàòè 
ïðîèçâîäñòâîòî ïî âíåñåíè-
òå èñêîâå çà óñòàíîâÿâàíå 
íåçàêîííîñòòà íà îáÿâåíàòà 
íà 13 îêòîìâðè 2022ã. â äðó-
æåñòâîòî åôåêòèâíà ñòà÷êà 
ñïðÿìî âñè÷êè îòâåòíèöè, ñúä-
úò îáÿñíÿâà ñ íàñòúïèëèÿ íîâ 
ôàêò â õîäà íà ïðîèçâîäñòâî-
òî - ïðîâåæäàíåòî â ïåðèîäà 
îò 10 äî 21 íîåìâðè 2022ã. íà 
îáÿâåíàòà ïðè ïîäàâàíå íà 
èñêîâàòà ìîëáà åôåêòèâíà 
ñòà÷êà.Ïðè òîâà ðàçâèòèå íà 
ñòà÷êàòà íàäëåæíîòî óïðàæ-
íÿâàíå íà ïðàâîòî íà èñê îò 
ðàáîòîäàòåëÿ ïðåäïîëàãà îñ-
ïîðâàíå íà âå÷å ïðîâåäåíàòà 
ñòà÷êà, à èíòåðåñúò îò óñòà-
íîâÿâàíå íåçàêîííîñòòà íà 
ñàìî îáÿâåíàòà ñòà÷êà îòïàäà 
è ïðîèçâîäñòâîòî ïî äåëîòî ïî 
òîçè èñê ñëåäâà äà áúäå ïðå-
êðàòåíî, ïèøå â ñúäåáíèÿ àêò.

Ðåøåíèåòî íà Îêðúæíèÿ ñúä 
â Äîáðè÷ ïîäëåæè íà îáæàë-
âàíå â äâóñåäìè÷åí ñðîê îò 
ñúîáùàâàíåòî ìó íà ñòðàíèòå 
ïðåä Àïåëàòèâåí ñúä – Âàðíà, 
à ÷àñòòà, ñ êîÿòî ïðîèçâîä-
ñòâîòî ïî äåëîòî å ïðåêðàòåíî 
- â åäíîñåäìè÷åí ñðîê.

Îêðúæåí ñúä - Äîáðè÷
Âðúçêè ñ îáùåñòâåíîñòòà

31-ãîäèøåí ðåöèäèâèñò å 
â àðåñòà çà ïîðåäíà êðàæ-
áà, ñúîáùàâàò îò ïîëèöèÿòà. 
Ñëåä ïðîâåäåíè ÎÈÌ è ÏÑÄ 
îò ñëóæèòåëè íà Ïúðâî ÐÓ 
ÌÂÐ Äîáðè÷ å óñòàíîâåíî, ÷å 
31-ãîäèøíèÿò ìúæ å èçâúð-
øèë êðàæáà íà ìúæêà ÷àíòà 
ñ íàìèðàùèòå ñå íåÿ ëè÷íè 
äîêóìåíòè è ïàðè îò ïàðêèðàí 
ëåê àâòîìîáèë â ãðàä Äîáðè÷. 

Íà èçâúðøèòåëÿ å ïîâäèãíà-
òî îáâèíåíèå. Âçåòà ìó å ìÿð-
êà „çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà“. 
Ðàáîòàòà ïî óñòàíîâÿâàíå è 
äîêóìåíòèðàíå íà öÿëîñòíàòà 
ìó ïðåñòúïíà äåéíîñò ïðîäúë-
æàâà.ÍÄÒ

ЗАЛОВИХА КРАДЕЦЗАЛОВИХА КРАДЕЦ 85-ãîäèøíà æåíà îò Äîáðè÷ 
ñòàíà æåðòâà íà àëî èçìàì-
íèöè, ñàìî äåí ñëåä ïîäîáíà 
èçìàìà íà âúçðàñòíà æåíà â 
Êàâàðíà.

Íà 12 ìàðò, îêîëî 18:15 
÷àñàq å ïîëó÷åíî ñúîáùå-
íèå çà èçâúðøåíà òåëåôîííà 
èçìàìà íà òåðèòîðèÿòà íà 
ãðàä Äîáðè÷. Óñòàíîâåíî å, ÷å 
îêîëî 14:30 ÷àñà íà äîìàøíèÿ 
òåëåôîí íà 85-ãîäèøíà æåíà 
ñå îáàæäà íåïîçíàò ìúæ, 
ïðåäñòàâÿù ñå çà ñëóæèòåë 
íà ÌÂÐ. ×ðåç âúâåæäàíå â çà-
áëóæäåíèå, ìíèìèÿò ïîëèöàé 
ïîèñêâà íåéíîòî ñúäåéñòâèå 
çà çàëàâÿíå íà èçâúðøèòåëè 
íà òåëåôîííè èçìàìè. Æå-
íàòà ïðåäàâà ïðåä âõîäà íà 
æèëèùåòî ñè ñóìàòà îò 4 300 
ëåâà. Ïî-êúñíî, ñëåä êàòî 
ðàçáèðà, ÷å å ñòàíàëà æåðòâà 
íà òåëåôîííà èçìàìà, ñèãíà-
ëèçèðà â ÎÄ ÌÂÐ Äîáðè÷. Îò 
íåçàáàâíî ïðåäïðèåòèòå ÎÈÌ 
è ÏÑÄ ñúâìåñòíî ñúñ ñëóæè-
òåëè íà Ãðàíè÷íà ïîëèöèÿ íà 
òåðèòîðèÿòà íà ÃÊÏÏ Êàðäàì, 
ñóìàòà îáåêò íà ïîñåãàòåë-
ñòâîòî å óñòàíîâåíà, èççåòà 
ïî íàäëåæíèÿò ðåä è âúðíàòà 
íà âúçðàñòíàòà æåíà. Ìàòåðè-
àëèòå ïî ñëó÷àÿ ñà äîêëàäâàíè 
â Ïðîêóðàòóðàòà. Ðàáîòàòà ïî 
ñëó÷àÿ ïðîäúëæàâà.ÍÄÒ

ОЩЕ ЕДНА ЖЕРТВА ОЩЕ ЕДНА ЖЕРТВА 
НА ТЕЛЕФОННИ НА ТЕЛЕФОННИ 
ИЗМАМНИЦИИЗМАМНИЦИ

Çàöâåòåíèÿò îò îáùèíñêî-
òî ïðåäïðèÿòèå „Óñòîé÷èâè 
äåéíîñòè è ïðîåêòè“ åäâà 
ïðåäè íÿêîëêî äíè ó÷àñòúê îò 
ìàãàçèí çà öâåòÿ „Äàëèÿ“ äî 
ïèöàðèÿ „Ãàðäåíèÿ“ å ñòàíàë 
æåðòâà íà êðàäöè íà öâåòÿ. Íå 
ïðîñòî îòêúñíàòè, íî àêóðàòíî 
èçêîðåíåíè ñà îêîëî 40 áðîÿ. 
Íà ìåñòà ëèïñâàò öåëè „ïåòíà“ 
ñ òåìåíóæêè. 

Íàïîìíÿìå íà âèíîâíèòå, 
÷å êðàæáàòà íà öâåòå ñúùî å 
êðàæáà, íåçàâèñèìî äàëè ñå 
ðúêîâîäÿò îò ãðàäñêèÿ ôîëê-
ëîð „Îòêðàäíè öâåòå, çà äà òè 
ñå õâàíå“ èëè íå, à è ïîäëåæè 
íà ñàíêöèè, êàçâàò îò îáùè-
íàòà. 

ЕДВА НЯКОЛКО ДНИ СЛЕД ПРОЛЕТНОТО ЕДВА НЯКОЛКО ДНИ СЛЕД ПРОЛЕТНОТО 
ЗАЦВЕТЯВАНЕ ЛИПСВА ПОВЕЧЕ ОТ 1/3 ЗАЦВЕТЯВАНЕ ЛИПСВА ПОВЕЧЕ ОТ 1/3 
ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

Âñè÷êè èñêàìå äà íè å êðà-
ñèâî è ïîäðåäåíî â ãðàäà è â 
ñúùîòî âðåìå ñå ïðåíåáðåãâà 
âñÿêî åäíî, äîðè íàé-ìàëêî, 
óñèëèå. Îáùèíà Äîáðè÷ ñå îá-
ðúùà êúì âñè÷êè äîáðè÷ëèè ñ 
ìîëáà äà ïàçÿò öâåòíèòå ëåõè 
è òðåâíè ïëîùè! Íåêà óâàæà-

Îêðúæíèÿò ñúä â Äîáðè÷ 
ïðîâåäå ðàçïîðåäèòåëíî çà-
ñåäàíèå ïî äåëî çà óáèéñòâî, 
îáðàçóâàíî ïî îáâèíèòåëåí 
àêò ñðåùó ïîäñúäèìèÿ Ô.À.

Ïîäñúäèìèÿò å ïðåäàäåí íà 
ñúä ñ îáâèíåíèå çà òîâà, ÷å íà 
28 äåêåìâðè 2021ã., íà óëèöà â 
ãð. Òåðâåë, îáë. Äîáðè÷, óìèø-
ëåíî óìúðòâèë áèâøàòà ñè ñú-
ïðóãà, êàòî äåÿíèåòî å èçâúð-
øåíî ïî îñîáåíî ìú÷èòåëåí 
íà÷èí çà æåðòâàòà, ñ îñîáåíà 
æåñòîêîñò, â óñëîâèÿòà íà äî-
ìàøíî íàñèëèå - ïðåñòúïëåíèå 
ïî ÷ë. 116, àë.1, ò.6 è ò.6à âúâ 
âð.ñ ÷ë.115 îò ÍÊ.

Äåëîòî ùå ïðåìèíå ïî îá-
ùèÿ ðåä - ñ ïðèçîâàâàíå íà 
âñè÷êè ñâèäåòåëè è âåùè ëèöà.

Ñúäúò êîíñòèòóèðà íàñëåä-
íèöà íà ïî÷èíàëàòà êàòî ãðàæ-
äàíñêè èùåö è ÷àñòåí îáâèíè-
òåë è äîïóñíà çà ñúâìåñòíî 

ОКРЪЖНИЯТ СЪД В ДОБРИЧ  ОКРЪЖНИЯТ СЪД В ДОБРИЧ  
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ðàçãëåæäàíå â íàêàçàòåëíèÿ 
ïðîöåñ ïðåäÿâåíèÿ îò íåÿ 
ãðàæäàíñêè èñê çà ïðè÷èíåíè 
îò äåÿíèåòî íåèìóùåñòâåíè 
âðåäè â ðàçìåð íà 200 000 
ëåâà.

Ñëåäâàùîòî ñúäåáíî çàñå-
äàíèå å íàñðî÷åíî çà 26 àïðèë 
2023ã., îò 09.30 ÷àñà.

Îêðúæåí ñúä - Äîáðè÷
Âðúçêè ñ îáùåñòâåíîñòòà

ðèÿ. Òàì òàêñèìåòðîâèÿò àâòî-
ìîáèë áèë ñïðÿí çà ïðîâåðêà 
îò ñëóæèòåëè íà ÃÄ „Ãðàíè÷íà 
ïîëèöèÿ“. Òå ñå óñúìíèëè, ÷å 
èìà íåùî íåðåäíî, òúé êàòî 
æåíàòà áèëà èçêëþ÷èòåëíî 
ïðèòåñíåíà. Ñëåä ïðîâåäåíà 
äúëãà áåñåäà ñ íåÿ, òÿ áèëà 
óáåäåíà, ÷å å ñòàíàëà æåðòâà 
íà îïèò çà òåëåôîííà èçìàìà.

Ðàáîòàòà ïî ñëó÷àÿ ïðî-
äúëæàâà ïîä ðúêîâîäñòâîòî è 
íàäçîðà íà Ðàéîííà ïðîêóðà-
òóðà - Äîáðè÷. Ïðåäïðèåòè ñà 
ìíîæåñòâî äåéñòâèÿ çà óñòàíî-
âÿâàíå íà ôàêòè÷åñêèòå èçâúð-
øèòåëèòå íà èçìàìàòà. ÍÄÒ

âàìå òðóäà íà õîðàòà, êîèòî ñå 
ãðèæàò çà êðàñîòàòà â íàøèÿ 
ãðàä è àêî íÿìàìå âúçìîæíîñò 
äà äîïðèíåñåì çà òîâà, ïîíå 
äà íå âðåäèì! Íåêà óâàæàâàìå 
è ñåáå ñè, çàùîòî îïàçâàíåòî 
äîðè íà íàé-ìàëêàòà òðåâè÷êà 
îêîëî íàñ å íàøå îáùî äåëî!

Íà 13 ìàðò, îêîëî 14:50 
÷àñà, å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå 
çà âúçíèêíàëî ÏÒÏ â ãðàä 
Êàâàðíà. Íà ìÿñòî å óñòàíî-
âåíî, ÷å 13-ãîäèøíî ìîìè÷å å 
ïîñòðàäàëî ïðè êàòàñòðîôà. 
Äåòåòî óïðàâëÿâàëî åëåêòðè-
÷åñêî äâóêîëåñíî ïðåâîçíî 
ñðåäñòâî, íî êîãàòî ñå ñïóñ-
êàëî ïî óëèöà ñ íàêëîí, åëåê-
òðè÷åñêàòà ñïèðà÷êà íå ñå çà-

13-ГОДИШНО МОМИЧЕ КАТАСТРОФИРА13-ГОДИШНО МОМИЧЕ КАТАСТРОФИРА
äåéñòâàëà, ìîìè÷åòî èçãóáèëî 
êîíòðîë è ñå óäàðèëî â ñòåíà. 
Âñëåäñòâèå íà èíöèäåíòà, äå-
òåòî å ñúñ ñ÷óïåíà íîñíà êîñò, 
ôðàêòóðà íà êèòêà è ëàêúò íà 
ãîðåí êðàéíèê. Íàñòàíåíî å 
â íåâðîõèðóðãèÿ ïðè ÌÁÀË 
Äîáðè÷ çà íàáëþäåíèå, áåç 
îïàñíîñò çà æèâîòà. ÏÒÏ å 
îáñëóæåíî ïî àäìèíèñòðàòè-
âåí ðåä.ÍÄÒ

Åêñïîçèöèÿ îò öâåòíè òàáëà 
ñ ìàðøðóòèòå íà àâòîáóñíèòå 
ëèíèè ïðåäëàãàíè â Íîâàòà 
òðàíñïîðòíà ñõåìà å ïîäðå-
äåíà íà ïë. „Ñâîáîäà“ ïðåä õ-ë 
„Áúëãàðèÿ“. Íàïîìíÿìå, ÷å â 
ìîìåíòà òå÷å ïóáëè÷íî îáñúæ-

НОВАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА В СНИМКИ МОГАТ НОВАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА В СНИМКИ МОГАТ 
ДА ВИДЯТ ДОБРИЧЛИИ НА ПЛ. "СВОБОДА"ДА ВИДЯТ ДОБРИЧЛИИ НА ПЛ. "СВОБОДА"

äàíå íà Ðåøåíèå çà ïðîìåíè â 
íîâàòà îáùèíñêà òðàíñïîðòíà 
ñõåìà íà ãðàä Äîáðè÷, êîåòî å 
îáÿâåíî îò 21 ôåâðóàðè 2023 ã. 
Íîâèòå ìàðøðóòè ìîãàò äà áú-
äàò ðàçãëåäàíè è íà ñàéòà íà 
Îáùèíàòà. Êðàéíèÿò ñðîê çà 

ïðèåìàíå íà ïèñìåíè ïðåäëî-
æåíèÿ è âúçðàæåíèÿ íà àäðåñ: 
9300 Äîáðè÷, óë. „Áúëãàðèÿ“ 
� 12 è íà åëåêòðîííà ïîùà  
dobrich@dobrich.bg å äî 22 
ìàðò 2023 ã. âêëþ÷èòåëíî.

 Âàëåíòèíà Äèìèòðîâà
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Çàìåñòíèê-îáëàñòíèÿò óïðà-
âèòåë Àòàíàñ Äó÷åâ ó÷àñòâà íà 
14 ìàðò â èíôîðìàöèîííà ñðå-
ùà ñúñ çàìåñòíèê-ìèíèñòúðà 
íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòè-
êà Íàäÿ Êëèñóðñêà. Ñðåùàòà 
áå îðãàíèçèðàíà îò ÌÒÑÏ 
è Îáëàñòíà àäìèíèñòðàöèÿ 
Âàðíà, âúâ âðúçêà ñ ðåàëèçà-
öèÿòà íà ïðîåêò Ï41 “Ðàçâèòèå 
íà ñîöèàëíàòà èêîíîìèêà“, 
÷àñò îò åëåìåíòà „Ñëåäâàùî 
ïîêîëåíèå ÅÑ“ (2021-2024ã.) 
îò Ïëàíà çà âúçñòàíîâÿâàíå 
è óñòîé÷èâîñò. Â íåÿ ó÷àñò-
âàõà çàìåñòíèê-îáëàñòíèòå 
óïðàâèòåëè íà âñè÷êè îáëàñòè 
îò Ñåâåðîèçòî÷åí ðàéîí çà 
ïëàíèðàíå, ïðåäñòàâèòåëè íà 
ìåñòíèòå âëàñòè, ñîöèàëíè 
ïàðòíüîðè è ñîöèàëíè ïðåä-
ïðèÿòèÿ îò ðåãèîíà.

Çàìåñòíèê-ìèíèñòúð Íàäÿ 
Êëèñóðñêà ïðåäñòàâè íàêðàòêî 
ïðåä ïðèñúñòâàùèòå öåëèòå 
íà ïðîåêòà, ÷èéòî áþäæåò å â 
ðàçìåð íà 27 ìëí. ëâ. Ïëàíè-
ðàíèòå äåéíîñòè ñà èçãðàæ-
äàíå íà 6 ðåãèîíàëíè öåíòúðà 
(ôîêóñ òî÷êè) íà ñîöèàëíàòà 
èêîíîìèêà â ãðàäîâåòå Âàðíà, 
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Áóðãàñ, Ëîâå÷, Áëàãîåâãðàä, 
Ïëîâäèâ è Ãàáðîâî. Öåëòà èì 
å äà ñå íàñúð÷è äèãèòàëèçà-
öèÿòà íà ðàáîòíèòå ïðîöåñè 
â ñîöèàëíèòå ïðåäïðèÿòèÿ è 
äà ñå ïîäêðåïè ðåãèîíàëíàòà 
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñò íà ñî-
öèàëíàòà èêîíîìèêà. Íàâñÿêú-
äå èìà îñèãóðåíè ïîìåùåíèÿ, 
â êîèòî ùå ñå ïîìåùàâàò 
öåíòðîâåòå, êàòî âúâ Âàðíà ñå 
î÷àêâà îòêðèâàíåòî íà ôîêóñ 

òî÷êàòà äà å â êðàÿ íà ìàðò. 
Öåíòúðúò ùå áúäå íà óë. „Öàð 
Ñèìåîí I“ �  26, â ìîìåíòà ñå 
îñúùåñòâÿâà ïîäáîð íà åêèïà, 
êîéòî ùå êîîðäèíèðà äåéíîñò-
òà ïî ïðîåêòà.

„Ðåãèîíàëíèòå öåíòðîâå íà 
ñîöèàëíàòà è ñîëèäàðíà èêî-
íîìèêà ùå èìàò âàæíà ðîëÿ çà 
èçãðàæäàíå íà âðúçêè ìåæäó 
ó÷àñòíèöèòå íà ïàçàðà, ùå 
îêàçâàò òåõíè÷åñêà, ëîãèñòè÷íà 

è êîìóíèêàöèîííà ïîäêðåïà 
çà èçãðàæäàíå íà ìðåæè îò 
ïðåäïðèÿòèÿ çà ïðîèçâîäñòâî è 
ðàçïðîñòðàíåíèå íà ïðîäóêöèÿ-
òà. Äåéíîñòèòå èì ùå âêëþ÷âàò 
ó÷àñòèå â èçëîæåíèÿ, áîðñè, ôî-
ðóìè, ñúáèòèÿ è êîíôåðåíöèè, 
ñâúðçàíè ñ ðàçâèòèåòî íà ñîöè-
àëíàòà è ñîëèäàðíà èêîíîìèêà 
â Áúëãàðèÿ“,  ïîä÷åðòà çàìåñò-
íèê-ìèíèñòúð Íàäÿ Êëèñóðñêà. 
Öåë íà ïðîåêòà å äà ñå ðàçâèÿò 
öÿëîñòíî ïîëèòèêèòå, ñâúðçàíè 
ñúñ ñîöèàëíàòà èêîíîìèêà è 
äà àêòèâèðàìå ñòîïàíñêèòå 
ñóáåêòè, íåçàâèñèìî îò òÿõíàòà 
ïðàâíî îðãàíèçàöèîííà ôîðìà, 
äà ñå ðåãèñòðèðàò â ðåãèñòúðà 
íà ñîöèàëíèòå ïðåäïðèÿòèÿ, 
äîáàâè òÿ. Ùå áúäå ñúçäàäåíà 
äèãèòàëíà ïëàòôîðìà, êîÿòî 
ùå äàäå âúçìîæíîñò äà ñå 
èçãðàæäàò ìðåæè îò ñîöèàëíè 
ïðåäïðèÿòèÿ è òå äà ðåàëèçèðàò 
ïî-ëåñíî ñâîÿòà ïðîäóêöèÿ. Ïî 
Ïðîãðàìà „Ðàçâèòèå íà ÷îâåø-
êèòå ðåñóðñè“ (2021-2027 ã.) ñà 
ïðåäâèäåíè 43 ìëí. ëåâà, êîèòî 
äà áúäàò íàñî÷åíè êúì ñîöèàë-
íèòå ïðåäïðèÿòèÿ è çà ñúçäàâà-
íå íà ñîöèàëíè èíîâàöèè.  

Î á ë à ñ ò í è ÿ ò  ó ï ð à â è ò å ë 
Çäðàâêî Çäðàâêîâ è êîëåãèòå 
ìó îò ñòðàíàòà áÿõà íà ðà-
áîòíà ñðåùà â Ìèíèñòåðñêè 
ñúâåò íà 14 è 15 ìàðò 2023 ã. 
Ñëåä ñðåùà ñ ïðåìèåðà ã-í 
Ãúëúá Äîíåâ îáëàñòíèòå óï-
ðàâèòåëè îáñúäèõà çàùèòàòà 
íà äúðæàâíàòà ñîáñòâåíîñò è 
íàïðàâèõà ïðåäëîæåíèÿ çà ïðî-
ìåíè â íîðìàòèâíèòå àêòîâå. 

ОБЛАСТНИЯТ ОБЛАСТНИЯТ 
УПРАВИТЕЛ - НА УПРАВИТЕЛ - НА 
РАБОТНА СРЕЩА В РАБОТНА СРЕЩА В 
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТМИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Çäðàâêî Çäðàâêîâ è êîëåãèòå 
ìó ïðîâåäîõà ðàáîòíà ñðåùà 
ñ âèöåïðåìèåðà è ìèíèñòúð íà 
âúòðåøíèòå ðàáîòè ã-í Èâàí 
Äåìåðäæèåâ, íà êîÿòî áå îá-
ñúäåíà àêòóàëíàòà îáñòàíîâêà 
ïî îòíîøåíèå íà ìèãðàíòñêèÿ 
ïîòîê – îò Óêðàéíà è ñòðàíè îò 
àçèàòñêèÿ êîíòèíåíò, êàêòî è 
ïðåäñòîÿùèòå èçáîðè çà íàðîä-
íè ïðåäñòàâèòåëè íà 2 àïðèë ò.ã.

Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ îáÿâÿ-
âà äíèòå îò 15 ìàðò äî 16 àïðèë 
çà Äíè íà ãîëÿìîòî ïðîëåòíî 
ïî÷èñòâàíå è ïðèçîâàâà ãðàæ-
äàíèòå, âñè÷êè èíñòèòóöèè, 
áèçíåñ, îáùèíñêè è äúðæàâíè 
ñòðóêòóðè, ñîöèàëíè, îáðàçî-
âàòåëíè è êóëòóðíè èíñòèòóòè 
äà ñå âêëþ÷àò â ïî÷èñòâàíåòî 
íà çåëåíèòå ïëîùè, ìåñòàòà 
çà îáùåñòâåíî ïîëçâàíå ìåæ-
äóáëîêîâèòå ïðîñòðàíñòâà, 
ïðèëåæàùèòå òåðèòîðèè êúì 
æèëèùíè ñãðàäè, åäíîôàìèëíè 
êúùè, äâîðîâå, àäìèíèñòðàòèâ-
íè ñãðàäè, ïàðêèíãè, ïàðêîâå, 
äåòñêè è ñïîðòíè ïëîùàäêè.

Â ðàìêèòå íà òîâà òðàäè-
öèîííîòî ãðàäñêî ñúáèòèå 
îáÿâÿâàìå èíèöèàòèâàòà „Íà-
ïðàâè ñíèìêà ïðåäè è ñåãà“. 
Ïðèêàíâàìå íàøèòå ñúãðàæäà-
íè, êîèòî æåëàÿò äà ñå âêëþ÷àò 
â ïî÷èñòâàíåòî äà íàïðàâÿò 
ñíèìêà íà ðàéîíà, êîéòî ùå 
ïî÷èñòâàò ïðåäè äà íàïðàâÿò 
ñíèìêà ñëåä êàòî òîé áúäå 
ïî÷èñòåí. Ñíèìêèòå ìîãàò äà 
ïóáëèêóâàò â ñïåöèàëíî îïðå-
äåëåíà çà òàçè öåë ïóáëèêàöèÿ 
íà ôåéñáóê-ñòðàíèöàòà íà 
Îáùèíàòà.
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Òàçè ãîäèíà Ãîëÿìîòî ïðî-
ëåòíî ïî÷èñòâàíå ïðîòè÷à êàòî 
÷àñò îò êàìïàíèÿòà „Ãðàäñêà 
ðåöèêëèàäà“ îðãàíèçèðàíà îò 
Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ è Åêîïàê 
Áúëãàðèÿ ïîä ìîòîòî „Ðåöèêëè-
ðàé ïëàñòìàñîâè áóòèëêè è ìå-
òàëíè êåíîâå - Ñïàñè æèâîò!“ è 
àêöåíòúò å âúðõó ðàçäåëíîòî 
ñúáèðàíå íà îòïàäúöè îò îïà-
êîâêè îò ïëàñòìàñîâè áóòèëêè 
è ìåòàëíè êåíîâå.

Çà âñè÷êè æåëàåùè äà ñå 
âêëþ÷àò â Ãîëÿìîòî ïðîëåòíî 
ïî÷èñòâàíå íà ãðàäà Îáùèíà 
ãðàä Äîáðè÷ å îñèãóðèëà ÷óâà-
ëè. Çà îòïàäúöèòå îò îïàêîâ-
êè îò ïëàñòìàñîâèòå áóòèëêè 
è ìåòàëíè êåíîâå ùå áúäàò 
ðàçäàäåíè æúëòè ÷óâàëè, à çà 
îáùèÿ áèòîâ îòïàäúê ÷åðíè 
÷óâàëè. 

Ïðåïîðú÷âàìå îòïàäúöèòå 
äà áúäàò ñúáðàíè â ÷óâàëè äî 
êîíòåéíåðèòå çà áèòîâè îòïà-
äúöè èëè íà óäîáíî ìÿñòî çà 
ñúáèðàíå îò ñìåòîïî÷èñòâà-
ùàòà òåõíèêà.

Èçâîçâàíåòî íà ñúáðàíèòå 
îòïàäúöèòå ùå ñå èçâúðøâà 
îò „Óåéñò Ñîëþøúíñ Áúëãàðèÿ“ 
ÅÎÎÄ.

Íåîáõîäèìî å æåëàåùèòå 
ãðàæäàíè äà çàÿâÿò ïðåäâà-
ðèòåëíî ñâîåòî ó÷àñòèåòî, 
êàòî ïîñî÷àò ðàéîíà, êîéòî 
æåëàÿò äà ïî÷èñòÿò íà òåëå-
ôîíè 058/601 207 è 058/604 
573, èëè íà ìÿñòî â ñãðàäàòà 
íà Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷, óë. 
„Áúëãàðèÿ“ �12.

Íåêà ñå îáåäèíèì â íàâå-

÷åðèåòî íà Âåëèêäåíñêèòå 
ïðàçíèöè, äà ñè ïîäàäåì ðúêà 
è çàåäíî äà ïî÷èñòèì íàøèÿ 
ãðàä êàòî äîáðè ñòîïàíè è ñ 
ãðèæàòà ñè äà ïîêàæåì, ÷å 
ìîæåì äà áúäåì îòãîâîðíè 
è íàïðàâèì Äîáðè÷ íàøåòî 
ïî-÷èñòî ìÿñòî çà æèâååíå â 
äúëãîñðî÷åí ïëàí.

      Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷      

Ðåãèîíàëíèòå èñòîðè÷åñêè 
ìóçåè (ÐÈÌ) â Ñèëèñòðà è 
Äîáðè÷ îðãàíèçèðàò ëåêöèÿ 
íà òåìà „Äîáðóäæà ìåæäó Îñ-
ìàíñêàòà èìïåðèÿ, Áúëãàðèÿ è 
Ðóìúíèÿ â êðàÿ íà XIX è íà÷à-
ëîòî íà ÕÕ âåê“, ñòàâà ÿñíî îò 
ïîêàíà â ñîöèàëíèòå ìðåæè.

Ëåêöèÿòà ùå áúäå âîäåíà 
îò ãë. àñ ä-ð Ïåòúð Äîáðåâ 
îò Ñîôèéñêèÿ óíèâåðñèòåò 
„Êëèìåíò Îõðèäñêè“. Òîé ùå 
çàïîçíàå àóäèòîðèÿòà ñ èñ-
òîðè÷åñêàòà ñúäáà íà Äîáðó-
äæà ïðåç XIX â. Òîâà å åäèí 
òâúðäå äèíàìè÷åí ïåðèîä çà 
îáëàñòòà, â êîéòî íàñòúïâàò 
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ñåðèîçíè ïîëèòè÷åñêè òðàí-
ñôîðìàöèè, ñâúðçàíè ñ ïðåõîä 
îò èìïåðñêà êúì íàöèîíàëíà 
ñòðóêòóðà. Ïîðàäè ãåîïîëèòè-
÷åñêèòå óñëîâèÿ íà Ñòóäåíàòà 
âîéíà, òîãàâà òåìàòà ïî÷òè 
íå å îáåêò íà ðóìúíñêàòà 
èñòîðèîãðàôèÿ, à íå å ñðåä 
íàé-ïîïóëÿðíèòå è â íàøàòà 
ñòðàíà. Ïðåç íîâèÿ âåê îáà÷å 
ñå ïîÿâèõà ðåäèöà èçñëåäâà-
íèÿ è â äâåòå äúðæàâè, êîèòî 
èçïîëçâàò íîâè èñòîðè÷åñêè 
àðõèâè è õâúðëÿò ðàçëè÷íè, 
÷åñòî ïðîòèâîðå÷àùè ñè èí-
òåðïðåòàöèè, çà ñúáèòèÿòà â 
Äîáðóäæà îò ðàçãëåæäàíèÿ 

ïåðèîä.
Ñúáèòèåòî ùå ñå ñúñòîè íà 

17 ìàðò îò 18:00 ÷àñà â ïëàò-
ôîðìàòà çà âèäåîêîíôåðåí-
öèè Zoom. Òî å ÷àñò îò ôèíàí-
ñèðàíèÿ îò Íàöèîíàëåí ôîíä 
„Êóëòóðà“ ïðîåêò „Ïîâèøàâàíå 
íà êàïàöèòåòà íà ìóçåéíèòå 
ñïåöèàëèñòè â ÐÈÌ-Ñèëèñòðà 
è ÐÈÌ-Äîáðè÷, ÷ðåç ðàçâèòèå-
òî íà èçñëåäîâàòåëñêà ìðåæà 
çà ðåãèîíàëíè èçñëåäâàíèÿ“.

Èíèöèàòèâàòà èìà çà öåë 
äà ïîâèøè ïðîôåñèîíàëíàòà 
êâàëèôèêàöèÿ íà ñëóæèòåëèòå 
â äâàòà ìóçåÿ, ñïåöèàëèñòè 
â ïåðèîäà XV – XIX âåê, ÷ðåç 

ðàçâèòèåòî è íàäãðàæäàíåòî 
íà èçñëåäîâàòåëñêàòà ìðåæà 
çà ðåãèîíàëíè èçñëåäâàíèÿ. 
Â èçñëåäîâàòåëñêàòà ìðåæà 
ñå âêëþ÷âàò ìóçåéíè ñïåöèà-
ëèñòè, ó÷åíè îò ÂÒÓ „Ñâ. ñâ. 
Êèðèë è Ìåòîäèé“, ÑÓ „Ñâ. 
Êëèìåíò Îõðèäñêè“, Öåíòúð 
çà Ñòîïàíñêî-Èñòîðè÷åñêè Èç-
ñëåäâàíèÿ, ÁÀÍ. Ïðåäâèæäà ñå 
â èíòåðäèñöèïëèíàðíèòå ñúáè-
òèÿ äà âçåìàò ó÷àñòèå è âîäå-
ùè èçñëåäîâàòåëè â îáëàñòòà 
íà ðåãèîíàëíèòå èçñëåäâàíèÿ 
îò äâå àêàäåìè÷íè èíñòèòóöèè 
îò Ðåïóáëèêà Òóðöèÿ è Ðåïó-
áëèêà Ãúðöèÿ.

Ïîðåäíè íàãðàäè ñïå÷åëè 
ìàëêàòà Ñèàíà Ñëàâ÷åâà, ïðåä-
ñòàâèòåëêà íà ñòóäèî çà ïîï-
ðîê ïåâöè "Ñàðàíäåâ" ñ âîêàëåí 
ïåäàãîã Æàíà Ñòåôàíîâà, ïðè 
Ìëàäåæêè öåíòúð - Äîáðè÷. 

Ñèàíà Ñëàâ÷åâà ñå çàâúðíà 
îò Íàöèîíàëíèÿ êîíêóðñ "Ïúò 
êúì ñëàâàòà" â Ñîôèÿ ñ Ïúðâà 
íàãðàäà â êàòåãîðèÿ "Ïîï ïåñåí" 
è Òðåòà íàãðàäà â êàòåãîðèÿ 
"Äæàç ïåñåí" â ïúðâà âúçðàñ-

ПОРЕДНИ НАГРАДИ ЗА ПОРЕДНИ НАГРАДИ ЗА 
СИАНА СЛАВЧЕВА ОТ СИАНА СЛАВЧЕВА ОТ 
СТУДИО ЗА ПОП-РОК СТУДИО ЗА ПОП-РОК 
ПЕВЦИ "САРАНДЕВ"ПЕВЦИ "САРАНДЕВ"

òîâà ãðóïà, êúäåòî ñå ïðåáîðè 
ñ ãîëÿìà êîíêóðåíöèÿ îò 92 
èçïúëíåíèÿ. 

Îñâåí ïðèçîâèòå ìåñòà, Ñè-
àíà ïîëó÷è è îôèöèàëíà ïîêà-
íà îò Ìåæäóíàðîäíèÿ ôåñòè-
âàë "Karnolsky summer camp" 
â Ñëúí÷åâ áðÿã, êîéòî ùå ñå 
ïðîâåäå îò 16-21.08.23ã., êàòî 
îðãàíèçàòîðèòå ïîåìàò òàêñàòà 
çà ó÷àñòèå â ëåòíèÿ ëàãåð íà 
Ñèàíà. ÁÒÀ

Òàçãîäèøíîòî èçäàíèå íà 
Ñïåöèàëèçèðàíàòà òðóäîâà áîð-
ñà â ñôåðàòà íà òóðèçìà ùå ñå 
ïðîâåäå íà 28.03.2023 ãîäèíà. 
Ùå ñå âêëþ÷àò 15 ðàáîòîäàòå-
ëè, êàêòî è Îáëàñòåí èíôîð-
ìàöèîíåí öåíòúð - Äîáðè÷, 
Âîåííî îêðúæèå - Äîáðè÷ è 
Òúðãîâñêî-ïðîìèøëåíà ïàëàòà 
- Äîáðè÷. Èäåÿòà íà îðãàíèçè-
ðàíàòà òðóäîâà áîðñà å áåçðà-
áîòíèòå è ðàáîòîäàòåëèòå äà 
èìàò âúçìîæíîñò äà îáìåíÿò 
êîîðäèíàòè, èçèñêâàíèÿ è î÷-

СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
ТРУДОВА БОРСА В ТРУДОВА БОРСА В 
СФЕРАТА НА ТУРИЗМАСФЕРАТА НА ТУРИЗМА

àêâàíèÿ. Åêèïúò íà Áþðîòî ïî 
òðóäà ùå ñúäåéñòâà íà âñè÷êè 
æåëàåùè çà ïî-ëåñåí äîñòúï 
äî ðàáîòîäàòåëèòå, êàêòî è ñ 
èçãîòâÿíå íà äîêóìåíòè çà êàí-
äèäàòñòâàíå íà ìÿñòî.  

Öåëòà íà òðóäîâàòà áîðñà å 
äà áúäå ìàêñèìàëíî ïîëåçíà 
íà ðàáîòîäàòåëèòå è òúðñåùèòå 
ðàáîòà ëèöà.  

Íà÷àëîòî íà ñúáèòèåòî å 
10.00 ÷àñà, ìÿñòîòî - ôîàéåòî 
íà Ìëàäåæêè öåíòúð "Çàõàðè 
Ñòîÿíîâ".  
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Проф. ГеорГи МоМеков: "ваксинирането 
срещу COVID-19 е По-безоПасния начин 
за изГраждане на защита."

1. В по-

следните седми-

ци наблюдаваме 
спад на случаите 
на Covid-19 у нас. 
Как очаквате да се 
развие разпростра-

нението на вируса 
през следващите 
месеци? Според 

Вас, можем ли да очакваме нови вълни?
Развитието на пандемията по региони ще зависи от ваксина-

ционното покритие и несъмнено в държави с незадоволително 
покритие и на практика нулев интерес към поставянето на бустер, 
ще има нови вълни. Премахването на всички ограничения не е 
рационално, особено след като наблюдаваме тревожни ръстове на 
заболяемостта в Китай през последните седмици и опасенията, 
че отново от там ще има пренос на голям брой инфекции и по-
тенциално нови варианти. Опасност, която ни е трудно да оценим 
предвид мащабите на тази огромна държава и интензивността на 
пътуванията, особено в контекста на наскоро отминалата китай-
ска нова година.

2. Защо е препоръчително поставянето на бустерни дози от 
ваксините срещу COVID-19? 

Защото това показват данните от наблюденията в големите на-
ции с огромно ваксинационно покритие и с надеждни регистри, 
които дават възможност за реалистична оценка на ефективността 
от ваксинациите и бустирането. Нещо повече, вече са налични мо-
дифицирани ваксини за поставяне на бустерна доза, чийто състав 
е актуализиран, за да изграждат по-изразен отговор срещу цирку-
лиращите варианти. Несъмнено производителите ще продължа-
ват да оптимизират състава на ваксините, съобразно възникващи-
те и разпространяващите се варианти.

3. Какви са най-честите постковид симптоми, които наблю-

давате и до колко са опасни те?
Състоянията, настъпващи след остър COVID обхващат широк 

спектър от нови, повтарящи се или продължаващи здравословни 
проблеми, които хората изпитват след заразяване с вируса. Пове-
чето хора с COVID-19 се подобряват в рамките на няколко дни до 
няколко седмици, след заразяването. Всеки, който е бил заразен, 
може да развие постковид симптоми, някои от по-важните, които 
могат да се наблюдават са: отпадналост или умора, които пречат 
на нормалната ежедневна активност; симптоми, които се влоша-
ват след физическо или умствено натоварване, треска, затруднено 
дишане или недостиг на въздух, кашлица, болка в гърдите, сър-
цебиене, затруднения в мисленето или концентрацията (понякога 
наричани „мозъчна мъгла“), главоболие, проблеми със съня, за-
майване при изправяне, световъртеж, усещане за бодежи и иглич-
ки, промяна на миризмата или вкуса, депресия или тревожност, 
диария, болки в стомаха, ставни или мускулни болки, обриви, 
промени в менструалния цикъл. При някои хора, особено тези, 
които са имали тежко първично преболедуване от  COVID-19,  
могат да възникнат мултиорганни ефекти или автоимунни със-
тояния със симптоми, продължаващи седмици, месеци или дори 
години след прекаран COVID-19. Мултиорганните ефекти могат 
да засегнат много органи и системи, включително сърцето, белия 
дроб, бъбреците, кожата и мозъка. В резултат на тези ефекти хора-
та, които са боледували от COVID-19, могат да са по-склонни да 
развият нови състояния като диабет, сърдечни заболявания, тром-

Проф. Георги Момеков, дфн е председател на Българското научно дружество по 
фармация и ръководител на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсиколо-
гия“ при Фармацевтичен факултет на МУ, София. Има магистърска степен по фар-
мация от 1998 г., и има придобита специалност по „Клинична фармация“ и по „Фар-
макология и фармакотерапия“ (ФФ, МУ-София). През 2007 г. защитава дисертацио-
нен труд за придобиване на ОНС „Доктор“ по научна специалност „Фармакология 
(вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“, а през 2019 г. защитава дисертационен 
труд за НС „Доктор на науките“, по същата докторска програма. Преподава задъл-
жителните дисциплини – „Фармакология“, „Фармакотерапия“, „Проблемни случаи 
във фармакотерапията“, както и свободно избирателните дисциплини „Химиотера-
пия“ и „Клетъчна и молекулярна фармакология“. Член е на научните дружества по 
фармакология и по токсикология. Има придобита специалност по клинична фарма-
ция и множество специализации у нас и в чужбина. Той е съавтор на над 250 научни 
публикации (150 от които в списания с импакт фактор), над 50 глави от учебници и 
монографии, един патент и едни полезен модел. Трудовете му са цитирани над 3000 
пъти (h-индекс 30).

боза или неврологични състояния в сравнение с хората, които не 
са боледували от COVID-19.

4. Какво бихте казали на тези, които все още се колебаят да 
се ваксинират? 

Ваксинацията срещу COVID-19 предизвиква по-предсказуем 
имунен отговор, отколкото инфектирането с вируса, който при-
чинява COVID-19. Поставянето на ваксина срещу COVID-19, 
дава на повечето хора високо ниво на защита срещу вируса. Също 
така може да осигури допълнителна защита за хора, които вече 
са прекарали COVID-19, като намалява и честотата и тежестта на 
постковидните симптоми. Едно проучване показва, че при хората, 
които вече са имали COVID-19 и не се ваксинират след оздравява-
нето си, вероятността да се разболеят отново от COVID-19 е над 
2 пъти по-голяма, отколкото при тези, които се ваксинират след 
оздравяването си. Всички ваксини срещу COVID-19, налични в 
момента в ЕС, са ефективни за предотвратяване на COVID-19 и 
имат добре проследен профил на безопасност. Преболедуването 
от COVID-19 може да осигури известна защита от бъдещи забо-
лявания, която понякога се нарича „естествен имунитет“, но ни-
вото на защита, което хората получават от COVID-19, може да ва-
рира в зависимост от това колко леко или тежко е било заболява-
нето им, колко време е минало от заразяването им и от възрастта 
им. Ваксинирането срещу COVID-19 е и по-безопасен начин за 
изграждане на защита, отколкото да се разболеете от COVID-19. 
Ваксинацията срещу COVID-19 помага да се предпазите, като 
генерира имунен отговор от антитела, без да се налага да се раз-
болеете. Ваксинирането ви може да предпази и хората около вас, 
особено тези с повишен риск от тежко протичане на COVID-19. 

Нещо повече, модифицираните бустерни дози, които са раз-
решени за употреба, както и тези които ще бъдат разработвани 
в бъдеще, могат да бъдат поставяни само на лица със завършен 
конвенционален ваксинационен цикъл.

В заключение, бих искал да споделя интересния модел на швей-
царското сирене, по отношение на респираторните инфекции, 
който може да бъде повод за размисъл. Истеричното оплюване на 

дадена от мерките поотделно, в т.ч. маски, социална дистанция, 
ограничения в събиранията, ваксини и пр., от страна на хиперак-
тивни гурута, на което бяхме свидетели през последните годи-
ни, не отчита факта, че колкото и несъвършени да са всичките 
мероприятия поотделно, стройното им систематично прилагане 
позволява да манипулираме скоростта на разпространение, така 
че да е съвместима със жизнеспособността на системите за здра-
веопазване.

Хиляди безценни експонати. 
Така Снежана Канева от бал-
чишкото село Сенокос определя 
колекцията си от порцелан, 

която е на път да се превърне 
в музей – декорирани сервизи 
за хранене, за кафе и чай, су-
венири, лампи, свещници, вази 

и кутии за бижута, различни 
скъпоценности.

По керамиката се запалва 
съвсем случайно, купувайки 
няколко сервиза преди повече 
от седем години. „Има сериозна 
поддръжка, но радостта е много 

голяма, когато получиш пакета, 
който си поръчал. Нямам тър-
пение да го отворя и наредя до 
другите“, споделя тя. Покупките 
и са от страната и чужбина, но 
основно от Белгия, Холандия, 
Англия.

В колекцията й може да се 
видят чинии за стена с всички 

битки на Наполеон, съдове за 
топло сервиране на повече от 
150 години. С течение на време-
то страстта и към керамичния 

материал прераства в бизнес. 
Открива свои антикварни ма-
газини в Сенокос и Балчик – за 
ценителите на древното изку-

ство, зародило се в Китай и пре-
минало многовековен период 
на усъвършенстване първо на 
Изток, а после и в целия свят.

Притежава експонати от из-
вестни марки, заводите на кои-
то вече не функционират. „Ан-

глийският порцелан например 
се усеща по-мек. Много е прият-
но да пиеш от такава чаша кафе 
– красива, изрисувана с рози и 
със златен кант“, наслаждава 
се на колекцията си Канева. 
Българският порцелан също не 
е за пренебрегване, смята тя.

Мястото, където Канева съби-
ра своите находки, носещи духа 
на аристократични времена и 
старите си собственици, е в 
село Сенокос, по пътя Балчик – 
Добрич. Любопитните са добре 
дошли в порцелановия й храм 
съвсем безплатно, поне засега, 
докато успява да поддържа 
сама скъпото си хоби.

Снежана Канева подготвя 
порцеланов кът с приказни 
герои, както и отделен с ми-
ниатюри. Специално място е 
отделено на българския порце-
лан. Заедно с майка си Живка 
Канева събират експонати за 
етнографска сбирка, която да 
представят в центъра на селото 
и очакват подкрепата на съмиш-
леници, които могат да попълнят 
колекцията.

Текст и снимки: Албена 

Иванова – кореспондент на 
Радио Варна в Балчик

От столицата се завърнаха мла-
дите поп изпълнители от Студио за 
вокално обучение „Зонели“ - До-
брич, след успешно представяне 
в XI Национален конкурс „Път към 
славата“ 2023. Възпитаниците на 
вокалния педагог Елена Карабе-
льова успяха да грабнат 6 призови 
отличия и специални награди в 
направление „Вокал“: две втори 
места за малката Симона Тодоро-
ва в първа възрастова група; втора 
награда за шестгодишната Магда-
лена Димитрова също в първа въз-
растова група; сребърен и бронзов 
медал за Ивайла Михайлова в 
трета възрастова група, която 

получи и покани за международен 
фестивал в Португалия и за летния 
фестивал “KARNOLSKY SUMMER 
CAMP”; трето място и за Теодора 
Велинова в трета възрастова гру-
па; специални награди «Най-ар-
тистично изпълнение» за Пламен 
Иванов и Теодора Велинова.

Надпреварата при певците, ин-
дивидуални изпълнители и вокални 
формации, се проведе от 10-ти до 
12-ти март в три зали паралелно, 
поради големия брой участници 
дошли от цялата страна. В почти 
всички възрастови групи номерата 
по реда на изпълнение са над 100 
на брой - истинско предизвика-

телство за журиращите, които в 
рамките на един ден трябва да 
чуят над 100 песни. 

Като част от съпътстващата 
програма бяха проведени инте-
ресни срещи-дискусии с членове 
на журито - момичетата от трио 
„Тринити“ - Славина, Миглена и 
Божана, Искрен Тончев - Искрата 
и композитора Крум Георгиев.

Главен организатор на конкурса 
„Път към славата“ е Арт център 
„Кърнолски“. Форумът преминава 
под патронаща на г-жа Янка Такева - 
председател на Синдиката на българ-
ските учители. Директор на конкурса 
е Снежана Полихронова - Кърнолски. 

ХраМ на ПорЦеЛана 
в сенокос

Снежана Канева събира експонати за 
етнографска сбирка, която да пред-
стави в центъра на селото

студио за вокаЛно обучение "зонеЛи" - с Шест Призови 
отЛичия от наЦионаЛния конкурс "ПЪт кЪМ сЛавата"
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И СЕПТЕМВРИ (ТЕРВЕЛ)И СЕПТЕМВРИ (ТЕРВЕЛ)

Ëèäåðúò â Ñåâåðîèçòî÷íàòà 
òðåòà ëèãà ×åðíîìîðåö (Áàë-
÷èê) ðàçãðîìè ó äîìà Âîëîâ 
(Øóìåí) ñ 6:0. Ñðåùàòà áå 
îò 19-èÿ êðúã è ñå ïðîâåäå 
â Áåëèÿ ãðàä. Äîìàêèíèòå 
çàïî÷íàõà ñèëíî, ñúçäàäî-
õà äîñòà ãîëîâè ïîëîæåíèÿ, 
íî ãðåøàõà â çàâúðøâàùàòà 
ôàçà íà àòàêàòà. È òàêà äî 
42-àòà ìèíóòà, êîãàòî Èâàí 
Öà÷åâ îòêðè ðåçóëòàòà. Ñëåä 
ïî÷èâêàòà äîéäîõà äâà áúðçè 
ãîëà íà Ãàáðèåë Âóëêàíî – 
ñúîòâåòíî â 51-àòà è 57-àòà 
ìèíóòà. Îêîëî ÷åòâúðò ÷àñ ïî-
êúñíî ñå ðàçïèñà è Äæîðäæèî 

Äèìèòðîâ. Ñëåä òîâà òî÷åí 
áåøå Òåîäîð Òîòåâ, à êðàéíèÿ 
ðåçóëòàò îôîðìè Äæîðäæèî 
Äèìèòðîâ ñ âòîðîòî ñè ïîïà-
äåíèå â äâóáîÿ.

Â äðóã ìà÷ îò êðúãà â òðåòèÿ 
åøåëîí Ñåïòåìâðè ïîáåäè Äó-
íàâ II (Ðóñå) ñ 3:0 â Òåðâåë. Åâ-
ãåíè Ñòîÿíîâ îòêðè ðåçóëòàòà 
â 38-àòà ìèíóòà, êîãàòî áåøå 
íàé-ñúîáðàçèòåëåí â ñóìàòîõà 
ïðåä ðóñåíñêàòà âðàòà. Ñåêóí-
äè ñëåä ïî÷èâêàòà Âëàäèñëàâ 
Ìèð÷åâ óäâîè ñ ãëàâà ñëåä 
öåíòðèðàíå. Ïàê ñ ãëàâà ñëåä 
öåíòðèðàíå, Âàñèë Äîáðåâ 
ðåàëèçèðà òðåòîòî ïîïàäåíèå. 

МОНДИАЛ 2026 ЩЕ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ИСТОРИЯТАМОНДИАЛ 2026 ЩЕ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ИСТОРИЯТА
Ìîíäèàë 2026 ùå ñå ñúñòîè 

îò 48 îòáîðà è ùå å íàé-ãî-
ëåìèÿò â èñòîðèÿòà, îáÿâèõà 
îôèöèàëíî îò ÔÈÔÀ â Ðó-
àíäà, êúäåòî çàñåäàâà Ñúâå-
òúò íà ñâåòîâíàòà ôóòáîëíà 
îðãàíèçàöèÿ. Íà íåãî ùå ñå 
èçèãðàÿò 104 ìà÷à - ñ 40 ñðå-
ùè ïîâå÷å îò äîñåãàøíèòå 64, 
êîëêîòî èìàøå â ïîñëåäíèòå 
ãîäèíè íà ñâåòîâíèòå ïúð-
âåíñòâà.

Íà Ñâåòîâíîòî â ÑÀÙ, Ìåê-
ñèêî è Êàíàäà ñëåä òðè ãî-
äèíè ùå ó÷àñòâàò 48 îòáîðà 
(âêëþ÷èòåëíî 16 åâðîïåéñêè 
îòáîðà, ñ òðè ïîâå÷å îò îáè-
÷àéíîòî), êîèòî ùå áúäàò 
ðàçäåëåíè â äâàíàäåñåò ãðóïè 
ïî ÷åòèðè îòáîðà. 

Ïúðâèòå äâà òèìà îò âñÿêà 

ãðóïà è îñåìòå íàé-äîáðè îò-
áîðà, çàåëè òðåòî ìÿñòî, ùå 
ñå êëàñèðàò çà 1/16 ôèíàëèòå 
- äîïúëíèòåëíèÿ êðúã, ïîðîäåí 
îò ïðîìÿíàòà îò 32 íà 48 íà-
öèîíàëíè îòáîðà. Ñëåä òîâà 
ñëåäâàò îáè÷àéíèòå äèðåêòíè 
åëèìèíàöèè äî ñàìèÿ ôèíàë, 
êàòî íîâèÿò ñâåòîâåí øàìïè-
îí ùå òðÿáâà äà èçèãðàå âå÷å 
8 ìà÷à âìåñòî äîñåãàøíèòå 7. 
Ïðåäâèæäà ñå íàé-ãîëåìèÿò 
ìà÷ çà ñâåòà íà ôóòáîëà äà 
áúäå íà 19 þëè, 2026 ãîäèíà. 
Ñïîðåä íîâàòà ôîðìóëà òåçè 
104 ìà÷à ùå ñå èãðàÿò â ðàì-
êèòå íà 39 äíè.

Ñòàíàõà ÿñíè è ïðàâèëàòà 
çà Ñâåòîâíîòî êëóáíî ïúðâåí-
ñòâî, ÷èåòî ïúðâî èçäàíèå ùå 
áúäå ïðåç 2025 ã. Òî ùå áúäå 

СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА  

ÐÐÅÇÓËÒÀÒÈ - XIX ÊÐÚÃ
×åðíîìîðåö (Áàë÷èê) - Âîëîâ (Øóìåí) 6:0 
Ðèëöè (Äîáðè÷) - ×åðíîëîìåö (Ïîïîâî) 0:0 
Ëóäîãîðåö III (Ðàçãðàä) - Äîðîñòîë (Ñèëèñòðà) 2:0
Ñâåòêàâèöà (Òúðãîâèùå) - Óñòðåì (Äîí÷åâî) 2:0
Ñåïòåìâðè 98 (Òåðâåë) - Äóíàâ II (Ðóñå) 3:0
×åðíî ìîðå II (Âàðíà) - Áîòåâ (Íîâè ïàçàð) 5:0 
Ñïîðòèñò (Ã. Òîøåâî) - Ñïàðòàê 1918 II (Âàðíà) 1:1 
Ëîêîìîòèâ 2022 (Ðóñå) - ïî÷èâà

ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÊËÀÑÈÐÀÍÅ
  1. ×åðíîìîðåö 18 17 1 0 56:6 52       
 2. Ñåïòåìâðè 18 15 3 0 53:11 48       
 3. Ñâåòêàâèöà 17 12 2 3 23:10 38       
 4. Ëóäîãîðåö III 18 12 1 5 54:22 37       
 5. ×åðíîëîìåö 17 11 2 4 43:20 35       
 6. ×åðíî ìîðå II 17 11 0 6 46:15 33    
 7. Ñïàðòàê II 17 9 2 6 29:22 29       
 8. Ðèëöè 18 8 3 7 29:30 27       
 9. Äîðîñòîë 17 7 1 9 17:29 22       
10. Äóíàâ II 18 5 2 11 21:39 17    
11. Âîëîâ 18 4 0 14 18:34 12       
12. Óñòðåì 18 3 1 14 16:51 10 
13. Ñïîðòèñò 18 3 1 14 22:71 10 
14. Áîòåâ 18 3 0 15 12:51 9       
15. Ëîêîìîòèâ 17 1 3 13 16:44 6 

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÇÀ XX ÊÐÚÃ
18 ìàðò 2023 ã., ñúáîòà, 15:00 ÷.
Âîëîâ (Øóìåí) - ×åðíî ìîðå II (Âàðíà)        
Äîðîñòîë (Ñèëèñòðà) - Ñâåòêàâèöà (Òúðãîâèùå)  
19 ìàðò 2023 ã., íåäåëÿ, 15:00 ÷.
Ñïàðòàê 1918 II (Âàðíà) - Ðèëöè (Äîáðè÷)    
×åðíîëîìåö (Ïîïîâî) - ×åðíîìîðåö (Áàë÷èê)    
Áîòåâ (Íîâè ïàçàð) - Ñåïòåìâðè 98 (Òåðâåë)       
Äóíàâ II (Ðóñå) - Ëóäîãîðåö III (Ðàçãðàä)   
Óñòðåì (Äîí÷åâî) - Ëîêîìîòèâ 2022 (Ðóñå)   
Ñïîðòèñò 2011 (Ã. Òîøåâî) - ïî÷èâà

Áúëãàðñêèÿò âîëåéáîëèñò 
Ìàòåé Êàçèéñêè å ñúñòåçàòå-
ëÿò, êîéòî íàé-ìíîãî ïúòè å 
áèë èçáèðàí çà MVP íà äâóáîè 
îò ðåäîâíèÿ ñåçîí â Ñóïåðëè-
ãàòà íà Èòàëèÿ. 38-ãîäèøíèÿò 
Êàçèéñêè, êîéòî ïðåç òîçè 
ñåçîí èãðàå êàòî äèàãîíàë íà 
ðàçïðåäåëèòåëÿ, 6 ïúòè å áèë 
îïðåäåëÿí çà Íàé-ïîëåçåí 
èãðà÷ â äâóáîèòå íà ñâîÿ Èòàñ 
Òðåíòèíî (Òðåíòî), èíôîðìèðà 
Pillole di Volley.

Ìàòåé Êàçèéñêè å áèë èç-
áèðàí çà MVP íà äâóáîèòå 
Òðåíòî - ×èñòåðíà 3:2 (4-è 
êðúã), Ìîíöà - Òðåíòî 0:3 (6-è 
êðúã), Ìîäåíà Òðåíòî 1:3 (11-è 

МАТЕЙ КАЗИЙСКИ НАЙ-МАТЕЙ КАЗИЙСКИ НАЙ-
МНОГО ПЪТИ Е БИЛ MVP В МНОГО ПЪТИ Е БИЛ MVP В 
СУПЕРЛИГАТА В ИТАЛИЯСУПЕРЛИГАТА В ИТАЛИЯ

êðúã), Ëóáå - Òðåíòî 1:3 (16-è 
êðúã), Òàðàíòî - Òðåíòî 0:3 
(18-è êðúã) è Ïàäóà - Òðåíòî 1:3 
(21-è êðúã).

Âåäíàãà ñëåä Ìàòåé Êà-
çèéñêè ñà Îëåã Ïëîòíèöêèé 
îò Ïåðóäæà è Þðè Ðîìàíî îò 
Ïèà÷åíöà, êîèòî ñà áèëè èç-
áèðàíè ïî 5 ïúòè çà MVP. Ïî 4 
ïúòè çà Íàé-ïîëåçåí èãðà÷ íà 
ìà÷à ñà áèëè èçáèðàíè Ïåòúð 
Äèðëè÷ (×èñòåðíà), Ëó÷àíî Äå 
×åêî (×èâèòàíîâà), Ëóêà Ñïè-
ðèòî (Âåðîíà), Ñòèâúí Ìààð 
(Ìîíöà), Îñíèåë Ìàðãàðåõî 
(Ìèëàíî), Àäèñ Ëàãóìäæèÿ 
(Ìîäåíà) è Íóìîóðè Êåéòà 
(Âåðîíà).

АЛЕКСАНДЪР ВЕЗЕНКОВ АЛЕКСАНДЪР ВЕЗЕНКОВ 
Е ЛАУРЕАТ ЗА НОМЕР 1 В Е ЛАУРЕАТ ЗА НОМЕР 1 В 
БЪЛГАРСКИЯ БАСКЕТБОЛБЪЛГАРСКИЯ БАСКЕТБОЛ

Ñïîðòèñò íîìåð 1 íà Áúë-
ãàðèÿ çà 2022 ã. Àëåêñàíäúð 
Âåçåíêîâ î÷àêâàíî áåøå îò-
ëè÷åí è ñ íàãðàäàòà çà íàé-
äîáúð ðîäåí áàñêåòáîëèñò íà 
òðàäèöèîííàòà öåðåìîíèÿ 
çà îòëè÷àâàíå íà ëàóðåàòèòå 
íà Áúëãàðñêà ôåäåðàöèÿ ïî 
áàñêåòáîë. Òîé áå èçáðàí 
åäèíîäóøíî ñúñ 100% îò ãëà-
ñîâåòå, êàòî â àíêåòàòà òàçè 
ãîäèíà ñå âêëþ÷èõà ñïîðò-
íèòå æóðíàëèñòè, òðåíüîðè 
è áàñêåòáîëèñòè îò ïðîôå-
ñèîíàëíèòå îòáîðè ó íàñ. 
Ñàøà ïî îáÿñíèìè ïðè÷èíè 
íå ìîæåøå äà ïðèñúñòâà íà 
öåðåìîíèÿòà ëè÷íî. Òîé ïå-
÷åëè òàçè íàãðàäà çà òðåòè 
ïúò â êàðèåðàòà ñè ñëåä 2019 
è 2021 ãîäèíà.

Ïðåç 2022 ãîäèíà Âåçåíêîâ 
ñòàíà MVP íà âñåêè åäèí òóð-

íèð â Ãúðöèÿ ñ Îëèìïèàêîñ, 
à å íàïúò äà ñòàíå è MVP 
íà Åâðîëèãàòà òîçè ñåçîí. 
Òîé áåøå íîìåð 1 ïî áîðáè 
ìèíàëàòà ãîäèíà, â òîï 3 íà 
êëàñàöèèòå çà íàé-åôåêòèâíè 
èãðà÷è è íàé-äîáðè ðåàëèçà-
òîðè íà ÅâðîÁàñêåò 2022.

Ïðåç 2022 ã. Àëåêñàíäúð 
Âåçåíêîâ áå èçáðàí è çà  
Ñïîðòèñò íîìåð 1 íà â Áúë-
ãàðèÿ, êîåòî ñå ñëó÷âà â 
áàñêåòáîëà åäâà çà âòîðè ïúò 
â 65-òå èçäàíèÿ íà àíêåòàòà. 
Ïúðâèÿò ïúò å â ïúðâîòî èç-
äàíèå - ïðåç 1958 ã., êîãàòî 
ñ íàé-ãîëÿìîòî ïðèçíàíèå â 
áúëãàðñêèÿ ñïîðò å ïî÷åòåíà 
ëåãåíäàðíàòà Âàíÿ Âîéíîâà.

Ñàøà ñïå÷åëè ïðèçíàíèåòî 
çà Ñïîðòèñò íà ãîäèíàòà è íà 
ÌÌÑ, à ñúùî áå îòëè÷åí è ñúñ 
Ñïîðòåí Èêàð çà 2022 ã.

Âîäà÷êàòà â ñâåòîâíà-
òà ðàíãëèñòà ïî òåíèñ Èãà 
Øâüîíòåê (Ïîëøà) ïðîäúë-
æàâà çàùèòàòà íà òèòëàòà ñè 
íà ñèëíèÿ òóðíèð íà òâúðäà 
íàñòèëêà îò ñåðèèòå ÓÒÀ 1000 
â Èíäèúí Óåëñ (ÑÀÙ) ñ íàãðà-
äåí ôîíä 8,8 ìèëèîíà äîëàðà. 
Òÿ ñå êëàñèðà çà ÷åòâúðòèÿ 
êðúã ñëåä óñïåõ íàä øàìïè-
îíêàòà îò íàäïðåâàðàòà ïðåç 
2019 ãîäèíà Áèàíêà Àíäðååñ-
êó (Êàíàäà) ñ 6:3, 7:6(1), ñëåä 
êàòî íàâàêñà èçîñòàâàíå îò 
2:4 ãåéìà âúâ âòîðèÿ ñåò. "Â 
ïîâå÷åòî ìà÷îâå ìèñëÿ, ÷å ñå 
ïðåäñòàâÿì äîáðå, íî èìà è 
ñðåùè, â êîèòî èãðàÿ ìàëêî 
õàîòè÷íî è íå çíàì òî÷íî 
êàêâî äà ïðåäïðèåìà. Çà ðà-
äîñò òîâà íå ñå ñëó÷âà ÷åñòî 
è â ïîâå÷åòî ñëó÷àè íàìèðàì 
ïðàâèëíîòî ðåøåíèå. Òÿ ïðî-
ìåíÿøå ðèòúìà ìíîãî äîáðå 
è áåøå äîñòà òðóäíî. Íî ñå 
ðàäâàì, ÷å îñòàíàõ ñîëèäíà 
ïðåç ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò ìà÷à 
è îñîáåíî âúâ âàæíèòå ìîìåí-
òè. Äîâîëíà ñúì, ÷å íàìåðèõ 
ìàêñèìàëíà êîíöåíòðàöèÿ â 
òàéáðåêà, êîåòî ìè ïîìîãíà äà 

ШВЬОНТЕК ПРОДЪЛЖАВА ШВЬОНТЕК ПРОДЪЛЖАВА 
ЗАЩИТАТА НА ТИТЛАТА СИ ЗАЩИТАТА НА ТИТЛАТА СИ 
В ИНДИЪН УЕЛС В ИНДИЪН УЕЛС 

ñïå÷åëÿ â äâà ñåòà", êîìåíòèðà 
Øâüîíòåê, êîÿòî å â ñåðèÿ îò 
11 ïîðåäíè ïîáåäè ñëåä îò-
ïàäàíåòî ñè â ÷åòâúðòèÿ êðúã 
íà Îòêðèòîòî ïúðâåíñòâî íà 
Àâñòðàëèÿ ïðåç ÿíóàðè.

Ïîëÿêèíÿòà ùå èãðàå çà 
ìÿñòî íà ÷åòâúðòôèíàëèòå ñðå-
ùó áðèòàíêàòà Åìà Ðúäóêàíó. 
Øàìïèîíêàòà îò Îòêðèòîòî 
ïúðâåíñòâî íà ÑÀÙ ïðåç 2021 
ãîäèíà Ðúäóêàíó ñå ñïðàâè 
ñ 13-àòà ïîñòàâåíà Áåàòðèñ 
Àäàä Ìàÿ (Áðàçèëèÿ) ñ 6:1, 2:6, 
6:4 è çà ïúðâè ïúò ùå èãðàå â 
÷åòâúðòè êðúã íà ñúñòåçàíèå 
îò ñåðèèòå WÒÀ 1000.

Íîñèòåëêàòà íà òðîôåÿ ïðåç 
2021 ãîäèíà Ïàóëà Áàäîñà (Èñ-
ïàíèÿ) îòïàäíà â òðåòèÿ êðúã 
ñëåä ïîðàæåíèå îò øàìïèîí-
êàòà îò "Óèìáúëäúí" Åëåíà Ðè-
áàêèíà (Êàçàõñòàí) ñ 3:6, 5:7.

Äåñåòàòà ïîñòàâåíà Ðè-
áàêèíà, êîÿòî ïðåç ÿíóàðè 
äîñòèãíà ôèíàëà íà Îòêðèòî-
òî ïúðâåíñòâî íà Àâñòðàëèÿ, 
âçå ïúðâèÿ ñåò ñúñ ñåðèÿ îò 
÷åòèðè ïîðåäíè ãåéìà, à âúâ 
âòîðàòà ÷àñò íàâàêñà ïàñèâ 
îò 1:3, çà äà òðèóìôèðà. 

îò 32 îòáîðà è ùå ñå ñúñòîè 
íà âñåêè ÷åòèðè ãîäèíè.  Íà 
íåãî ñå ïðåäâèæäà äà ó÷àñò-
âàò 12 òèìà îò çîíà ÓÅÔÀ, 6 

îò ÊÎÌÍÅÁÎË, ïî 4 îò Àçèÿ, 
Àôðèêà è ÊÎÍÊÀÊÀÔ, êàêòî è 
ïî åäèí îò çîíà Îêåàíèÿ è îò 
ñòðàíàòà äîìàêèí íà òóðíèðà.

Âðàòàðÿò íà Áàéåðí (Ìþí-
õåí) ßí Çîìåð ïîêàçà, ÷å 
äúðæè íà äóìàòà ñè è èçïúëíè 
îáåùàíèåòî äà äîñòàâè 700 êã 
øâåéöàðñêè øîêîëàä íà ñúîò-
áîðíèêà ñè Ìàòàéñ äå Ëèõò çà 
áëåñòÿùàòà ìó íàìåñà, êîÿòî 
ïðåäîòâðàòè ãîë â ìà÷à ñðåùó 
ÏÑÆ, ñúîáùèõà ãåðìàíñêèòå 
ìåäèè. 

Çîìåð ñáúðêà è ïîäàðè òîï-
êàòà íà èãðà÷ íà ÏÑÆ, íî äå 

ЗОМЕР БЛАГОДАРИ НА ДЕ ЗОМЕР БЛАГОДАРИ НА ДЕ 
ЛИХТ С КАМИОН С ШОКОЛАДЛИХТ С КАМИОН С ШОКОЛАД

Ëèõò èç÷èñòè òîïêàòà ïðåä 
ãîëëèíèÿòà è îïàçè ñóõà ìðå-
æàòà íà áàâàðöèòå, êîèòî 
ñïå÷åëèõà ìà÷à ñ 2:0 è ñå êëà-
ñèðàõà çà ÷åòâúðòôèíàëèòå â 
Øàìïèîíñêà ëèãà. Ñëåä ìà÷à 
âðàòàðÿò îáåùà íà äå Ëèõò êà-
ìèîí ñ øâåéöàðñêè øîêîëàä è 
èçïúëíè îáåùàíèåòî ñè, êàòî 
äâàìàòà äàðèõà ñòîêàòà íà 
áëàãîòâîðèòåëíà îðãàíèçàöèÿ 
â Ìþíõåí. sportal.bg
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"КНИГИ С ДАРСТВЕНИ НАДПИСИ ОТ 
ЛИЧНАТА БИБЛИОТЕКА НА ПЕТЪР 
УВАЛИЕВ" НА ГАЛИНА КОЛЕВА - С 
ВТОРО ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ

16 март, 19.00 ч., Драматичен театър „Йордан Йовков“, Камерна зала. 
Спектакъл „Бъбрекът“ на Драматичен театър „Йордан Йовков“. Комедия от 
Щефан Фьогел. Режисьор Стефан Спасов. Участват: Димитър Петров, Татяна 
Христова, Георги Георгиев, Мария Генова. 

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

16 март, 10.00 ч., Регионална библиотека „Дора Габе“, Изкуство. Беседа 
с презентация „Невероятните истории на съкровищата на България“ с 
потребители на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица 
с деменция, село Опанец, община Добричка. Организатор: Регионална 
библиотека „Дора Габе“.

16 март, 19.00 ч., Младежки център – Добрич, Концертна зала. Спектакъл 
„Четири стаи“ на Клуб „Театър“ при Младежки център – Добрич с ръководи-
тел Лана Анцаридзе. Организатор: Младежки център – Добрич.

17 март, 10.00, 10.45, 11.30 ч., Регионална библиотека „Дора Габе“, Ра-
бота с деца. Магията на приказната история – празнично утро по повод 20 
март - Международен ден на приказката, с ученици на СУ „П. Р. Славейков“. 
Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“.

17 март, 17.30 ч., Младежки център – Добрич, фоайе. „Общуваме реално, 
а не виртуално“ – вечер на настолните игри. Организатор: Младежки цен-
тър – Добрич.

19 март, 11.00 ч., Държавен куклен театър „Дора Габе“. Куклен спектакъл 
„Мързеливата пчеличка“ по Методи Бежански на Държавен куклен театър 
„Дора Габе“. Драматизация: Ева Кьосовска, Веселин Бойчев. Режисьор 
Румен Куртев. Сценография и кукли Елисавета Качулева. Участват: Теодо-
ра Желева, Росен Радев, Валентин Иванов. Организатор: Държавен куклен 
театър „Дора Габе“.

19 март, 11.00 ч., гр. Ямбол, Зала „Съвременност“ – Безистен. Концерт на 
Камерен оркестър „Дианополис“. Концертмайстор Красимира Султанова. 
Гост диригент Григор Паликаров. Хор „Добруджански звуци“, Диригент 
Елвира Пастърмаджиева.

Солисти:  Галина Великова – сопран, Елеонора Христова – мецосопран.
Програма: Леош Яначек – Серенада „Идилия“ за струнен оркестър; А. 

Вивалди – „Глория“ – кантата в ре-мажор. Организатори: Община Ямбол, 
Община Добрич.

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

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

Регионален исторически музей – Добрич.
Изложба „За свободата на България“ – оръжия, униформи и снаряжение 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”.

Изложба „Дора Габе – дъщеря на равнината“ на Регионален исторически 
музей – Добрич, Дом-паметник „Йордан Йовков“. Организатор: Регионален 
исторически музей – Добрич.

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

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

Изложба „Колаж“ – 30 години специалност „Изящни изкуства“, Нацио-
нално училище по изкуствата „Добри Христов“ – Варна. Организатори: 
Художествена галерия – Добрич, НУИ „Добри Христов“ – Варна.

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

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

Витрина „130 години от рождението на Йосиф Душек – музикален педагог“, 
Държавен архив – Добрич. Организатор: Държавен архив – Добрич.

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: Младеж-
ки център – Добрич.

XVIII Национален конкурс за рисунка – дигитална живопис и графика „Моя-
та България“. Срок за изпращане на творбите: 25 април 2023 г. 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 из-
пращане на карикатури: до 24 март 2023 г. Организатор: Младежки център 
– Добрич.

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

Младежки онлайн фотоконкурс „Щракни времето“ 3. Срок за подаване 
на снимки: 6 февруари  – 14 март 2023 г. Организатор: Младежки център – 
Добрич.                                                                                                      НДТ

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ

Община Балчик е обявила 
поръчка с предмет „Доставка 
на мобилни сценични подиуми, 
осветление и озвучаване“, съоб-
щи Радио Варна. Процедурата 
е в резултат на изпълнение на 
проект в подкрепа на културни 
мероприятия с цел развитие и 
усъвършенстване на фестивал-
ния туризъм, който се финанси-
ра чрез местната инициативна 
група „Балчик-Генерал Тошево“ 
по Програма за развитие на 
селските райони. Прогнозната 
стойност на поръчката е 57 300 
лева. Крайният срок за събиране 
на оферти е идната седмица, а 
след избора на доставчик с нови 
подиуми за сценични изяви ще 
бъдат балчишките села Оброчи-
ще, Гурково и Стражица.

След година прекъсване отно-
во ще се проведе Mеждународ-
ният хоров фестивал „Черномор-
ски звуци“ в Балчик от 7 до 11 
юни. Пет дни концерти, ателиета 

и конкурсна програма за всички 
видове певчески състави обеща-
ват организаторите. Срокът за 
регистрация се удължава с още 
две седмици.

До момента участие са по-
твърдили смесен хор от Тел Авив 
– Израел, Детско-девически хор 
от полския град Познан, хор на 
варненските девойки, смесен 
хор от Нидерландия с български 
диригент. В конкурса както вся-
ка година ще се включат състави 
от Балчик. Очаква се потвържде-
ние на още две формации, сро-
кът за записване продължава до 
края на март, обясни Валентина 
Георгиева - директор на хоровия 
форум «Черноморски звуци» и 
диригент на едноименния хор 
при НЧ „Паисий Хилендарски 
1870“.

Голямата цел на фестивала 
е да изгради мостове между 
нации, култури, композитори, 
диригенти и хорове от цял   свят, 
съобщи кореспондентът на Ра-
дио Варна Албена Иванова.

 „Ние всяко издание я изпъл-

няваме и тази година няма да 
е по-различно. За първи път се 
включва хор от Израел – една 
нова възможност за изграждане 
на контакти. Ръководител на ате-

лие тази година ще бъде Яна Де-
лирадева, която е била тук като 
диригент на хор „Детска китка“ 
– гр. Пловдив. Тя ще представи 
ателие, базирано на работата на 
една финландка, която е хорео-
граф и диригент едновременно. 
Тоест участниците няма да учат 
ново произведение, написано от 
композитор, а ще изпълняват 
различни движения по време 
на репетиционен или концертен 
момент“, сподели Георгиева раз-
личните и любопитни моменти 
от 11-ото издание на фестивала.

Припомняме, че през 2020 и 
2022 години хоровият форум бе 
прекъснат поради пандемия-
та, а после поради войната в 
Украйна и финансови причини. 
„През тази година имаме уве-
рението на кмета на община 
Балчик Николай Ангелов, който 
е патрон на фестивала, че ще 
бъдем подкрепени финансово и 
се надявам средствата, които ни 
се отпуснат, да ни стигнат“, каза 
още Георгиева.  

Международният хоров фес-

тивал „Черноморски звуци” е 
истински празник на песента, 
морето, хармонията, красотата 
и приятелството. В десетте из-
дания на фестивала досега се 
включат повече от 140 хорови 
състава, с близо 5500 певци 
от България, Румъния, Литва, 
Латвия, Швеция, Финландия, 
Естония, Германия, Франция, 
Чехия, Украйна, Русия, Турция, 
Холандия, Дания, Хърватска, 
Полша, Молдова, Сърбия, Маке-
дония и Гърция.

Заинтересуваните от събитие-
то могат да намерят допълнител-
на информация на адрес: www.
chernomorskizvutsi.com

Регионална библиотека „Дора 
Габе“ притежава част от личната 
библиотека на известния българ-
ски и европейски интелектуалец 
Петър Увалиев, дарена от не-
говата съпруга Соня Увалиева. 
Колекцията съдържа над три 
хиляди документа – българска и 
чужда художествена литература, 
книги от почти всички основни 
отрасли на знанието, периодич-
ни издания, ръкописи. Те са на 
български, руски, английски, 
немски, френски, италиански, 
испански и други езици и са 
свидетелство за разностранните 
интереси, ерудиция и култура на 
личността Увалиев.

Ценна част от колекцията са 
книгите с дарствени надписи от 
видни български и чуждестранни 
личности, библиографски раз-
крити и анализирани от колегата 
Галина Колева. С финансиране 
от Община град Добрич през 

2011 г. излиза първото издание 
на „Книги с дарствени надписи 
от личната библиотека на Петър 
Увалиев“, осъществено преди 
постъпването на пълния брой да-

рени книги във фонда на библио-
теката. Тази година с финансо-
вата подкрепа на Министерство-
то на културата библиотеката 
издаде второ допълнено издание, 
обогатено с информация за над 

40 допълнителни заглавия.
Изследването цели да 

свърже информацията от 
текстовете на дарствените 
надписи и хората, които са 
ги оставили, със събития, 
връзки, отношения и кон-
такти от реалния живот 
на Петър Увалиев. Прило-
жена е и библиографска 
част в две поредици. В 
първата поредица са вклю-
чени книгите с автографи 
– надписани от автори, 
съставители, автори на 
предговори и лица с друг 
вид авторска отговорност, 
както и такива, подписани 
от лица, на които е пос-
ветена книгата. Втората 
поредица съдържа книги 
с посвещения – книги-по-
даръци, надписани с пос-
лание от дарител, който 
няма авторско отношение 
към изданието.

Библиотеката предостави ек-
земпляри от новото издание на 
всички регионални библиотеки 
в страната и ще продължи да 
го разпространява в града и об-
ластта, както и сред посетители 
и гости на Център „Увалиев“. 
Изданието ще достигне до съ-
пругата на Петър Увалиев – Соня 
Рув-Увалиева и Фондация „Петър 
Увалиев“. По думите на автор-
ката изследването разкрива 
„детайли от един забележителен 
житейски път“.

През годините библиотеката 
участва в различни научно-из-
следователски проекти, издава 
сборници, био-библиографски 
указатели, фототипни издания 
и др. Тази нейна дейност е на-
сочена към съхраняване и попу-
ляризиране както на историята 
на Добруджа, така и на нейните 
ценни притежания и колекции.

Галя МАРИНОВА

На 23-и и 30-и март, от 19.00 
часа, в Камерна зала на ДТ 
„Йордан Йовков“ ще бъде пред-
ставена комедията на Ст. Л. 
Костов „Големанов“.

Участват : Владимир Тренда-
филов, Любов Николова, Георги 
Георгиев, Красимир Демиров, 
Татяна Христова, Филип Янев, 
Валери Марков.

Една комедия, толкова актуал-
на в наши дни! Вечния стремеж 
за пари, власт и слава! Болните 
амбиции на един кандидат за 
министерския стол!

Да се посмеем заедно, но 
и да се замислим за всички 
„качества“, присъщи за нашите 
политици!

„Политическо парвеню. Бивш 
даскал. Сега депутат. Роден 
за министър. Големанов харчи 
пари за партия, избори, дига 
шум около себе си и гони върха. 
Чака да умре министърът, който 
му е отнел министерството. Като 
продаде дъщеря си на новия си 
противник, негов връстник, в 
замяна. Достоен кандидат. Пари 
има, опитен в партийните рабо-
ти... Още преди три години си 
е направил бюст с подобаваща 
надута поза. От тогава говори 
за себе си в трето лице. На те-
лефона постоянно и неволно се 
обажда – минис... Големанов...

В никое друго литературно 
произведение, освен в Алековия 
„Бай Ганьо“, не се бичуват с 

такъв сполучлив сарказъм не-
достатъците в нашите нрави. И 
след Бай Ганьо, Големанов ще 
остане като второто популярно 
нарицателно име, за да се би-
чуват недостатъците в нашия 
политически живот.“

Иван Хаджийски
За информация и билети: Би-

летен център на ДТ“Йордан Йов-
ков“ - гр. Добрич /от 9.00 до 18.00 
часа/, тел: 058/ 605 573

В рамките на кампанията 
„Градска рециклиада“ Община 
град Добрич обявява конкурс 
за тематично четиристишие с 
акцент разделното събиране на 
пластмасови бутилки и метални 
кенове. Право на участие в кон-
курса имат учениците от 7 до 12 
клас. Комисия ще определи най-
доброто четиристишие, което ще 
бъде използвано като слоган на 
кампанията за град Добрич и ще 
получи награда ваучер за книга. 
Всички желаещи да участват 
могат да изпращат своите пред-
ложения на ел. поща на община 
град Добрич dobrich@dobrich.bg 
от 13.03 до 28.03.2023. Резулта-
тите от конкурса ще обявим на 
30 Март.

Кампанията „Градска рецикли-
ада“, се провежда съвместно 
от Община Добрич и ЕКОПАК 
България ЕООД с мисията да 
спасят стотици тонове отпадъ-
ци от природата и да осигурят 
животоспасяваща първа помощ 
при внезапен сърдечен арест. 
Това е най-мащабната и първа 
по рода си подобна инициатива, 
която се провежда в 14 общини 
в България от март до декември 
2023 г. под мотото: „Рециклирай 
пластмасовите бутилки и метал-
ни кенове - Спаси живот!“

Подробна информация за кам-
панията можете да намерите 
на следния линк: https://www.
ecopack.bg/bg/dobrich-gradska-
recikliada

“Много е хубаво, когато всички 
сме задружни и не усетихме как 
се изнизват годините и остаря-
ваме.“, написа Иванка Христова, 
чиято изложба Читалище „Свобо-
да-1897“ представи.

Събитието е шесто от пореди-
цата “Гурковлии, майсторлии”. 
Идеята е да се популяризира 
самодейното изкуство в селото, 
близо до морето, родно място на 
изтъкнати наши творци.

В изложбата, която беше от-
крита в Народно читалище “Сво-
бода-1897 г.“, беше представена 
дългогодишната и сърцата само-
дейка Иванка Христова. Тя стана 
“Благодетел на 2022 година“ за 
безвъзмездното си и благородно 
дело по ушиването на ямурлуци 
за коледарската група на чита-
лището. Жената е майстор и на 
финките на самодейната певче-
ска група “Преселски накит“ от 
Гурково ” и е жена със златни 

ДА СЕ ПОСМЕЕМ С "ГОЛЕМАНОВ" МОБИЛНИ СЦЕНИ 
ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ФЕСТИВАЛНИЯ 
ТУРИЗЪМ В 
СЕЛАТА 

КОНКУРС ЗА 
ЧЕТИРИСТИШИЕ -
СЛОГАН НА 
КАМПАНИЯТА "
ГРАДСКА 
РЕЦИКЛИАДА"

ЗАПИСВАТ ХОРОВИ СЪСТАВИ ЗА  
ФЕСТИВАЛНОТО ЛЯТО В БАЛЧИК 

ръце, като много от гурковлий-
ките”, споделят организаторите. 
Финка е блуза с дълги ръкави 
ушита от кадифе.

В това шесто издание на поре-
дицата „Гурковлии, майсторлии“, 
която стартира през есента на 
2021 година, бяха представени 
изящни плетива на една кука, 
практични плетива за ежедневи-
ето на две куки, нашити тюлени и 
панамени карета, мельота, гобле-
ни, нашивани с бродерии ризи и 
дори чумбера на авторката, коя-
то сама е измайсторила ресните.

“Надсловът на първата  са-
мостоятелна изложба препраща 
към всички обрати и преломи 
в живота на авторката, която е 
имала бедно детство и шарена 
трудова реализация, в която се е 
изявявала като майстор-сладкар, 
шивач и дори шлосер, но никога 
не е спирала да плете и шие”, 
разказват от читалището.

 

ЧИТАЛИЩЕ "СВОБОДА-1897" В ГУРКОВО 
ПРЕДСТАВИ ИЗЛОЖБА ПОД НАСЛОВ "ШАРЕН ПЪТ"



ndt@dobrich.net
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ФОЛКЛОРЕН КОРИФЕЙ СЪВЕТВА 
ДОБРУДЖАНСКИ МУЗИКАНТ

Талантлив музикант и де-
ятел на културата от Добру-
джа, въпреки младостта си, 
се има с известни български 
творци, най-вече от фолк-
лора. В зората на неговата 
кариера виден фолклорен 
корифей – по-точно ще е 
да го наречем кур-и-фея на 
съвременното ни народно 
творчество и заради неус-
тоимия му чар сред дамите 
– съветва бащински добру-
джанеца при гостуване в 
София на творчески моабет.

Професорът фолклорист 
имал няколко успешни бра-
ка с красавици. Явно при-
родата щедро е сипала да-
рове, дарби, надарености у 
фолклориста и хубавиците 
сами се лепели за него. По-
редната изкушена, или изку-
сителка с брачно ложе, била 
говорителка в телевизията. 
(За пояснение – навремето 
телевизията бе само една, 
каналът бе само един и гово-
рителки бяха само естестве-
но красиви жени.)

Живеели двамата – го-
ворителката и корифеят – 
щастливо в аристократична 
сграда до Орлов мост, на 
десетки метри от телевизия-
та и досами входа на Парка 
на свободата (Борисовата 
градина, кръстена на цар 
Борис, а не на Борисов - за 
уточнение на по-младите). 
Любовта горяла бурно от-
начало, а после загоряла 
даже извън уютния им дом. 
Фолклористът бил ухажван 
яко къде ли не по фести-
вали, седенки, концерти, 
записи. Новата му жена пък 
била желана за обладаване 
веднага, щом се покажела 
на екрана и извън него. И 
двамата имали едно наум с 
кого делят едно легло в пъпа 
на София, но си живуркали 
като влюбени гълъбчета на 
покрива на хубавата сграда 
и зачитали волностите на 
своите професии. 

Така приказката продъл-
жавала, докато корифеят, 
или по-скоро както го на-
зовахме кур-и-фея, хлътнал 
по млада и засукана полу-
самотна съседка от горния 
етаж, интелектуалка. Било 
естествено: жена му чете 
новините в телевизията на 
стотина метра от тях, заета 
плътно, че и подир, а двам-
цата си я гледат, гушкат се, 
гукат си волно, обсъждат 
вътрешното и международ-
ното положение и навлизат 
навътре в неизбродните де-
бри на любовта. И мъжът 
се прибирал у дома преди 
жена си.

На музикалния сърцевед 
обаче му писнало да се крие 
часово и да люби комшийка-
та от горния етаж като неле-
гален деец отпреди 9.9.1944 
г. Градусът на обичта се кач-
вал високо и прелюбодеецът 
измислил план за спокойно и 
сигурно потапяне в любовни 
лудории. 

Той често пътувал из 
провинцията и чужбина по 
фолклорна линия. Този път 
решил да се „самокоман-
дирова“ за една седмица, 
пълна с безкраен секс, ама 

секс до скъсване като на 
гайда и през последната 
дупка на дълъг мощен кавал. 
Музиковедът казал на жена 
си, че отива да прави записи 
на автентични народни мело-
дии и песни вдън фолкорните 
дебри на планините из твор-
ческата ни Родина. Замина-
вал за седмица, отивал дето 
нямало телефонни станции, 
трудно или хич не можело да 
се обажда на съпругата си, 
тя да не го търси и мисли и 
той чак след 7-8 дни ще се 
върне от творческата си ми-
сия, командировка, по живо 
по здраво. 

Жена му била свикнала 
с неговите фолклорни от-
съствия, казала обичайното 
„добре“ без капка съмнение 
и човекът се приготвил удоб-
но за заминаване. Хубава-
та млада говорителка била 
на работа в телевизията, 
когато нейният съпруг се 
пренесъл удобно и с багаж в 
куфар на горния етаж, в раз-
кошната любовна бърлога на 
комшийката.

Няколко дни плющял як 
секс, не майтап работа. Лю-
бовта пламтяла като жива 
коледна и новогодишна елха 
с ярък бенгалски огън. Фолк-
лористът не излизал никъде. 
Любовницата му пазаряла 
рядко и горе при нея ка-
рали като меден месец на 
Карибите. Ядене, пиене и 
... ей тия три работи, като 
вмъкнем и най-хуууубавото 
в най-слаааадкото на мъжа 
и у жената...

Така минавали дните. Една 
късна вечер музикалният 
деятел и изгората му прес-
кочили последните новини 
по телевизията и пак се 
отдали страстно един на 
друг. От екрана съпруга-
та му четяла за чутовните 
подвизи на строителите на 
развития социализъм и за 
ударничките в млеконадоя 
и сякаш ги стимулирала за 
още и още ненаситност в 
леглото. Корифеят, или по-
вярно кур-и-феят, изчакал 
достатъчно края на програ-
мата по Българската телеви-
зия, хвърлил погледи отгоре 
от балкона надолу, че жена 
му се е прибрала, загасила 
и спи след дежурството по 
късните новини. Успоко-
ил се човекът, облякъл си 
пижамата и взел коша с 
боклук. Решил да го хвър-
ли долу в кофата голяма: 
хем да се пораздвижи след 
яката порция щур секс, хем 
да вдиша свеж въздух след 
руйното вино и да помогне 
поне малко на младата си и 
грижовна любовна хазайка. 
В кооперацията било тъмно 
навсякъде и тихо.

Слязъл фолклорният спец 
и деец по пижама, хвърлил 
боклука и се върнал. Звън-
нал кротко на звънеца да му 
отвори любимата изгора и 
на вратата се появила него-
вата ... съпруга! Кур-и-феят 
едва не изпуснал празно-
то боклукчийско кошче от 
шока, но се овладял за миг 
и запитал жена си:

– Ти к‘во пра‘иш тука, ма?!
– Аз съм си у дома, ами 

ти как идваш от команди-
ровка?! – ошашавена попи-
тала на свой ред съпругата 
сънена.

Музиковедът объркал ета-
жа – звъннал у дома си 
вместо на горния етаж при 
своята любовница... И това 
му хвърляне на боклука на 
съседката нощем му стру-
вало брака с хубавата го-
ворителка от Българската 
телевизия. Докато по не-
говата съпруга въздишали 
милиони мъже с яки мераци 
да заспиват и се събуждат с 
нея и в нея...

Фолклорният маестро, ко-
рифей, разказал за похож-
дението си любовно и сре-
днощно на младия музикант 
от Добруджа в началото на 
кариерата на добруджанеца 
и бащински го посъветвал: 
„Не хвърляй нощем боклука 
на комшийка в никакъв слу-
чай, мойто момче, и ще си 
запазиш брака!“ 

(Б.а. – А какво се случило 
после, ще попитат по-любо-
питните като деца читател(к)
и. Ооо, бедна ни е фантазия-
та, драги читатели! За поре-
ден път животът показва, че 
е съвършен творец. И вие не 
сте мечтали за подобно про-
дължение – женско царство, 
напаст от наслади и изкуше-
ния! А, де... Ето го!

Фолклорният корифей на-
пуснал пъпа на София и 
си купил къща в божестве-
но селце в Стара планина; 
предпочел по-спокоен жи-
вот, тих и уютен. Нямал/о 
стълби в кооперация, асан-
сьор, желана от милиони 
зрители съпруга и палава 
съседка отгоре. Избягвал 
да си хвърля и боклука вече. 
Това го правел местният 
разсилен Илийчо, с каруца 
и кон понякога, къде той си 
знае. 

Така идилично си течал 
животът. Ала един ден на 
Корифея виден, даровит и 
надарен свише и надолу, 
идват на гости вкъщи ... 38 
млади американски певици, 
изпълнителки на български 
народни песни. Тъй извес-
тен бил Маестро наш чак 
в Новия свят, Америка, и 
отвъд Голямата вода, Атлан-
тическия океан! А щатските 
фолк-диви били лудо влю-
бени в българския фолклор 
и „всичко хубаво и родно, 
що най-любя, тача и милея“. 
Вай, въй, вай. „Уау“ ли! А? Те 
пеели чудно на български, а 
някои говорели нашия език 
и без акцент! Да, да. 

Застояли се фолк-гостен-
ките от САЩ на Маестрото 
няколко дни. Творчески. 
Всеотдайно. Вдъхновено. 
Харесало им. И на Корифея. 
Какво са правели всички 
и отделно те – освен да 
пеят, свирят и играят – само 
близките дървета, буки и 
местните баири знаят и си 
споделят тихо призори из 
дълбоките планински пазви. 
Що е ставало в покоите на 
селската  къща на Корифея 
(или сега по-верно: на Кур-
и-феите), въображението 
бледнее. Божествена нирва-
на царяла дни и нощи в не-

виждан и естествен фолкло-
рен БГ-US харем из Габров-
ския Балкан, а не в „Балкан 
(с)експрес“-а в подлеза на 
гара Манхайм в Германия. 
Какво преживял и „ударил“ 
Илийчо край по-честото и 
усърдно еко-хвърляне на 
боклука от къщата с кръш-
ните и игриви американки 
на именития професор – той 
си мълчи, Балканът и кон-
чето също. Нямали думи да 
опишат как пеели полегна-
лите US-Тудори, Калиманки, 
феите, обработени нежно. 
Тъй необятна била българо-
американска фолк-дружба. 
И му завиждали силно, на 
Илийчо коняра.) 

Румен Тодоров (из под-
готвяната за издаване книга 
„Добруджански записки“) 

Остават две седмици, в 
които физическите лица 
могат да ползват отстъп-
ката от 5% от данъка за 
довнасяне по годишната си 
данъчна декларация. За да 
се възползват от отстъпка-
та, гражданите трябва да 
подадат декларацията си по 
електронен път до 31 март, 
да внесат целия размер на 
данъка за довнасяне, на-
мален с отстъпката до тази 
дата и да нямат подлежащи 
на принудително изпълне-
ние публични задължения, 
напомнят от НАП и препо-
ръчват на потребителите да 
проверят онлайн за наличи-
ето на стари задължения. 

Най-бързо и лесно декла-
рирането и плащането на 
задълженията става през  
Портала за електронни ус-

луги на НАП, достъпни с 
персонален идентификацио-
нен код (ПИК), издаден от 
НАП безплатно, или квали-
фициран електронен подпис 
(КЕП). 

Потребителите могат да 
се възползват онлайн от 
предварително попълнената 
данъчна декларация. В нея 
са въведени данни за по-
лучените през 2022 година 
доходи от трудови правоот-
ношения, граждански дого-
вори, доходи от наем - при 
отдаване на имот на юриди-
чески лица, доходи за полу-
чени субсидии от Държавен 
фонд „Земеделие“, данни за 
направените лични вноски 
за осигурителен стаж при 
пенсиониране, получени 
суми от наложени платежи 
от продажби в Интернет и 
информация за продажба на 
моторни превозни средства, 
които са били собственост 
на декларатора по-малко 
от 12 месеца, както и данни 
за ползваните чрез работо-
дател данъчни облекчения. 
Преди да потвърдят  попъл-
нената декларация, е необ-
ходимо данъкоплатците да я 
прегледат внимателно, да я 
допълнят или коригират, ако 
това се налага, след което 
да я изпратят, съветват от 
НАП.  

Срокът за декларирането 
на доходите и плащане на 
данъка за довнасяне тази 
година е 2 май 2023 г., за-
щото 30 април е почивен 
ден. Освен по електронен 
път, данъчните декларации 
могат да се изпратят по 
пощата, да се подадат на 
място в офис на НАП или 
в някои пощенски станции, 
където директно ще бъде 
издаден входящ номер. 

Информация за попълва-
не и подаване на данъчни 
и осигурителни декларации 
и внасяне на суми към бю-
джета може да получите от 
сайта на НАП - https://nra.
bg/ или на телефони: 0700 
18 700; 02/9859 6801 на цена, 
съгласно тарифата на теле-
фонния оператор.

Радослав Генов, ученик от 
9.а клас в СУ „Св. Климент 
Охридски”, се класира на 
трето място в  Държавни учи-
лищни първенства по стан-
дартен шах във възрастовата 
група до 17 години, което се 
проведе в град София, в пе-
риода 17-19.02.2023 година. 

На 18-ото издание на меж-
дународния шахматен турнир 
за купа на „Martisorului“, про-
ведено в периода 4-5.03.2023 
година в град Мангалия-Ру-
мъния, Радослав спечели 
първо място и бе награден 
както с купа и медал, така 
и с парична и предметна 
награда.

 

В зората на кариерата му: "Не хвърляй нощем боклука на комшийка в никакъв 
случай, мойто момче! И ще си запазиш брака.“

ПОЛЗВАМЕ 5% ОТСТЪПКА 
ОТ ДАНЪКА, АКО 
ПОДАДЕМ ДЕКЛАРАЦИЯТА 
ЗА ДОХОДИТЕ ДО 31 МАРТ 

ПРИЗОВО МЯСТО В ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩНИ 
ПЪРВЕНСТВА ПО СТАНДАРТЕН ШАХ ЗА 
УЧЕНИК ОТ СУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

100 жълти минзухара ще 
разхубавяват Каварна на-
есен. Дамите от Инър Уийл 

Каварна стартираха проект 
във връзка с юбилейната 
100-годишнина на Интерне-
шънъл Инър Уийл, отбеляз-
ването на която предстои 
идната година. В градинката 
пред Художествена галерия 
„Хр. Градечлиев“ те засадиха 

първите минзухари. Офор-
миха цветен кът и с 10 жъл-
ти рози. Инициативата ще 

намери свое продължение 
и пред Историческия музей 
в града. Тя ще премине под 
наслов „100 жълти минзухара 
за 100 години Интернешънъл 
Инър Уийл“

. Вестник Факел - Ка-
варна ПЛЮС

100 ЖЪЛТИ МИНЗУХАРА 
РАЗХУБАВЯВАТ КАВАРНА НАЕСЕН
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ОВЕН - Включете се в заниманията, които ви 
се предлагат днес от партньора, семейството 
или приятелите ви и ще останете доволни. 
Няма да ви липсва сполука.

ТЕЛЕЦ - Забързано ще преминете през не-
делния ден, независимо от настроението ви за 
отдих и развлечения. Неотложни ангажименти, 
най-често възникващи в последния момент.

БЛИЗНАЦИ - За много от вас притесненията 
ще са най-вече от финансово естество, но 
и работата ще ви създава проблеми. Нечии 
претенции ще ви върнат в изходна точка на 
проект.

РАК - Ще се съобразите с променените ус-
ловия по текущ ангажимент и независимо от 
чувства, които те будят у вас, ще се справите. 
Ползвате се с авторитет и ще продължите 
уверено напред.

ЛЪВ - Много от вас ще излязат най-сетне от 
инерцията, която ги владее в последно време. 
С това ще дадете заявка за бъдеща активност, 
която може да бъде насочена в сферата на 
бизнеса.

ДЕВА - Със силни аргументи ще защитите 
идеите и намеренията си. С премерен ход ще 
подтикнете други, които търсят сътрудничест-
вото ви към повече активност и сближаване на 
позициите ви.

ВЕЗНИ - С днешните си решения ще оп-
ределите за дълъг период напред посоката 
на интересите ви. С бърза и точна мисъл ще 
отсявате важното, без да давате израз на 
емоциите.

СКОРПИОН - Нуждата от разнообразие ще 
ви подтикне към по-голяма физическа актив-
ност, която ще укрепи психиката ви. Подго-
товката ви за предстоящ проект е добре да 
започне сега.

СТРЕЛЕЦ - Умората ще ви подтикне да по-
търсите тихо място за отмора. Уважавайте же-
ланието и на другите да се чувстват спокойни, 
отнесете се с разбиране към проблемите им.

КОЗИРОГ - Общуването със сериозни хора 
ще ви въздейства позитивно, най-вече с това, 
че ще се чувствате сред равни. Ще обсъжда-
те бъдещи начинания, но не пренебрегвайте 
близките си.

ВОДОЛЕЙ - Изпълнени с енергия и добри 
очаквания, такива въздействия ще има върху 
вас атмосферата на дома. Не се лишавайте 
от почивка, стресът на ежедневието изцежда 
силите.

РИБИ - Умората при вас е налице, но можете 
да и се противопоставите, ако потърсите тихо 
и спокойно място за отдих. Вечерта са възмож-
ни и доста приятни изненади.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Жената е създадена да направи мъжа 
щастлив! Където и да се крие тоя нещаст-
ник! - Сиси от тесен център, но не тази, за 
която си мислите!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН от сърце казва-
ме днес на една дама, 
благодарение на чийто 
професионализъм сто-
тици добрички  деца 
завоюваха най-прес-
тижните отличия на 
танцови и спортни по-
диуми – създателката 
и ръководителката на 
СК „Алексия“ Севдали-
на Мавродиева. И днес 
положително ще бъде 
затрупана с честитки и 
цветя – от малки и голе-
ми грации, от техните 
родители и от безброй 
добруджанци, които й 
благодарят за таланта, 
труда и радостта, с 
които ги дарява.Бъди и 
здрава и продължавай 
да твориш, казваме на 
рожденичката днес и 
ние от НДТ! И нека 
красотата, която съз-
даваш, да бъде винаги 
в живота ти!.

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува утре младата сто-
матоложка д-р Любов 
Станчева, а ние още 
от днес й желаем да е 
здрава, все такъв пер-
фектен професиона-
лист, децата да сядат 
на стола й спокойни и 
да стават с усмивка. А 
в живота й всичко да 
бъде светлина и хар-
мония!

ПРАЗНИК ИМА УТРЕ  
Валентина Димитро-
ва - старши експерт 
„Международно сътруд-
ничество и протокол“ в 
Община град Добрич. 
Здраве, безброй успе-
хи в отговорната рабо-
та и безброй сбъднати 
мечти в живота желаем 
на младата дама ние от 
НДТ! 

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН с утрешна дата 
казваме на съдия Жеч-
ка Маргенова, с поже-
лания за здраве, щас-
тие у дома и много 
успехи във всичките й 

СВЕТСКА КЛЮКАКОй Е биЛ ЛЕОНАРДО ДА ВиНчи?
Леонардо да Винчи, художни-

кът на "Мона Лиза" и символ на 
Ренесанса, е бил само наполо-
вина италианец, тъй като майка 
му е била робиня от Кавказ, 
разкриха нови изследвания във 
вторник.

Дълго време се смяташе, че 

майката на да Винчи е тоскан-
ска селянка, но професорът от 
Неаполитанския университет 
Карло Веке, специалист по 
старите майстори, смята, че 
истината е по-различна.

Майката на Леонардо е била 
черкезка робиня, отведена от 
дома си в Кавказките планини, 
продадена и препродадена ня-
колко пъти в Константинопол, 
след това във Венеция, преди 
да пристигне във Флоренция", 
казва той пред АФП при пред-
ставянето на нова книга.

В италианския град тя се за-
познава с младия нотариус Пи-
еро (Петър) да Винчи, "а синът 
им се казва Леонардо".

Откритията на Веке, който е 
прекарал десетилетия в изуча-
ване на да Винчи и куриране на 
негови творби, се основават на 
архивите на град Флоренция.

Те са залегнали в основата на 
нов роман - "Усмивката на Ка-
терина, майката на Леонардо" 
- и същевременно хвърлят нова 
светлина върху самия художник.

Всяко ново откритие за да 
Винчи се оспорва горещо от 
малкия свят на експертите, 
които го изучават, но Веке на-
стоява, че доказателствата са 
налице.

Сред документите, които на-
мира, е и един, написан от 
самия баща на да Винчи - юри-
дически документ за еманци-
пация на Катерина, "за да си 
върне свободата и човешкото 
си достойнство".

Този документ е от 1452 г. 
- годината на раждане на да 

Винчи - и беше представен на 
пресконференция в централата 
на издателство Giunti във Фло-
ренция във вторник.

Той е написан от "човека, кой-
то е обичал Катерина, когато тя 
е била още робиня, който й е 
дал това дете на име Леонардо 

и (е) също така човекът, който е 
помогнал за нейното освобож-
даване", каза Веке.

Твърдението му предлага ра-
дикална промяна на гледната 
точка към да Винчи, чиято май-
ка, Катерина ди Мео Липи, се 
смята, че е била млада тоскан-
ска селянка, а не робиня.

Историците вече знаеха, че 
поради естеството на раждане-
то си в село извън Флоренция, 
да Винчи е бил възпрепятстван 
да тръгне по стъпките на баща 
си, като се заеме с професия. 
Вместо това той започва кари-
ерата си като чирак в ателието 
на флорентинския художник 
Верокио.

До 18-годишна възраст той 
става член на престижната 
гилдия на художниците, облича 
се в туники с цвят на рози и се 
гордее с дълга къдрава брада.

Веке смята, че трудният жи-
вот на майка му "емигрантка" е 
оказал влияние върху творчест-
вото на гениалния й син.

"Катерина е оставила на Ле-
онардо голямо наследство, със 
сигурност духа на свободата", 
казва той, "който вдъхновява 
цялата му интелектуална научна 
работа".

"Той не позволява на нищо да 
го спре", казва Веке.

Някои може би смятат, че 
идеята, че това олицетворение 
на "ренесансовия човек" е плод 
на такъв съюз, е твърде хубава, 
за да е истина.

Но Паоло Галуци, историк на 
да Винчи и член на престижна-
та научна академия "Линчеи" в 

Рим, казва, че тя е "най-убеди-
телната".

В разговор с АФП той изтък-
на качеството на документите, 
открити от неговия колега, като 
добави, че "трябва да остане ми-
нимално съмнение, защото не 
можем да направим ДНК тест".

Периодът, в който е роден 
да Винчи, бележи "началото на 
модерността, обмена между 
хората, културите и цивилизаци-
ите, които раждат съвременния 
свят", каза той.

Освен че е бил незаконен, да 
Винчи е бил и левичар по време, 
когато това се е смятало за 
проклятие от дявола.

Смята се, че да Винчи е бил 
и гей по времето, когато хомо-
сексуалистите, живеещи във 
Флоренция, са можели да бъдат 
погребани живи. 

Когато е само на 24 години, 
полиматът и трима негови при-
ятели са обвинени в хомосек-
суални отношения. За щастие 
делото е прекратено. 

Именно подвизите му с четка-
та го превръщат в легендарна 
личност. Освен "Мона Лиза", 
сред другите му творби е и про-
чутата картина "Тайната вечеря" 
- изображение на последната 
трапеза на Исус Христос с уче-
ниците му преди разпъването 
му на кръст.  А "Витрувианският 
човек" на да Винчи - рисунка на 
гол мъж в две наложени една 
върху друга позиции - се смята 
за един от най-емблематичните 
образи на западната цивили-
зация.

Но по време на живота си 
да Винчи вероятно е бил по-
известен с постиженията си в 
областта на строителното ин-
женерство, музиката, архитек-
турата, скулптурата и военните 
машини. 

Известен е с това, че проек-
тира версии на самолети и хе-
ликоптери векове преди първия 
полет с двигател. 

А дисекциите му на човешки 
трупове по време, когато тази 
практика е била табу, хвърлят 
нова светлина върху мускулите 
и нервната система.

Сред анатомичните му откри-
тия е зрителният нерв, който 
свързва окото с мозъка. 

След смъртта си той оставя 
записките си на младия си 
ученик Франческо Мелци. След 
това синът на Мелци наследява 
записките и ги изоставя в таван-
ски шкаф.

Те остават неизвестни и не-
публикувани до 200 години след 
смъртта на да Винчи.

добри начинания!
РОЖДЕНИК на 18 март 

е г-н Желчо Петров, а 
ние от днес му желаем 
да е здрав и всичко до-
бро, с което се заеме, да 
се увенчава с успех!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
в аванс казваме на Лиля-
на Събева, която праз-
нува на 19 март. Нека от 
здраве и сбъднати мечти 
не се отърве!  

СТИЛИСТЪТ Мартин 
Цонев е рожденик на 
19 март. А ние още от 
днес му желаем здраве 
и щастие с прекрасната 
му съпруга и тримата 
прекрасни синове!И нека 
с професионализма и 
таланта си продължи да 
прави дамите на Добрич 
още по-красиви!

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува на 19 март Емил 
Бърдаров - общински съ-
ветник от МК ГЕРБ (СДС) 
в Добрич. Здраве, успехи 
и отговорна работа за 
добричии му желаем ние 
от НДТ!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 

в аванс казваме на Ди-
митър Димитров - об-
щински съветник от МК 
ГЕРБ (ЗНС) в община 
Добричка, който праз-
нува на 19 март. Нека 
е здрав и нека работи 
с ентусиазъм за хората 
от най-голямата българ-
ска община!

ИМЕН ДЕН празну-
ват на 19 март всич-
ки с имената: Дарина, 
Дария, Дарин, Найден, 
Найдa. Здраве и не-
бесна благословия над 
добрите им дела им на-
ричаме ние от НДТ!

В АВАНС честитим 
предстоящия на 20 
март рожден ден на д-р 
Панайот Панайотов, с 
пожелания самият той 
да е здрав, да продъл-
жи да дарява здраве 
и да има много поводи 
за радост и удовлетво-
рение!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме още от 
днес на д-р Маринела 
Бешкова, която празну-
ва на 20 март. Здраве, 
щастие, сбъднати мечти 
и безброй благодарни 
пациенти желаем на 
дамата ние от НДТ!


