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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ДОБРУДЖАНЦИ!

На 25 септември се навършват 80 години 
от възвръщането на Южна Добруджа в 
прегръдката на Майка България. На този ден 
всички ние свеждаме глава - в знак на почит 
към онези, които с цената на своя живот, 
в името на националния идеал извоюваха 
свободата за родния добруджански край. 

25 септември е ден за гордост на всички добруджанци. 
Ден за памет. Ден за поклон. И ден за надежда – че оцеля-
лата родна земя, над която се вее български флаг, ще пре-

бъде.
Бъдете здрави, скъпи добруджанци! И нека заедно – с 

ума, труда и енергията си, направим Добруджа още по-бо-
гата и обичана!

Мая ДИМИТРОВА
Областен председател на БСП - Добрич

Ùå ïðåîáëàäàâà ñëúí÷åâî 
âðåìå ñ âèñîêà è ñðåäíà îá-
ëà÷íîñò, íî ùå å áåç âàëåæè. 
Ùå äóõà óìåðåí, â Èçòî÷íà 
Áúëãàðèÿ – äî ñèëåí âÿòúð îò 
èçòîê-ñåâåðîèçòîê. Ìàêñèìàë-
íèòå òåìïåðàòóðè ùå ñà ìåæäó 
26 è 31. Ïî ×åðíîìîðèåòî ùå 
áúäå ïðåäèìíî ñëúí÷åâî. Ùå 
äóõà óìåðåí äî ñèëåí âÿòúð îò 
èçòîê-ñåâåðîèçòîê. Ìàêñèìàë-
íèòå òåìïåðàòóðè ùå ñà ìåæäó 
25° è 28°, ìàëêî ïî-âèñîêè îò 
òåìïåðàòóðàòà íà ìîðñêàòà 
âîäà. Âúëíåíèåòî íà ìîðåòî ùå 
å 2 - 3 áàëà.

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

ВРЕМЕТОВРЕМЕТО ЗА ПРЪВ ПЪТ - 
АНСАМБЪЛ "ДОБРУДЖА“ 
И ДВА ДОБРУДЖАНСКИ 
СЛАВЕЯ

На стр. 4На стр. 4

На стр. 3

На стр. 3На стр. 3

ДОБРУДЖА ДОБРУДЖА 
ЛИКУВА НА 25 ЛИКУВА НА 25 
СЕПТЕМВРИ! СЕПТЕМВРИ! 

Скъпи добруджанци,
На 25 септември честваме онзи 
паметен ден, в който Добруджа 
възкръсва като българска земя! 

Честваме празник на родолюбие-
то. На подвига. И на паметта. 

Нека се помни и предава на поколенията и занапред 
поуката на историята! Нека бъдем по-добри, по-мъдри и 

по-единни, нека обединим усилията си за успешното разви-
тие на родния град и цяла Добруджа!

           
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Д-р Ердинч Хаджиев – председател на Областното 
ръководства на ДПС

Д-р Хасан Адемов – народен представител

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА 
СВОБОДАТА, ДОБРУДЖАНЦИ!СВОБОДАТА, ДОБРУДЖАНЦИ!

ИСОНЕМ Б

80 ГОДИНИ ОТ ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА ЮЖНА 80 ГОДИНИ ОТ ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА ЮЖНА 
ДОБРУДЖА КЪМ МАЙКА БЪЛГАРИЯДОБРУДЖА КЪМ МАЙКА БЪЛГАРИЯ

На стр. 4На стр. 4

ФОЛКЛОРЕН ФОЛКЛОРЕН 
ПРАЗНИК В ПРАЗНИК В 
ТЕРВЕЛТЕРВЕЛ
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СУ "Св. Климент
Охридски" спечели
пореден проект
"Aкадемия за актив-
но обучение" по Програма
Еразъм+, сектор "Училищ-
но образование", съфинан-
сиран от ЕС. Училището е
партньор с пет европейски
страни - Полша, Кипър, Гър-
ция, Италия и Испания.

Целта на проекта е да се
изгради европейска мрежа
от училища, която дава въз-
можност за личностно раз-
витие на учениците.

Иновативният начин на
преподаване ще мотивира
учениците за ефективно
сътрудничество и учене; ще
съдейства за решаване на
много от проблемите на
съвременното образование:
намаляване на отсъствията
от училище и преждевре-
менното отпадане, повиша-
ване на активността на уче-
ниците в клас, развитие на
ключовите компетентности
на 21-ви век.

Планирайки работата си,
партньорите се позоваха на
една от най-прилаганите пе-
дагогически теории в света
- теорията "Социално обуче-
ние", разработена от Лев
Виготски, която се фокуси-
ра върху комуникацията ка-
то ключов фактор за раз-
виване на умения за учене
сред учениците, потвърдена
от практиката.

Методологията на "инте-
рактивните групи", се осно-

УЧИЛИЩЕТО ПО ИЗКУСТВАТА В
ДОБРИЧ ЩЕ СИ ПАРТНИРА С ПЕТ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ ПО НОВ
ПРОЕКТ

вава на създаването на под-
ходящи условия за взаимо-
действие на учениците и
съвместна работа за реша-
ване дадена задача под наб-
людението на учителя. Учас-
тниците в проекта ще рабо-
тят в посока на свързване-
то на традиционната мето-
дика /математически пробле-
ми, географски въпроси, ана-
лиз на историята/ с иноватив-
ните практики в дигиталната
ера, в която живеем.

Гореизброените методики
ще осигурят на учениците
стимулираща и ефективна
среда, която насърчава раз-
виване уменията на 21-ви
век /творчество, сътрудни-
чество, критично мислене,
устойчивост и асертивност/
, заедно с основните уме-
ния, включени в учебната
програма /четене, писане,
аритметика и другите учи-
лищни предмети), езикови и
дигитални компетентности,
европейско гражданство .

Очакваните резултати от
планирините шест учебни
визити са: повишаване на
интереса и активността на
учениците в клас; увелича-
ване на познанията им и из-
ползването на цифрови тех-
нологии като роботика, 3D
печат, виртуална реалност,
дизайн на приложения и уеб
2.0; постигане на по-високо

Община Добрич призовава гражданите да участват в
анкетата на Община Добрич за проучване на нагласите
за здравословен начин на живот!

Анкетата е част от инициативата на Нестле България -
Нестле за ЖИВЕЙ АКТИВНО 2020. Целта е гражданите
да бъдат насърчени да живеят здравословно и да се хра-
нят балансирано.

Анкетата можете да попълните на следния линк:
h t t p s : / / w w w . d o b r i c h . b g / b g / a n k e t i /

18?fbclid=IwAR10gnbnS1EdQwfjwQw6vt0HJKxDic5Ewc6Y

АНКЕТА НА ОБЩИНА
ДОБРИЧ ЗА
ЗДРАВОСЛОВЕН
НАЧИН НА ЖИВОТ

Експертите от Областен
информационен център -
Добрич представиха пред
работодатели и представи-
тели на читалища актуални-
те и планирани процедури
и мерки за преодоляване на
икономическите последст-
вия от пандемията COVID-
19, финансирани от Опера-
тивните програми "Развитие
на човешките ресурси" 2014-
2020 г. и "Иновации и кон-
курентоспособност" 2014-
2020 г. Информационните
срещи бяха проведени в об-
щините Балчик и Каварна.

Финансовата подкрепа от
40 млн. лв. по проект
BG05M9OP001 -1 . 104 -001
"Краткосрочна подкрепа за
заетост в отговор на пан-
демията от COVID-19" е на-
сочена към работодатели и
самоосигуряващи се лица в
секторите хотелиерство и
ресторантьорство, транс-
порт и туризъм. Важно ус-
ловие за допустимост е ра-
ботодателите да са  с ре-
гистриран спад на приходи-
те от продажби с не по-мал-
ко от 20% през месеца,
предхождащ месеца на по-
даване на заявлението
спрямо същия месец на
2019 г. За кандидати, учре-
дени след 1 юни 2019 г., спа-
дът се изчислява спрямо
усреднените приходи за ме-
сец януари и февруари на
2020 г. Компенсацията в
размер на 290 лв. ще се пре-
доставя за запазване на за-
етостта на назначените ра-
ботници и служители преди
обявяване на извънредното
положение на 13 март 2020
г.  и ще се изплаща за цял
календарен месец, считано

ЕВРОПЕЙСКА ПОДКРЕПА ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПО
ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

от 01 юли 2020 г., но за не
повече от шест месеца. За-
дължително трябва да се за-
пази заетостта им през це-
лия период на изплащане на
компенсациите, както и за
допълнителен период, равен
на половината период на по-
лучените компенсации.

По проект BG05M9OP001-
1.106 "Заетост за теб" юри-
дически лица и неправител-
ствени организации вкл. чи-
талищата могат да получат
финансова подкрепа за нае-
мане на безработни лица
чрез осигуряване на заетост
за период до 3 месеца.
Одобрените работодатели са
длъжни да запазят заетост-
та на 75% от заетите работ-
ни места за период, равен
на периода на субсидирана-
та заетост. От бюджета по
проекта са заделени 50 млн.
лв. за работодатели от сфе-
рите "Хотелиерство и ресто-
рантьорство" и "Туристичес-
ка агентска и операторска
дейност; други дейности,
свързани с пътувания и ре-
зервации", а останалите
средства за разпределен на
квотен принципа по общини.
За община Балчик са плани-
рани 310 740, 27 лв., а за ра-
ботодателите от община Ге-
нерал Тошево са определе-
ни средства в размер на 230
597,68 лв. Към 10 септември
в двете общини са одобрени
заявки на 7 работодателя за
23 работника.

Всички документи за канди-
датстване и по двата проекта
са налични на електронната
страницата на Агенцията по
заетостта, на следния линк:
https://www.az.government.bg/
pages/ophrd-2014-2020/

Сред приоритетите на Ре-
гионална библиотека "Дора
Габе" е да съхрани култур-
ното и научно наследство
на Добрич и Добруджа, да
следва съвременните изис-
квания за осигуряване на
достъп до знание и култура
като създава местно и ре-
гионално електронно съдър-
жание, да работи за изг-
раждане на общество на
знанието.

По повод 70-годишнината
от основаването на библи-
отеката и 80-годишнината от
Възвръщането на Южна
Добруджа към пределите на
България библиотеката
предлага на своите потре-
бители ново дигитално съ-
държание.

В сектор "Краезнание" се
съхраняват 3020 броя мик-
рофиши на различни вест-
ници и списания, излизали
от 1886 до 1954 г. - в. "Доб-
рички глас", в. "Добруджа",
в. "Балчик", в. "Бежански
глас", в. "Добруджанска
борба", в. "Добруджански
вести", в. "Добруджански
глас", сп. "Класове" и др.

Този ценен краеведски
архив е източник за изс-
ледвания на политически,
икономически, културни,
образователни и други ас-
пекти на някогашна Доб-
руджа. Ползването на
микрофишите бе невъз-
можно поради липса на
необходимата техника.
Библиотеката възложи
тяхното дигитализиране
на фирми, специализира-
ни в тази дейност.

В рубрика Дигитална
библиотека / Периодични
издания, достъпна на сай-
та на библиотеката https://
l i b d o b r i c h . b g /
info.php?id=251 , са публи-
кувани броеве на вестни-

ниво на ключовите компе-
тентности; подобряване на
училищните резултати.

"За нас е предизвикател-
ство да работим според те-
орията за множествената
интелигентност, която има
за цел да осигури подходя-
щата учебна среда за осем-
те типа интелигентност: ви-
зуална, музикална, кинесте-
зична, лингвистична, логи-
ческа, вътрешноличностна,
междуличностна и натура-
листична. Прилагането на
тази теория предполага доб-
лижаване до персонализи-
раното образование, за ко-
ето толкова много ученици,
учители и родители копнеят."

    Геновева ТОДОРОВА

112 НОВИНИ

На 21 септември, около 12:30 часа, в град Добрич е
спрян за проверка лек автомобил "Ауди", управляван
от 30-годишен мъж. При последвалата проверка на
водача на автомобила за употреба на наркотични и
упойващи вещества, тестът отчита положителен
резултат. Шофьорът е задържан за срок от 24 часа.

На 22 септември, около 19:20 часа, в град Балчик е
извършена проверка на 31-годишен мъж. В хода на
проверката е установена суха тревна маса с тегло
0,3 грама, реагираща на канабис. Мъжът е задържан
за срок от 24 часа. НДТ

Презентирана беше про-
екта на процедурата
BG05M9OP001-1.096 "Детс-
ки кътове", чиято цел е да
увеличи възможностите за
по-добро съвместяване на
личния и професионалния
живот на работниците и
служителите. До 150 000 лв.
могат да бъдат вложени в
адаптирането и оборудва-
нето на подходящо поме-
щение за полагане на по-
часови грижи за деца до
12 години, като за детегле-
дачи могат да бъдат обу-
чени и наети безработни.
Техните възнаграждения
ще бъдат поемани за пе-
риод до 12 месеца.

Със средства в размер
на 40 млн. лв. от Опера-
тивна програма "Иновации
и конкурентоспособност"
2014-2020 г. ще бъде осигу-
рен оперативен капитал за
предприятия от туристичес-
кия сектор и извършващи
автобусни превози чрез
проекти на Министерство-
то на туризма и Министер-
ството на транспорта, ин-
формационните технологии
и съобщенията.

По процедура "Подкрепа
за МСП от туристическия
сектор за преодоляване на
икономическите последст-

КРАЖБИ

За три кражби през последните два дни съобщават
от полицията. На 22 септември е получено съобщение
за извършена кражба на сумата от 1 000 евро от
частен имот на територията на с. Карапелит.

Същия ден, около 18:15 часа, е получено съобщение
за извършена кражба на лаптоп и аудио система от
частен имот на територията на град Добрич.

Ден преди това, на 21 септември, около 17:00 часа,
е получено съобщение за извършена кражба на
портфейл със сумата от 385 лева от търговски обект
на територията на град Каварна.

По трите случая са образувани досъдебни
производства. НДТ

ците Балчик (Балчик), 1902 г.,
"Бежански глас" (Варна), 1922-
1923 г., Варненска поща (Вар-
на), 1921 г., Вестник на втора
армия [Добруджа], 1917 г.

Съхраненият със съвремен-
ни средства архив ще обога-
ти краеведския фонд и ще съ-
действа на местната общност
за учене през целия живот,
формалното образование, на-
учните изследвания, култура-
та, туризма.

Реализацията на проекта е
с финансовата подкрепа на
Министерството на културата и
със средства на библиотеката.

Дигиталната краеведска ко-
лекция ще бъде периодично
обогатявана с нови издания.

              Галя МАРИНОВА

вия от  COVID-19 чрез прила-
гане на схема за подпомагане
от Министерството на туризма
(МТ)", като крайни ползватели
ще мога да кандидатстват фир-
ми, създадени след 01.01.2019
г. и извършващи туроператор-
ска или туристическа агентска
дейност. Максималния  размер
на безвъзмездната финансова
помощ е  до 10 % от оборота
за 2019

"Подкрепа за МСП, извърш-
ващи автобусни превози, за
преодоляване на икономичес-
ките последствия от COVID-19
чрез прилагане на схема за
подпомагане от Министерство-
то на транспорта, информаци-
онните технологии и съобщени-
ята (МТИТС)" ще бъде насоче-
на към автобусните превозва-
чи развиващи своята основна
икономическа дейност в сек-
торите 49.31 "Пътнически град-
ски и крайградски транспорт"
и 49.39 "Друг пътнически су-
хопътен транспорт, некласи-
фициран другаде", съгласно
КИД - 2008. Подпомагането
ще е в размер до 8 % от го-
дишния оборот за 2019 г.

Предстои двете министерс-
тва в срок до средата на но-
ември 2020 г. да подадат сво-
ите проектни предложения.

Областен информацио-
нен център - Добрич

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ СТАРТИРАТ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Профилактични ехографски прегледи и клинични лабо-

раторни изследвания ще бъдат извършени на лица от ромс-
ки произход в населените места с компактно ромско насе-
ление на територията на община Добричка. Инициативата е
в рамките на Националния план за действие за периода
2015-2020 г. - приоритет "Здравеопазване", към Национална-
та стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Във връзка с дейностите, предвидени за 2020 г., е склю-
чен договор между РЗИ-Добрич, и "ДКЦ II - Добрич" ЕООД.

Предстоящите безплатни медицински прегледи за жители
на община Добричка бяха и тема на разговора, който кме-
тът на Община Добричка Соня Георгиева проведе с  управи-
теля на "ДКЦ II - Добрич"ЕООД  д-р Валери Веселинов.

В момента се изготвят графиците с населените места,
дните и часовете, в които ще се осъществяват прегледи-
те. Определените дати ще бъдат публично оповестени.

Графиците ще бъдат представени в РЗИ-Добрич, заед-
но с имената на лекарите, които ще работят в ехографс-
кия кабинет и в мобилната лаборатория.

Община Добричка се ангажира със създаването на ус-
ловия за осъществяване на профилактичните прегледи в
селата, с осигуряването на достъп до техническите съо-
ръжения за функционирането на мобилните кабинети.

Амбулаторните листи за проведените прегледи трябва
да бъдат представени в РЗИ-Добрич, до 10.11.2020 г.

         Красимира НИКОЛОВА

ДИГИТАЛНАТА БИБЛИОТЕКА - С НОВО
ПОПЪЛНЕНИЕ
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След Втората балканска
(Междусъюзническа) война
/1913 г. - 1916 г./ Южна Доб-
руджа е под румънско вла-
дичество. В първите дни на
септември 1916 г. Трета бъл-
гарска армия начело с ге-
нерал-лейтенант Стефан То-
шев освобождава областта.
Южна Добруджа е отново в
границите на Румъния, този
път от края на Първата све-
товна война (ноември 1918 г.,
като това се регламентира с
Ньойския договор от 27 но-
ември 1919 г.) до есента на
1940 г. През този период
спрямо местното българско-

то население се прилага то-
тален денационализаторски и
румънизаторски режим. Като
победена страна, България
тогава е принудена да води
политика на мирна ревизия
на несправедливите решения
на Ньойския договор.

В началото на април 1940
г. се решава да започне
дипломатическа акция за
мирното възвръщане на
Южна Добруджа към Бълга-
рия. Това решение е плод
на дотогавашните сондажи,
показващи, че и англо-френ-
ският блок, и силите на Ос-
та (Германия и Италия), и
Съветският съюз и САЩ, и
балканските съюзници на
Румъния - Турция и Югосла-
вия - по принцип признават
справедливостта на българ-
ските искания. През лятото
на 1940 г. събитията се раз-
виват главоломно бързо. На
22 юни капитулира Фран-
ция. На 26 юни съветското
правителство връчва на Ру-
мъния нота за предаване на
Бесарабия и Северна Буко-
вина на СССР. Румъния е
лишена от подкрепата на
бившите си западни покро-
вители, а съюзниците й на
Балканите подобно на сама-
та нея са преди всичко зае-
ти с проблема на собстве-
ното си оцеляване. Румъния
не може да издържи на
враждебните отношения с
тримата си съседи - СССР,
Унгария и България, които
се стремят към ревизиране
на румънските граници. Бу-
курещ приема съветските
искания и на 30 юни 1940 г.
новата румънско-съветска
граница е вече установена.
Обективно се създават ус-
ловия за решителни българ-
ски действия по добруджан-
ския въпрос. В румънския

град Кра-
йова на 19
а в г у с т
1940 г. за-
п о ч в а т
б ъ л г а р о -
румънски
преговори.
На 7 сеп-
т е м в р и
1940 г. се
подписва
д о г о в о р
м е ж д у
България и
Румъния с
който Юж-
на Добру-

джа се възвръща към Бъл-
гария. Така по дипломати-
чески път и международно
санкциониран начин се осъ-
ществява мирна ревизия на
Ньойския договор.

Това е голям успех на
българската дипломация,
ръководена от цар Борис AAA.
Крайовският договор опре-
деля като "окончателна и
вечна" новата българо-ру-
мънска граница. Той съдър-
жа клауза за задължителна
размяна на населението,
като бъдат репатрирани ра-
вен брой румънци от Южна
Добруджа и българи от Се-
верна Добруджа. Към размя-
на на населението се прис-
тъпва в срок от три месеца
след размяна на ратифика-
ционните документи, фикси-
рана най-късно до 12 септем-
ври 1940 г. Неразделна част
от договора са и различните
приложения към него.

Протокол, според който
новата граница "тръгва от
Дунава под Силистра, за да
стигне до Черно море на
около 8 километра от Ман-
галия". Спогодба върху на-
чините за опразване на
Южна Добруджа от румън-
ската администрация и во-
енната власт и прехвърля-
нето и към България, което
трябва да се извърши меж-
ду 20 септември и 1 октом-
ври 1940 г.; спогодба относ-
но размяна на българското
и румънското население;
финансова спогодба с коя-
то българското правителст-
во се задължава да изпла-
ти на румънското сумата от
1 млрд. леи, като компен-
сация за румънската собст-
веност в Южна Добруджа.

Крайовският договор пре-
махва една историческа
несправедливост, наложена

на Бълга-
рия в Бу-
к у р е щ
през 1913
г. и пот-
върдена в
Ньой през
1919 г..
Към Бъл-
гария се
възвръща
територия
от 7 696
квадрат-
ни кило-
метра и
н а с е л е -
ние от 344

600 души, в значителната си
част българи. Цяла България
ликува. Това е първа стъп-
ка към дългоочакваното на-
ционално обединение. Бъл-
гарското правителство обо-
собява областта в специал-
на административно-терито-
риална единица поради съ-
ществуващите и възникна-
лите трудности от икономи-
чески, административен, де-
мографски характер и осо-
бено заради задължителна-
та размяна на българското
севернодобруджанско насе-
ление с румънското колонис-
тко население, заселено
между 1919 - 1939 г. В нея се
установява с пълна валид-
ност законодателната систе-
ма на българската държава,
наред с това управлението се
извършва въз основа на за-
поведи и разпоредби съобра-
зени със спецификата в ико-
номиката, транспорта, демог-
рафията и други на област-
та. Така че есенните месеци
на 1940 г. представляват сво-
еобразен период в развити-
ето на Южна Добруджа, в
който тя се приобщава към
ритъма на българското об-
щество и държава.

С манифест от 21 септем-
ври 1940 г. цар Борис AAA на-
режда на българската ар-
мия да заеме Южна Добру-
джа съгласно предварител-
но изготвения и утвърден
план. На 1 октомври вечер-
та се достига новата гранич-
на линия. Българските войс-
ки са посрещнати на 21 сеп-
тември 1940 г. в Тутракан и
Балчик, на 25 септември
1940 г. в Добрич и на 1 ок-
томври 1940 г. в Силистра.
С това не само договорно,
но и фактически приключва
румънското господство в
Южна Добруджа.

80 ГОДИНИ ОТ КРАЙОВСКИЯ
ДОГОВОР И ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА
ЮЖНА ДОБРУДЖА КЪМ БЪЛГАРИЯ

Едновременно с военно-
подготвителните мерки и
практически военни мероп-
риятия по заемането на об-
ластта на правителствено
равнище се извършва и под-
готовка за административно
приемане и уреждане на
Южна Добруджа. На 7 сеп-
тември 1940 г. на заседание
на Министерския съвет се
приема решение в областта
да се командироват за 45
дни (ако се наложи и за по-
дълго време) служители от
старите предели на страна-
та, тъй като в Южна Добру-
джа в момента няма подгот-
вени административни кад-
ри. За издръжката на адми-
нистративния апарат на
първо време е отпуснат из-
вънреден бюджет от 56 млн.
лева. Четири дни по-късно
в Министерството на вът-
решните работи и народно-
то здраве се провежда съ-
вещание на длъжностните
лица определени да заемат
ръководни постове в Южна
Добруджа. Пред тях са ра-
зяснени основните положе-
ния на бъдещата им дейност
и те получават подробни
указания в тази насока.
Важно значение има засе-
данието на Министерския
съвет от 10 септември 1940
г., на което са одобрени
съставите на различните ко-
мисии и подкомисии, пред-
видени от Крайовския дого-
вор. На специално заседа-
ние на Народното събрание
на 21 и 22 септември 1940 г.
са гласувани нови средст-
ва за посрещането на раз-
ходите. Допълнителният бю-
джет включва 130 млн. лева
за издръжката на админис-
тративно-държавния апарат
и около 180 млн. лева за ус-
тройването на военните гар-
низони в областта. Вижда се,
че българското правителство
и Народното събрание из-
вършват важна организаци-
онна дейност и чрез създа-
ването на съответните коми-
сии и включването в тях на
компетентни личности, чрез
назначаването и инструкти-
рането на ръководните длъж-
ностни лица, чрез финанси-
рането на дейността на во-
енните и административните
органи има готовност за ад-
министративно-стопанско за-
емане и организиране на
Южна Добруджа.

                             Следва

ДОБРУДЖА ЛИКУВА
НА 25 СЕПТЕМВРИ!

25 септември - Денят на
Свободата на Добрич, ще
бъде отбелязан с тържест-
веност и почит. Тази годи-
на се навършват 80 години
от възвръщането на Южна
Добруджа в пределите на
България. Юбилейна годиш-
нина, която се чества от
всички добруджанци, от
всички българи, защото е
символ на обединението и
единството на българския
народ.

Варненският и Великоп-
реславски Митрополит Йо-
ан в съслужение с добрички
духовници ще отслужат от
9.00 ч. панихида за загина-
лите за свободата на Добру-
джа във Военното гробище
музей. В официалната цере-
мония ще вземе участие и
представителна рота на Во-
енноморските сили.

В 10.30 часа започва тър-
жественото заседание на
Общински съвет Добрич. Та-
зи година званието "Поче-
тен гражданин на Добрич"
няма да бъде присъдено. В
празничната музикална
програма ще участват Бъл-
гарски камерен оркестър -
Добрич с диригент Иван
Янакиев, Хор "Добруджанс-
ки звуци" с гл. диригент Ел-
вира Пастърмаджиева, Дет-
ски хор "Маестро Захари
Медникаров" и Дамска хоро-
ва формация "Мистика" с ди-
ригент Росица Дурмушлийс-
ка, Професионален фолкло-
рен ансамбъл "Добруджа" с
главен художествен ръково-
дител Стоян Господинов и
Духов оркестър - Добрич с
диригент Стоян Монов.

Празничният ден продъл-
жава с концерта "Здравей
Добрич" от 11.00 часа на
площад "Свобода" с участи-
ето на: Арт център "Палит-
ра" с арт директор Иван
Иванов, Спортен клуб "Алек-
сия"с хореограф Севдалина
Мавродиева - Нейкова, Сту-
дио за поп-рок певци "Са-
рандев" при Младежки цен-
тър - Добрич с вокален пе-
дагог Елена Карабельова,
Танцов театър "Дея" с ръко-
водител и хореограф Лана
Анцаридзе, възпитаници  на
СУ "Св. Климент Охридски"
с ръководители Милена Пе-

ева и Борислав Капитанов,
Салса клуб "Десита" с ръко-
водител Десислава Тодоро-
ва  и Танцова формация "In-
fection" с ръководител Поли-
на Митева при НЧ "Добрич-
2017 г." , Хип-хоп формация
"NNS CREW" с ръководител
Миглена Георгиева и Алекс
Киров, Балетна формация
"My Dance" с ръководител
Пламена Петрова, Предста-
вителна фолклорна танцова
студия "Добруджа" с гл. худ.
ръководител Стоян Господи-
нов, Фолклорен танцов ан-
самбъл "Добротица" и Детс-
ка танцова студия "Добрич"
при Младежки център - Доб-
рич с гл. худ. ръководител и
хореограф Александър Алек-
сандров и пом.-хореограф
Юрий Митев. В концерта ще
участват и талантливата пе-
вица ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕ-
ВА, която представи достой-
но България на Евровизия.

От 17.00 часа в Градски
парк "Свети Георги" ще бъ-
де осветена паметната пло-
ча с имената на войниците
и офицерите - добруджанци,
загинали във Втората све-
товна война.

За всички почитатели на
духовата музика от 18.00 ча-
са отново в Градски парк,
пред ресторант "Лебед" ще
бъде изнесен концерт на
Представителен гвардейски
духов оркестър и солисти от
Представителен ансамбъл
на въоръжените сили.

Клавирният концерт
"Есенна привечер - от Бет-
ховен до Владигеров" на
Иван Керековски от 18.00
ч., Огледална зала "Нели
Божкова" ще ни пренесе в
света на класическата му-
зика.

Кулминацията на 25 сеп-
тември е Тържествената
заря проверка от 20.30 ча-
са на площад "Свобо-
да".Община Добрич орга-
низира транспорт - 8.30 ча-
са пред Общински младеж-
ки център "Захари Стоянов"
за желаещите да участват
в церемонията във Военно
гробище музей.

Посрещане на българската армия в Добрич-25.09.1940г.

Крумово-21.09.1940г. -преминаване на границата от лейбгвардейския на
Негово Величество конен полк. Командирът Тодор Антонов държи реч.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА
НА ДОБРИЧ ОТНОВО
РАБОТИ

От вчера - 23 септември,
МБАЛ Добрич възстанови
приема на пациенти по ме-
дицинската специалност
"Гастроентерология" в Гаст-
ро-сектора към Второ отде-
ление по вътрешни болести
- 5 етаж.

В сектор "Гастроентеро-
логия" се лекуват заболя-
вания на горния и долен
стомашно-чревен тракт -
възпаления на хранопрово-
да, гастрити, язвена бо-
лест, възпаления на жлъч-
ната система, панкреаса и
хронични чернодробни за-
болявания (хепатити и ци-
рози). Работата му е съоб-
разена с утвърдените све-
товни стандарти и с най-
съвременните методи и

апаратура за диагностика
и лечение. Извършват  се
ендоскопски диагностични
процедури на стомашно-
чревния тракт (гастродуо-
деноскопия, сигмоидо и ко-
лоноскопия) с вземане на
биопсии за диагностицира-
не на доброкачествени и
злокачествени заболявания.

Отделението работи в пъ-
лен обем  дейност по Кли-
нични пътеки - гастроенте-
рология.

Във второ отделение по
вътрешни болести работят
7 специалисти и 2 специа-
лизанти.

За контакти и записвания
екипът на отделението Ви
очаква на тел. 058/-600488,
вътр. 520.
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ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК
В ТЕРВЕЛ В ДЕНЯ НА
НЕЗАВИСИМОСТТА

На 22 септември чества-
ме  Деня, в който през 1908
г. е обявена Независимост-
та на България - една от
най-старите държави в Ев-
ропа, отърсила се от мрач-
ното време на игото и пое-
ла по своя нов път като част
от семейството на евро-
пейските народи. Премина-
ла през вековни изпитания,
съхранила духа, традициите
и копнежа на българския
народ  да устрои живота си
в мир и разбирателство с
всички етноси, които са из-
брали България за своя ро-
дина. Такова е било наст-
роението тогава, когато бъл-
гарският княз Фердинанд
обявява България за неза-
висима и свободна държа-
ва, такова е и днес - 112 го-
дини по-късно. Такова го ви-
дяха и  тервелчани на пло-
щада в града в празничния
ден, когато Празника споде-
лиха  хората от всички ет-
носи в Община Тервел.
Фолклорът  е нишката, коя-
то свързва жителите на Об-
щина Тервел със спомена
за Първия Добруджански
събор, състоял се преди 60

Стотици добричлии се
включиха в инициативата
на Нестле за "Живей Актив-
но! 2020" и Община Добрич.
Очаква се да бъдат обяве-
ни резултатите от всички
пешеходни разходки в
крачки и километри.

Припомняме, че на 22
септември от 10.00 ч. до
19.00 ч. Община град Доб-
рич организира пешеходни
разходки по 6 маршрута в
рамките на инициативата
Нестле за Живей Активно
2020. В началото на всеки
маршрут участниците по-
пълниха талон, в който по-
сочиха името си и избра-
ния маршрут, а в края на
маршрута талонът бе пос-
тавен в специална урна.

Събитието бе организира-
но от Община град Добрич
в рамките на обявения на-
ционален конкурс за спон-
сорство на общински проект
"Нестле за Живей Активно!
2020". Проектът има за цел
да промотира движението,
спорта и балансираното хра-
нене в България.  Инициати-
вата се организира от "Нес-
тле България" АД с подкре-
пата на Министерството на
младежта и спорта, нацио-
нални експерти по хранене
и спорт и неправителствени
организации.

Според изискванията на
конкурса, право на участие
в него имат всички общини
на територията на Републи-
ка България. Общо досега
участие са заявили 19 об-
щини, една от които е Об-
щина град Добрич. Ако съ-
битието бъде отчетено ка-
то успешно, градът може да
си спечели спонсорство за
изграждане на комбинира-

СТОТИЦИ СЕ ВКЛЮЧИХА В
ИНИЦИАТИВАТА НА НЕСТЛЕ
"ЖИВЕЙ АКТИВНО"

на площадка за спорт и за-
бавление, подходяща и за
деца с увреждания. За ус-
пешно проведено събитие
пък се смята проява, в коя-
то са взели участие не по-
малко от 1000 участници.

Общо шест маршрута за
пешеходни разходки пред-
ложи Община град Добрич.

МАРШРУТ 1 бе с начална
точка велоалея в кв. "Рил-
ци", край: Паметник "Хайдут
Пейо". Дължината му е 3,1
км или 5200 крачки.

МАРШРУТ 2: Начало: Об-
щински младежки център "За-
хари Стоянов", край: Региона-
лен исторически музей. Дъл-
жина: 3,2 км - 5300 крачки.

 МАРШРУТ 3: Начало: Кръс-
товището между бул. "Добру-
джа" и бул. "25-ти септември",
край: Център за защита на
природата и животните. Дъл-
жина: 4,2 км - 6671 крачки.

МАРШРУТ 4: Начало: Па-
метник "Добротица", край:
Център за защита на при-

родата и животните. Дължи-
на: 1,3 км - 2166 крачки. Това
бе най-краткият маршрут, за-
това може би тук в началото
бе най-оживено.

МАРШРУТ 5: Начало: Па-
метник "Хайдут Пейо", край:
Център за защита на приро-
дата и животните. Дължина:
3,7 км - 6116 крачки.

МАРШРУТ ЗА ЕНТУСИАСТИ:
Начало: Началото на велоалея
ЖК "Рилци", край: Център за
защита на природата и живот-
ните. Дължина: 7,8 км - 13050
крачки. Този маршрут бе най-
дълъг и най-тежък. Въпреки то-
ва участниците бяха многоб-
ройни, някои ентусиасти дори
заявиха, че искат да го минат
още веднъж.

В инициативата се включи-
ха областният управител на
Добрич Красимир Кирилов,
със семейството си, кметът
Йордан Йорданов с дъщеря
си, зам.-кметът д-р Емилия
Баева, общински съветници,
много общественици.      НДТ

години в града.
В празничната програма

участваха читалищата от
гр.Тервел, с.Божан, с.Коч-
мар, с.Орляк, с.Зърнево,
с.Каблешково и с.Безмер.
Представени бяха автен-
тични носии, песни и оби-
чаи, съхранени от общнос-
тите на населените места
в общината. Гостите на съ-
битието научиха  за еле-
ментите на преселската
носия в с.Кочмар, за праз-
ничните момински сватбе-
ни костюми в селата Зър-
нево, Божан и Орляк и чу-
ха изпълнение на автен-

СРЕЩА С НАЙ-ГОЛЕМИТЕ
ГАЙДАРИ НА БЪЛГАРИЯ

Преди Деня на независи-
мостта в  училището по из-
куства "Св. Кл. Охридски" в
Добрич се проведе нефор-
мална среща с най-големи-
те гайдари на България.

Родопският гайдар Петър
Янев (гайдарят на великата
Валя Балканска) отправи
професионално послание
към училищната гайдарска
група и присъстващите уче-
ници от музикални паралел-
ки : "Солфежът е основно-
то, най-правилно нещо, за
да можеш да се развиваш
като музикант".

Участие в срещата взе и
Теодора Игнатова - Почетен
консул на Република Бълга-
рия в Демократична Репуб-
лика Конго и президент на
международната фондация

"Тouch Happiness Founda-
tion" в България и в Демок-
ратична Република Конго.

Д-р Иван Георгиев  -
преподавател в АМТИИ
"Проф. Асен Диамандиев"
- Пловдив, също гостува на
училището по изкуства и
отправи чистосърдечен
призив към присъстващи-
те: "Не може да изградиш
музикант като завърше-
ност - без да знае солфе-
жа."

Гайдарската група (с
представители от II до XII
клас) към СУ "Св. Климент
Охридски" с ръководител
Димитър Димитров и под-
крепящ инструмент тъпан
- Дончо Симеонов посрещ-
на гостите подобаващо - с
гайдарско изпълнение на

варненски танц.
Гостите бяха възхитени

от представянето на уче-
ниците, които показаха
изкусно майсторство, ко-
ето са развивали дори и
по време на обучението в
електронна среда.

Разбира се и майстори-
те на гайдата Петър Янев
(родопска каба гайда) и д-
р Иван Георгиев-Балки
(джура гайда) изсвириха
по един професионален
музикален поздрав към
своите домакини.

Тримата гости заедно
са създатели на родолю-
бивото Школо по гайда и
народознание в София,
което е към частно учи-
лище.

   Геновева ТОДОРОВА

тични песни от град Тер-
вел и селата Каблешково
и Кочмар.

В празника се предста-
виха и участниците в про-
ект "Интегрирани мерки
за подобряване достъпа
до образование и социал-
но-икономическа интегра-
ция на уязвимите групи в
Община Тервел" от Тер-
вел, Орляк и Каблешково,
облечени в носии на раз-
личните етноси.

В края на празника, от-
ново вездесъщото българ-
ско хоро обедини всички
изпълнители и гости .

През месец август Алек-
сандър Петров от Студио
за поп-рок певци "Саран-
дев" при Младежки център
- Добрич взе участие в
Международения онлайн
конкурс "Musicland"2020 -
Македония /International
Online Music Contest
Musicland 2020 - Bitola,
Makedonia/.

На 15 септември, точно в
19.00 ч., на специална це-
ремония, излъчена на жи-
во в Youtube, бяха обявени
резултатите от проведения
форум. Александър Петров
бе отличен с трета награда
в направление "Междуна-
родна поп песен" в IV въз-
растова група, където се
състезава с 32-ма млади
поп изпълнители, предста-
вители на 17 държави.

В конкурса "Musicland"
по регламент участниците
се представят с една пе-
сен в направление, засне-
та в домашни условия. Ви-
деозаписът не трябва да е
редактиран.

Всяка група се оценява от
различна журитетна коми-
сия. Журито, оценявало IV
възрастова група, в която
се състезав Александър

ПОРЕДНО ОТЛИЧИЕ ОТ
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА
МЛАДИЯ ПОП ИЗПЪЛНИТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ

Петров, бе в състав:
Сергей Рупрехт /Слове-
ния/ - изпълнител, осно-
вател на певческа шко-
ла "Orpheus"; Андуена
Тахири /Косово/ - изпъл-
нител, вокален педагог,
композитор на над 200
песни за деца, член на
жури на много конкурси,
директор на два музи-
кални фестивала в Ко-
совo, директор на A-MOL
Арт център; Родика Ро-
шиору /Молдова/ - Док-
тор по музика, основа-
тел и вокален педагог в
арт студио "Rodica
Rosioru" в Молдова,
председател на журито
на най-популярния теле-
визионен проект за де-
ца в Молдова "Ring star";
Марина Мирингоф /Из-
раел/ - Aртистичен директор
на детски вокален ансамбъл
"Fantasy"; Кирил Стойчевски
/Северна Македония/ - пре-
подавател в Държавното му-
зикално училище в Битоля;
Роси Йорданова  /България/
- музикант, вокален педагог,
композитор, диригент, ди-
ректор на международните
музикални конкурси
"Abanico" и "Sofia Grand Prix".

В  Международения онлайн
конкурс "Musicland"2020 взе-
ха участие 225 певци от 36
държави. Този силен между-
народен форум се организи-
ра от Тони Алексовски - му-
зикант, композитор, жури на
много  международни музи-
кални конкурси, директор на
Международния конкурс
"Тра-ла-ла" - гр. Битоля, Се-
верна Македония.
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Един от най-опитните
футболисти в състава на
Добруджа - халфът Ивайло
Лазаров, няма да носи ве-
че жълто-зеления екип на
добричкия клуб. Според
sportal.bg 28-годишният
състезател е приел офер-
тата на Хебър (Пазарджик).
Така той ще е заместник
на напусналия в посока
Левски Андриан Краев.
Младокът премина на "Ге-
рена" в началото на тази
седмица и подписа договор
за една година със "сините".
Припомняме, че в последни-
те години Ивайло Лазаров
натрупа опит в елита с от-
борите на Витоша (Бистри-
ца) и Дунав (Русе).

Междувременно стана

ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ
НАПУСНА ДОБРУДЖА

Футболистите на Ботев
(Нови пазар) спечелиха
трудна, но заслужена по-
беда над Устрем (Дончево)
- един от водещите тимове
в Североизточната трета
лига. Мачът се игра на
градския стадион пред
около 500 зрители и бе от
поредния VI кръг от пър-
венството. Новопазарци
започнаха с голямо жела-
ние за успешно представя-
не в двубоя, но още в на-
чало пролича, че това мо-
же да се осъществи доста
трудно. Гостите с доста
класни футболисти владе-
еха играта и чрез Кристи-
ян Димитров, Виктор Хрис-
тов и Станимир Андонов
често се озоваваха в на-
казателното поле на Доб-
ромир Дочков - вратаря на
Ботев (Нови пазар). В 23-
ата минута Борислав Бал-
чев (Устрем) от близо 30
метра се опита да изнена-
да вратаря на домакините,
но младият страж подходи
хладнокръвно и не позво-
ли коженото кълбо да на-
вести мрежата. Минута
след това Христо Алексан-
дров от непосредствена
близост стреля с глава, но
вратарят на гостите Иван
Иванов със сетни усилия
изби топката в ъглов удар.
В 36-ата минута гостите
превзеха вратата на дома-
кините след попадение на

УСТРЕМ (ДОНЧЕВО)
ИЗПУСНА ПОБЕДАТА
В НОВИ ПАЗАР

Кристиян Димитров.
В началото на втората

част гостите отново бяха
по добрият тим на терена.
Те осъществиха доста ус-
пешни контраатаки, но все
нерезултатни. Пропуски
направиха Станимир Ан-
донов, Ивайло Минчев и
Виктор Христов. Новопа-
зарци не се примирява-
ха с негативния за тях ре-
зултат и като че ли очак-
ваха своя момент за на-
насяне на удар по про-
тивника. В атака те раз-
читаха на Митко Митков
и Христо Александров,
подпомагани често от Ге-
орги Щерев, Преслав Па-
сев и Калоян Петров. В
70-ата минута, след цент-
риране от пряк свободен
удар в наказателното по-
ле на гостите, капитанът
Йордан Миленов с глава
възстанови равенството.
Пет минути след това
Христо Александров по-
лучи топката от Митко
Митков и от 4-5 метра по-
рази за втори път врата-
та на Иван Иванов. До
края на двубоя двата от-
бора имаха няколко изгод-
ни ситуации, но безрезул-
татни. В следващия кръг
Ботев (Нови пазар) госту-
ва в регионално дерби на
Шумен 2007 (Шумен), до-
като Устрем (Дончево) по-
чива. sportal.bg

Виктория Томова прео-
доля първия кръг на квали-
фикациите на започващия
в неделя "Ролан Гарос".
Българката се наложи със
7:5, 6:4 над унгарката Ре-
ка-Луца Яни. В първия сет
имаше общо 7 пробива, ка-
то 4 от тях бяха осъщест-
вени от Томова. Софиянка-
та поведе с 2:0 в резулта-
та, но Яни изравни за 2:2.
Томова отново излезе нап-
ред при 4:2, но унгарката
направи резултата 4:4. То-
мова проби за 5:4, но се
пропука на свой сервис в
десетия гейм. Българката
обаче за пореден път спе-
чели подаването на съпер-
ничката си и при 6:5 полу-
чи нова възможност да
затвори частта с помощта
на своя начален удар. С

ТОМОВА НЕ ЗАГУБИ СЕТ
В ПЪРВИЯ СИ МАЧ ОТ
КВАЛИФИКАЦИИТЕ НА
"РОЛАН ГАРОС"

гейм на 30 Томова сложи
точка на спора в първия
сет и вече беше по-близо
до победата от унгарката.

Във втората част Томо-
ва отново взе първите два
гейма, но загуби следва-
щите три. Последва обаче
силна серия за софиянка-
та, която обърна резлута-
та до 5:3 в своя полза. При
5:4 Вики сервираше за по-
бедата и реализира втория
си мачбол, класирайки се
за следващата фаза след
1 час и 33 минути игра.

Томова направи само 15
печеливши удара, но и ед-
ва 20 непредизвикани
грешки, докато унгарската
й противничка допусна це-
ли 41 непредизвикани
грешки, като пласира и 31
уинъра.

Волейболистите на Доб-
руджа 07 ще гостуват на
Левски в София за две кон-
тролни срещи. Мачовете ще
се играят в зала "Христо
Ботев" при затворени вра-
ти поради противоепиде-
мичните мерки. Срещите са
днес и утре. Миналата сед-
мица добруджанци спечели-

ВОЛЕЙБОЛИСТИТЕ НА
ДОБРУДЖА 07 ЩЕ ИГРАЯТ
КОНТРОЛИ С ЛЕВСКИ

известно, че почти всички
футболисти на Добруджа
вече са с отрицателни
проби за COVID-19. Един-
ственото изключение за-
сега е Симеон Митев.

Въпреки сериозните
кадрови проблеми, които
имаха миналата седмица,
футболистите на Добру-
джа спечелиха точка при
гостуването си на Миньор.
Мачът в Перник завърши
наравно 0:0. Добричкият
тим има вече 6 точки в ак-
тива си и заема 11-о мяс-
то във временното класи-
ране на Втора професио-
нална лига. В следващия
кръг момчетата на Светос-
лав Петров ще гостуват на
Септември (София).

Отборът на Спартак
(Варна) ще срещне победи-
теля от мача Черноморец -
Шумен на 1/2-финала в тур-
нира за Купата на аматьор-
ската лига в Зона Северо-
изток, заяви за "Петел"
секретарят на ЗС на БФС
Варна Пламен Хаджийски.
Мачът ще е на 14 октомв-
ри от 16 часа на стадион
"Спартак", като спечелили-
ят ще излезе на финала
срещу победителя от зони-
те Русе, Търговище, Разг-
рад и Силистра в пряк

СПАРТАК (ВАРНА)
СРЕЩУ ЧЕРНОМОРЕЦ
(БАЛЧИК) ИЛИ
ШУМЕН ЗА КУПАТА
НА АМАТЬОРИТЕ

спор за определяне на
първенеца в Североизток.
Той се класира за 1/2-фи-
налите в турнира напро-
лет.

Жребият, теглен вчера в
ЗС на БФС Варна между
три отбора, определи Чер-
номорец да приеме Шумен
на 7 октомври от 16 часа
в 1/4-финален двубой в
Балчик. Спартак се оказа
щастливият печеливш и
очаква на 1/2-финала в зо-
на Североизток победите-
ля от въпросната двойка.

ха и двете си контроли
срещу Дунав (Русе) - с 3:2
и 4:1 гейма. Волейболис-
тите на Андрей Жеков пък
постигнаха две победи
срещу шампиона на Румъ-
ния Аркада (Галац) - с 3:1
и 3:2. Част от отбора на
столичани е 17-годишният
добричлия Дамян Колев.

Отборите на четирима
българи ще играят в по-
луфиналния етап на тур-
нира за Купата на Русия.
Динамо (Москва) на
Цветан Соколов, Енисей
(Красноярск) с Тодор
Скримов в състава и во-
деният от Пламен Конс-
тантинов и Петър Шопов
Локомотив (Новоси-
бирск) продължават
напред за трофея, като
ще мерят сили с още 9
тима.

Това стана ясно, след
като ръководството на

ЧЕТИРИМА БЪЛГАРИ НА
ПОЛУФИНАЛИ ЗА
КУПАТА НА РУСИЯ

руската федерация по
волейбол определи
участниците в следва-
щата фаза на надпрева-
рата. Отстраненият от
първия етап на турнира
Зенит (Санкт Петербург)
запазва мястото си, а
Нефтяник (Оренбург)
няма да участва заради
финансови проблеми.
12-те състава отново ще
бъдат разделени в три
групи, в които ще игра-
ят един срещу друг. По-
бедителите ще стигнат
до финалната четворка.

Треньорът на ЦСКА-Со-
фия Стамен Белчев може
да прибегне до любопитен
ход в желанието си да ре-
ши проблемите в атаката
на отбора. Той обмисля да
покани легендата Петър
Жеков, който да му пома-
га само в едно конкретно
нещо - да направи напада-
телите по-точни, пише "Мач
Телеграф". Както е извест-
но, атакуващите играчи на
"армейците" и най-вече Али
Соу постоянно излизат на
голови позиции, но успева-
емостта им е доста слаба.

КАНЯТ ПЕТЪР ЖЕКОВ В
ЩАБА НА ЦСКА-СОФИЯ

Това се видя и в дербито
с Лудогорец. Българският
футбол не познава по-го-
лям голмайстор от Жеков,
който има 253 попадения
в "А" група, а през 1969 го-
дина печели и "Златната
обувка" на Европа. Белчев
и Жеков са в отлични от-
ношения. Първият е родом
от Хасково, а легендата е
от местното село Книжов-
ник. През миналата седми-
ца Жеков беше в Панчаре-
во, за да подкрепи отбора
преди важните дуели с БА-
ТЕ Борисов и Лудогорец.
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ХАЙДЕ НА НАРОДНИ ТАНЦИ!

КУЛТУРНИ  АКЦЕНТИ
24 септември, 17.00 ч., Регионална библиотека "До-

ра Габе", Фоайе с пиано. Представяне на второто из-
дание на "Добруджанци" от Яни Калиакренски. Орга-
низатор: Регионална библиотека "Дора Габе".

24 септември, 18.00 ч., Летен театър - Добрич. Праз-
ничен концерт на Професионален фолклорен ансам-
бъл "Добруджа". Главен художествен ръководител Сто-
ян Господинов. Хореограф Иван Иванов. Музикален
ръководител Живко Желев. Солисти: Калинка Вълче-
ва и Галя Дурмушлийска. Организатор: Професиона-
лен фолклорен ансамбъл "Добруджа".

24 септември, Интерактивна изложба "Добрич лику-
ва - 25 септември". Организатор: Регионален истори-
чески музей - Добрич.

 25 септември - Ден на град Добрич и 80 години от
подписването на Крайовския договор. /програмата за
всички мероприятия и събития, включени в празничния
ден, можете да прочетете в отделен материал в броя/

26 септември, 10.30 ч., Градски парк "Свети Георги",
Скейтпарк. Детски еко празник "ЕКОРЕСТАРТ". Учас-
тват: Театър на приказката - София, Арт център "Па-
литра", индивидуални изпълнители и състави при На-
родно читалище "Добрич - 2017 г.", Професионален фол-
клорен ансамбъл "Добруджа". Организатори: Община
град Добрич, "ЕКОПАК" България.

26 септември, 10.30 ч. - 17.00 ч., пл. "Свобода". Хляб
фест "Хлябът, който ни свързва" - трето издание. Екс-
периментални ателиета - исторически реконструкции
с работилници на открито, демонстрации и възста-
новки на традиционни народни обичаи. Организато-
ри: Община град Добрич, Регионален исторически му-
зей - Добрич и Художествена галерия - Добрич.

26 и 27 септември, начало 10.00 ч., Център за защи-
та на природата и животните - Добрич. ДоброЖънци
Фест, част от дългосрочната програма на БГ Бъди ак-
тивен _МЯСТО България. Организатори: Място Бълга-
рия, ДоброЖънци.

26 септември, 11.30 ч., Център за защита на природа-
та и животните - Добрич. Куклен спектакъл "Червената
шапчица" на Държавен куклен театър "Дора Габе". Орга-
низатор: Държавен куклен театър "Дора Габе".

26 септември, 16.00 ч., Народно читалище "Добрич -
2017 г.", библиотека "Добрич". Читателска среща "Нови и
утвърдени автори в Европа" по повод 26 септември -
Европейски ден на езиците. Медиатор Милен Кадикя-
нов. Организатор: Народно читалище "Добрич - 2017 г."

27 септември, 10.30 ч., Държавен куклен театър "До-
ра Габе". Втора премиера на кукления спектакъл "Ко-
рабът на мечтите" на Държавен куклен театър "Дора
Габе". Автор Георги Джилянов. Режисьор Веселин
Анев. Сценография и кукли Адриана Анева. Музика
Стоимен Стоилов. Участват: Мира Демирева, Росен
Радев, Иван Иванов. Организатор: Държавен куклен
театър "Дора Габе".

27 септември, 11.30 ч., Център за защита на природа-
та и животните - Добрич. Куклен спектакъл "Глупавият
вълк" на Държавен куклен театър "Дора Габе". Органи-
затор: Държавен куклен театър "Дора Габе". НДТ

Представителна фолклорна танцова студия "Добруджа"
поднови своите репетиции от 1 септември. А на 13-и беше
първата изява на талантливите деца и младежи от студия-
та - в градски парк "Свети Георги" - на фестивала "Екст-
ремна връзка 6". На 20-и този месец  малките танцьори
радваха  почитателите на фолклора в Кранево, а на 25-и -
разбира се, ще бъдат съществена част от концерта, по
случай празника на град Добрич. Изява децата ще имат и
още на следващия ден - 26 септември, поканени за иници-
ативата "Еко рестарт"

А за всички деца, които имат желание да станат част от
невероятния ансамбъл, Представителна фолклорна танцо-
ва студия "Добруджа" обявява прием на ученици от 6 до 9
години. Репетициите ще се провеждат във вторник, чет-
въртък и петък от 17 до 19.00 часа в сградата на студията
до Първа градска поликлиника.

       За справки - 0888 556529

ПФА "Добруджа" кани всички почитатели на фолклора
днес  -24 септември, от 18 часа, в летния театър - на
концерта "Добруджа пее и танцува", организиран със съ-
действието на Община град Добрич.  С голяма радост и
гордост главният художествен ръководител на ансамбъ-
ла Стоян Господинов споделя, че е подготвил невероят-
на изненада за гостите, а именно - за пръв път двата
добруджански славея - Калинка Вълчева и Галина Дур-
мушлийска, ще пеят заедно с ансамбъла на една сцена!

Прекрасна изненада е подготвена от ПФА "Добруджа"
и за Деня на музиката - 1 октомври. Също в Летен театър -
Добрич, също от 18 часа, Община град Добрич и ПФА ор-
ганизират Вечер на ансамблите на Североизтока - с учас-
тието на професионален ансамбъл "Добруджа", ПФА "Ми-
зия" - Търговище и Капански ансамбъл - град Разград.

А на 5 и 12 октомври ПФА "Добруджа" ще върне визи-
тата на двата ансамбъла - същите концерти ще се бъдат
изнесени в градовете Разград и Търговище.

Билети и за двете впечатляващи изяви на ПФА "Добру-
джа" в нашия град можете да намерите в Билетен център
- град Добрич.

ЗА ПРЪВ ПЪТ - АНСАМБЪЛ "ДОБРУДЖА" И ДВА
ДОБРУДЖАНСКИ СЛАВЕЯ

ОСВЕТИХА ПРАВОСЛАВНИЯ ХРАМ В СЕЛО ВРАЧАНЦИ
Освещаването на храма "Успение Богородично" в село

Врачанци в община Добричка се извърши на празничния
22 септември - Денят на независимостта на България. За
тържественото събитие, което започна в 10.00 часа, бяха
поканени кметът на Община Добричка Соня Георгиева,
председателят на Общинския съвет д-р Ердинч Хаджиев
и общинският съветник Дико Иванов, кметът на Община
Добрич Йордан Йорданов, дарители.

Изграждането на храма стартира през 2018 г. Парцелът
за построяването на параклиса в центъра на селото е
дарен от Мариян Пенчев, сподели кметският наместник
Мирослав Марков. Към родолюбивата инициатива се при-
съединяват много спомоществователи. Сред тях са и Иван-
ка Георгиева, Иванка Тодорова, Никола Колев, Николай
Николов, Валентин Зеленченко, фирма"АММ-Малчеви".

Красимира НИКОЛОВА

СБОРНИК ОТ МИНАЛОТО -
ПРОЧИТ С ДНЕШНА ДАТА

Днес - 24 септември, от
17.00 ч., в Регионална биб-
лиотека "Дора Габе" ще се
състои представяне на вто-
ро издание на книгата
"Добруджанци" (1934) на
Яни Калиакренски. Сборни-
кът е преиздаден по повод
80 години от подписването
на Крайовския договор и
възвръщането на Южна
Добруджа в пределите на
майка България, с подкре-
пата на Община Каварна и
родолюбиви българи.

Изданието е с предговор
от изтъкнатия български
филолог и историк акад.
Иван Радев, който споделя
"тръгвайки от сборника
"Добруджанци", имаме ре-
алните основания да възп-
риемем и оценим по дос-
тойнство аспектите, в тери-
торията на които Яни Ка-
лиакренски се оказва "ве-
рен ученик" на Йордан Йов-
ков. Онова, което ни пред-
лага той, е автентичната
картина на друг, трагичен
отрязък от живота на Доб-
руджанския край, постигна-
та според дадената му дар-
ба на разказвач."

Илюстрациите към сбор-
ника са на известния наш
художник и карикатурист
Любомир Михайлов.

Идеята, съставителството
и издаването е дело на Ата-
нас Димитров - АтаДим.

Изданието е съобразе-
но с изискванията на съв-
ременния българския пра-
вопис.

Екземпляри от книгата
ще бъдат предоставени
безвъзмездно на всички
читалища в Южна Добру-
джа, дн. в областите Доб-
рич и Силистра.

 Яни Калиакренски е
псевдоним на Яни Параш-
кевов Хаджиянев, българс-

ки писател и журналист, об-
ществен, културен и театра-
лен деец, редактор. Роден
на 12 януари 1898 г. в Ка-
варна.

Редактира вестниците
"Единство", "Куриер", "Доб-
руджански глас" (1935, осно-
вател заедно с Любен Стан-
чев), "Златна Добруджа",
списание "Поле" (основател,
1927, Добрич). Печата във в.
"Литературен час", в. "Вечер-
на бургаска поща", сп. "За-
вети" и др.

Пише разкази, импресии,
скици, есета, статии. Автор
е на книгите "Смехът на
Добруджа" (разкази, 1929),
"Суша" (повест, 1929), "Доб-
руджанци" (разкази, 1934),
"Легенда за 40-те калиакрен-
ски девойки" (повест, 1936),
сборника "Неизвестните",
останал в ръкопис. Има ре-
дица неиздадени изследва-
ния, разкази, речи, изнася-
ни по различни поводи.

Участва в дейността на
Българското културно об-
щество (БКО), на Вътрешна-
та добруджанска революци-
онна организация (ВДРО) и
на легион "Стефан Кара-
джа". Основател и секретар
на Българския народен уни-
верситет в Добрич (1929),
действащ по време на ру-
мънската окупация. Член на
Съюза на провинциалните
професионални журналисти
(1936), на Задругата на бъл-
гарските писатели-историци
(1940), на Съюза на българ-
ските писатели (1941).

Земният край на този оча-
рователен и талантлив тво-
рец е жесток. На 8 срещу 9
септември 1944 г. е измък-
нат от дома му и "изчезва
безследно" в тази "велика
безкръстна гробница", как-
то визионерски нарича той
Добруджа.

БАЛЧИК В НОВ ПРЕВОДЕН
РОМАН НА РУМЪНСКАТА
ПИСАТЕЛКА ЧЕЛА СЕРГИ

За авторката
Чела Серги (1907-1992) е

родена в Констанца, Румъ-
ния. Рожденото й име е Че-
ла Маркоф (Cella Marcoff).
Тя е писател, публицист и
преводач, един от най-забе-
лежителните майстори на
прозата в румънската лите-
ратура между войните. Че-
ла Маркоф приема псевдо-
нима Чела Серги по името
на дядо си, Серги Маркоф
(Serghi Marcoff) от българс-
ки произход. Семейство
Маркоф са от стар добру-
джански род и авторката ос-
тава привързана през целия
си живот към родния край,
като морето оказва силно
влияние върху детството ?.
С началото на Първата све-
товна война, семейството е
принудено да търси убежи-
ще в Браила и липсата на
морската шир и разбиващи-
те се вълни оставят болез-
нени следи върху впечатли-
телната Чела. След кратък
престой, семейството се
премества в Букурещ. В сто-
лицата следва Право и при-
добива адвокатска правос-
пособност през 1931 г. Под
псевдонима Чела Марин пи-
ше репортажи и театрални
хроники, които се радват на
голям успех. Дебютният ро-
ман на авторката е високо
оценен от трима големи ру-
мънски писатели: Камил
Петреску, Михаил Себасти-
ан и Ливиу Ребряну.

За романа
Срещата на българския

читател с този изключите-
лен роман на Чела Серги е
доста закъсняла. Публику-
ван през 1938 г., "Паяжина-
та на паяка" е вероятно най-
атмосферният от всички
междувоенни румънски ро-
мани. Наред с живо прет-
ворения Букурещ, присъст-
ват силно и българските гра-
дове: София, Силистра и
Балчик, като последните два
са по онова време в Румъ-
ния. Смайващо е магическо-

то присъствие на морския
град със своите задушевни
кафенета и кръчми, ослепи-
телни хълмове, и, разбира
се, най-синьото море. Ли-
тературният Балчик на Че-
ла Серги остава най-пое-
тичното пресъздаване на
българския град до момен-
та, стигащо до нас чрез то-
зи модерен роман-пътепис.
В романа се открива и пси-
хологически анализ на жен-
ската душевност с опреде-
лен феминистичен привкус,
както и модерно изобразя-
ване на градски бит и сре-
да. Тъй като романът е ав-
тобиографичен, основната
му героиня, Диана Славу,
следва бежанските движе-
ния на семейството на ав-
торката, като така пред нас
изникват автентично пресъз-
дадените бит и култура на
споменатите места. Над
всичко това е една незаб-
равима любовна история и
морето

Книгата излиза с логото
на издателство "Нордиан".

За преводача
Христо Боев е роден в

Пловдив. Завършил е анг-
лийска филология в ПУ
"Паисий Хилендарски".
Доктор по сравнителна ан-
глийска и американска ли-
тература от Университета
"Овидиус" -  Констанца.
Преподавател по английс-
ки, френски и румънски,
както и по английска ли-
тература в ШУ "Епископ
Константин Преславски".
Превел е от румънски на
български над петнадесет
съвременни и класически
румънски романа, сред ко-
ито са "Дефект" от Флорин
Иримия, "Когато светът бе-
ше невинен" от Йоана Пър-
вулеску, "Мошеник ЕООД"
от Корнелиу Балан, "Про-
изшествието" от Михаил
Себастиан, "Рускинята" от
Джиб Михаеску, "Адела" от
Гарабет Ибрайляну и др.

Дияна БОЕВА
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ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
В МУЗЕЯ

Регионален исторически
музей - Добрич обявява 25
септември за Ден на отво-
рени врати.

На този ден преди 80 го-
дини добричките граждани
тържествено посрещат час-
тите на българската армия,
след подписването на Кра-
йовския договор на седми
септември 1940 г.

В музея в градски парк
"Свети Георги" посетители-
те ще могат да разгледат
новооткритата изложба
"Граници и съдби. Добру-
джа 1940." Тя проследява
всички паметни моменти от
септемврийските дни на
1940 г. - подписването на
договора, влизането на
българската армия в Южна
Добруджа и радушното й
посрещане от добруджан-

ГРАН ПРИ, ЧЕТИРИ ПЪРВИ НАГРАДИ
И ЕДНА ВТОРА ЗА ПЕВЦИТЕ НА
СТУДИО "САРАНДЕВ" ОТ КОНКУРСА
"МОРСКИ ЗВЕЗДИЧКИ" - ВАРНА

На 20 септември в град
Варна завърши надпрева-
рата във втория - присъст-
вен етап на XII конкурс за
вокално изкуство "Морски
звездички". Поп изпълните-
лите от Студио "Сарандев"
при Младежки център -
Добрич с вокален педагог
Елена Карабельова се
представиха блестящо, ка-
то грабнаха най-престиж-
ните награди. ГРАН ПРИ
на конкурса (грамота,
приз и парична награда)
заслужено спечели Алек-
сандър Петров, отново до-
казващ своето вокално
майсторство. Димитрина
Германова си тръгна с
първа награда в четвърта
възрастова група. На нея
? бе връчена и Специал-
ната награда на организа-
торите - Народно читали-
ще "П. Р. Славейков 1928"
- Варна (грамота и парич-
на награда). С първа наг-
рада е и Мартин Петров.

Той е с най-високия резул-
тат в своята група (трета).
Денислава Димитрова се
представи във втора въз-
растова група и спечели
престижното второ място.

Александър, Димитрина,
Мартин и Денислава дос-
тигнаха до етапа на живо
след предварителна селек-
ция.

Студио "Сарандев" има и
две отличия в категория
"Дуети и вокални ансамб-
ли", където конкурсът пре-
мина изцяло онлайн: пър-
ва награда за дуета Денис-
лава Димитрова и Мартин
Стоянов в първа възрасто-
ва група и първа награда

за дуета Димитрина Герма-
нова и Росен Петров във
втора възрастова група.

Младите поп изпълнители
бяха оценявани от професи-
онално петчленно жури,
председателствано от при-
мата на българската естра-
да - Мими Иванова. Членове
са: Ганчо Ганчев - диригент,
Кремена Василева - музика-
лен редактор в радио Вар-
на, Мила Желева - поп из-
пълнител, Красимир Димит-
ров - музикален педагог.

Конкурсът за вокално из-
куство "Морски звездички"
се финансира от Община
град Варна чрез фонд "Кул-
тура".

Ул.”Независимост” N 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;

 О Б Я В А
На 09.10.2020г. от 13.30 часа в зала 108 в административната сграда на община

Добричка, ще се  проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под
наем на общински имоти - трайни насаждения /орехи/ извън границите на
населените места в община Добричка, описани  в Заповед № 1146 от  23.09.2020г.
на кмета на общината, публикувана на сайта на общината.

Цена на тръжна документация 10.00 лв./десет лева/. Тръжната документация
се купува в ЦУИ (стая 105) в административната сграда на общината до 17,00
часа на 05.10.2020г., подаване в деловодството до 17,00 часа на 06.10.2020г.
Внасянето на депозит става по сметка: IBAN BG87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC
SOMBBGSF  при Общинска банка гр.Добрич.

Оглед на имотите може да се прави всеки работен ден, след закупуване на
тръжната документация.

За допълнителна информация: Община Добричка, ул."Независимост" №20, стая
222, телефон за връзка: 058/600 889 вътр.222.

Фирма АлексОК ЕООД -
гр.Велико Търново

набира шофьори с категория Е,  за курсове
от България до Европа и обратно.

Високо възнаграждение. Тел.0893068537
www.alexok.com

ци. Показано е и преселва-
нето на нашите сънародници
от Северна Добруджа. Зна-
чителна част от експонатите
се показват за първи път
пред добричката публика.

На 23.09.2020 г. на сайта
на музея и на сайта на об-
щина Добрич почитателите
на историята ще могат да
видят презентацията "Доб-

рич ликува". Тя показва пос-
рещането на ген. лейтенант
Георги Попов - ген.-управи-
тел на Южна Добруджа и на
българската армия в Добрич
на 25.09.1940 г.

На 25.09.2020 г. в деня на
град Добрич презентацията
ще бъде прожектирана на
големия екран на хотел Бъл-
гария.

"СТАРОПЛАНИНСКИ ЛЕГЕНДИ"
ОЖИВЯВАТ ОТ ТВОРБИТЕ НА
ДОРА КУРШУМОВА

До края на месец ноемв-
ри 2020 г. Дом-паметник
"Йордан Йовков" в Добрич
предлага среща с творчес-
твото на сливенската ху-
дожничка Дора Куршумова.
Поредната нейна изложба
живопис илюстрира момен-
ти от една емблематична
книга на Йордан Йовков.
Затова е озаглавена "Миго-
ве от "Старопланински ле-
генди". По темата худож-
ничката е нарисувала над
120 картини, вече предста-
вени в село Жеравна и в
град Сливен. В Добрич ав-
торката гостува за първи
път с 49 от тези творби.
Преимуществено в топли
багри Дора Куршумова
пресъздава колоритния же-
равненски пейзаж, както и
знаковите герои от Йовко-
вия сборник. На платната
оживяват Шибил и Рада,
Пауна и Индже, волната ци-
ганка Божура, гордата Ран-

ОНЛАЙН ИЗДАНИЕ НА КОНКУРС
"САРАНДЕВ" 2020

Двадесет и деветото из-
дание на Европейски мла-
дежки поп-рок конкурс "Са-
рандев" - Добрич ще се
проведе онлайн. Елитният
конкурс, който по традиция
протича в средата на ме-
сец май, бе отложен за
края на октомври. Непре-
къснато променящата се
епидемиологична обстанов-
ка принуди организаторите
- Община град Добрич и
Младежки център - Добрич,
да реализират конкурса в
онлайн формат.

ка, смелата в любовта си
Тиха и още много образи от
"Старопланински легенди".
Сякаш чуваме плачещия ка-
вал на хайдутина Стефан, ди-
вим се на тежкото чорба-
джийско хоро в къщата на ха-
джи Драган и с удивление
проследяваме знака на све-
тулките в нощта. Публиката
на тази изложба действител-
но ще попадне сред Йовко-
вите легендарни сюжети, а
истинските ценители на из-
куството ще могат да запа-
зят скъп спомен от събитие-
то, като си купят картината,
впечатлила ги най-силно.

Родената в гр. Стара За-
гора Дора Куршумова е не
само художник, но също пи-
сател, общественик, буди-
тел, човек с мисия. До мо-
мента е представила 40
свои самостоятелни излож-
би в различни градове на
страната. Автор е и на ре-
дица книги, представящи би-

та и културата най-вече на
Сливенския край. Тя се
опитва да разчете символи-
ката на българските шевици,
килими и носии, да припом-
ни легендите, с които е богат
градът на стоте войводи. Ху-
дожничката обича да реали-
зира различни творчески и
образователни игри, майсто-
рилници за малки и големи,
свързани с тъкане, рисуване,
багрене и други. Затова ни-
как не е случайно, че през
2020 г. Дора Куршумова е но-
минирана за "Пазител на тра-
дициите".

Среща с творчеството на
Дора Куршумова ще бъде
наистина вълнуваща! Не я
пропускайте!

Изложбата е посветена на
140 години от рождението на
Певеца на Добруджа, 40 го-
дини Дом-паметник "Йордан
Йовков", Деня на независи-
мостта е Деня на Добрич.

         Кремена МИТЕВА

Крайният срок
за подаване на
заявките е 19 ок-
томври, а резул-
татите ще бъдат
обявени на 9 но-
ември.

У ч а с т н и ц и т е
ще се представят
с видео записи
на две песни.
Регламентът мо-
же да бъде видян на фейс-
бук страницата на конкурса
и на интернет страницата на
Младежки център - Добрич

- http://ycd.bg/bg/partners/
reglament

Младежки център -
Добрич
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ОВЕН - Преодолейте заядливостта и дреб-
ните пререкания, които заплашват да разру-
шат хармонията във взаимоотношенията ви
с околните.

ТЕЛЕЦ - Всичко, свързано с работата и до-
ма ще е от значение за повечото от вас днес.
Спеиално внимание от важно за вас място
ще направи деня ви по-забързан, но и пол-
зотворен.

БЛИЗНАЦИ - Може да срещнете завист в
очите на околните, но не се измъчвайте. То-
ва е показател за вашия подем. Близките ви
обичат и подкрепят, дайте си сметка, че не
всички имат такова богатство.

РАК - Днес имате много възможности за
избор. Вие сте в пълното си право, сами да
предприемете бъдещите си задачи, без окол-
ните да се намесват в решенията ви.

ЛЪВ - Даром нищо не чакайте, дори и да
имате договорености, обещаващи ви лесни
пари. Ако натоварването ви дойде повече от
обичайното, добрите резултатите ще го ком-
пенсират.

ДЕВА - Стремите се да сте безгрешни. Ко-
гато някой посочва ваши грешки, това ви раз-
стройва и мислите, че ви обижда. Гледайте
по-ведро на нещата и не бъдете подозрител-
ни.

ВЕЗНИ - Помислете за всичко, с което се
ангажирате днес, за да си спестите главобо-
лия и време. Безспорно ще се натоварите
допълнително, но бързо ще свършите и ще
останете доволни от постигнатото.

СКОРПИОН - С целенасочени и твърди
действия успявате да укрепите позициите си
на работното място и от това гледна точна
да погледнете на досегашната си работа.

СТРЕЛЕЦ - Наред с основните си ангажи-
менти ще обръщате внимание и на дребните
неща, като неделима част от ежедневието
ви. Възможни са оплаквания от хронични за-
болявания, които да възпрепятстват намере-
нията ви.

КОЗИРОГ - Ще спечелите, ако наместо да
се чувствате ощетени от нещо, работите вър-
ху него, за да го превърнете в свое предим-
ство. Не крийте притеснението си, а говоре-
те открито, подчертавайки добрите му стра-
ни.

ВОДОЛЕЙ - Правите всичко възможно, за
да постигнете целта си и дори това да не
стане в рамките на този ден, едва ли ще се
откажете.

РИБИ - Духовни занимания ще обогатят
представите ви за други светове, не по-мал-
ко интересни и загадъчни.

- Напред по стълбичката на успеха! -
Цвета от Козлодуйци, но не тази, за ко-
ято си мислите.

Кризата принуди някои
фолкпевици да вземат
крайни мерки, за да мо-
гат да оцелеят в това труд-
но за бизнеса време.
Участията при фолк дива-
та Анелия рязко секнаха,
което я принуди да изле-
зе извън кожата си и да
направи нещо, което не е
по вкуса й.

В тези особени време-
на, в които изпълнителите
нямат почти никакви учас-
тия, Анелия си спомни, че
в основата на лекия жанр
е именно еротиката, коя-
то на моменти граничи с
порнография. И реши да
захвърли дрехите и да го
играе като звяр в легло-
то.

Пайнерката сподели ка-
дър от предстоящо видео,
в което я виждаме по
бельо и в доста еротична
поза. Изглежда доста се
е вживяла в ролята, тъй
като някои от почитатели-
те й сметнаха, че е стоп
кадър от някое порно
клипче.

Анелия пее срещу един
от най-гоелмите хонора-
ри в попфолка - малко
над 7 бона, а предвид ко-
рона кризата това я пра-
ви нерентабилна за заве-
денията и не я канят. Ня-

АНЕЛИЯ ПУСКА ПОРНО, ЗА
ДА СИ ВЪРНЕ СЛАВАТА

ма почти никакви участия,
а не смее да смъкне от це-
ната си, тъй като това уд-
ря сериозно по имиджа на

КРАЕВЕДЪТ-РОДОЛЮБЕЦ Иван Жечев е рожде-
ник днес. Нека е здрав и нека още дълги години
споделя мъдростта си и събира късчета българщи-
на в единствения по рода си музей в дома му в
село Тянево!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН казваме днес на Мария
Василева - една дама, доказала способностите си
в банковото дело. Нека е здрава и нека се радва
на успехи и сбъднати мечти!

РОЖДЕНИК днес е лидерът на партия "Атака"в
Добрич, Атанас Атанасов. За здраве и успехи в биз-
неса са пожеланията на НДТ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК казваме днес и на Йордан Сто-
янов - председател на Общински съвет и общински
ръководител на ГЕРБ-Каварна, който празнува рож-
ден ден. Нека е здрав и нека работи с ентусиазъм за
благото на хората от хубавата крайморска община!

НАВРЪХ ПРАЗНИКА 25 септември рожден ден
празнува ръководителят на ансамбъл "Добротица"
и Почетен гражданин на Добрич Александър Алек-
сандров. За здраве, за много успехи, за много наг-
ради на ръководените от него талантливи танцьо-
ри и за много поводи за радост са нашите поже-
лания към рожденика!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ден с утрешна дата казваме на
един дългогодишен специалист в застрахователно-
то дело - Тодор Димитров, с пожелания за здраве
и безброй успешни проекти, за щастие в личен план
и поводи за удовлетворение в служебен!

РОЖДЕН ДЕН на 25 септември празнува Виолета
Балтова - член на общинското ръководство на ГЕРБ-
Балчик. Нека от здраве и много сбъднати мечти не
се отърве - желаем на дамата ние от НДТ!

ИМЕН ДЕН на 25 септември празнуват хората, на-
речени Ефросиния и Сергей. Нека са здрави е не-
ка всичките им добри начинания срещат небесна
подкрепа!

С ОБИЧ И ОТ СЪРЦЕ казваме честит рожден на
Йовка Христова, която празнува на 26 септември.
На страхотната дама желаем здраве, желаем къс-
мет, желаем сбъдване на всички мечти, желаем
дълги години да продължи да бъде каквато е - от-
говорна, грижовна и обичана от цялото си семейс-
тво и уважавана от всички, които са имали и имат
удоволствието да работят с нея! А най-горещите це-
лувки - разбира се, ще бъдат от обичащото я се-
мейство Дукови!

В АВАНС честитим рождения ден на Петър Бон-
чев  - общински съветник от ГЕРБ в Тервел, който
празнува на 28 септември. За здраве, за лични по-
води за радост и много ентусиазъм в работата за
хората от общината са пожеланията към него!

Рапърката Меган дъ Сте-
лиън беше включена като
новаторка в списъка на сп.
"Тайм" на най-влиятелните
личности в света.

Редом с нея са Селена
Гомес, Дженифър Хъдсън,
Габриел Юниън, пише БТА,

ЗВЕЗДАТА НА РАПЪРКАТА МЕГАН ДЪ СТЕЛИЪН БЛЕСТИ
цитирайки Контактмюзик.

"Не искам да стигмати-
зирам думата силен, кога-
то се използва за черно-
кожи жени, защото мисля,
че ни дехуманизира, но тя
притежава сила - сила
чрез уязвимост - написа

Тараджи П. Хенсън за Ме-
ган дъ Стелиън в списа-
нието. - Загубила е пове-
чето си роднини - майка
си, баща си, баба си. Въп-
реки това е олицетворе-
ние на издръжливост, на
това сама да се изправи".

"Тонизиращо е да си
свидетел как хитът ? "Hot
Girl Summer" стана плати-
нен и няколко нейни пес-
ни заеха първо място в
класациите, като "Savage"
и "WAP" - добави Хенсън.

Сред включените в спи-
съка певци и актьори са
Уикенд, Али Уонг, Майкъл
Б. Джордан, Джоджо Си-
ва, Фийби Уолър Бридж,
Били Портър, Тайлър Пе-
ри. В него са и президен-

тът Доналд Тръмп и съпер-
никът му в изборите Джо
Байдън.

"Тазгодишният списък
изглежда много по-различ-
но, отколкото бихме могли
да си представим само
преди шест месеца. Списъ-
кът със 100-те най-влиятел-
ни личности на сп. "Тайм"
винаги е огледало на све-
та и хората, които го офор-
мят" - пише главният ре-
дактор Едуард Фелсентал.

всеки артист. Нейната
участ имат още Емилия,
Джена, Алисия и Еману-
ела.


