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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Íàä èçòî÷íàòà ïîëîâè-
íà îò ñòðàíàòà ùå áúäå 
ïðåäèìíî ñëúí÷åâî, â Þãî-
èçòî÷íà Áúëãàðèÿ è ãîðå-
ùî. Îêîëî è ñëåä îáÿä íàä 
Çàïàäíà Áúëãàðèÿ ùå ñå 
ðàçâèâà êóïåñòà è êóïåñòî-
äúæäîâíà îáëà÷íîñò è íà 
îòäåëíè ìåñòà ùå ïðåâàëè 
è ïðåãúðìè. Ùå äóõà ñëàá 
äî óìåðåí ñåâåðåí âÿòúð, 
â Èçòî÷íà Áúëãàðèÿ - îò 
èçòîê-þãîèçòîê. Ìàêñèìàë-
íèòå òåìïåðàòóðè ùå ñà 
ïðåäèìíî ìåæäó 28 è 33.

Специализирани бои, епоксидни подове, боя против пожар, боя против шум, 
течна хидроизолация, огнезащитна боя, боя против радиация, термо боя 
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Бягството няма да ви спа-
си от позора!Оставките се
неизбежни.

Това каза президентът
Радев при откриването на
есенната сесия на Народ-
ното събрание.

Още преди да започне
словото си парламентарни-
те групи на ГЕРБ и на ОП
напуснаха залата.

"Бягството няма да ви
спаси от позора", отговори
им Радев, докато гледаше
гърбовете на изнизващите
се депутати.

"И аз не съм във възторг,
че съм в Народното събра-
ние в тази обстановка", каза
той. Преди да почне да го-
вори, Радев беше посрещнат
с "Ууу" и всички депутати от
ГЕРБ си тръгнаха от залата.
Намеси се Цвета Караянче-
ва, която уточни, че няма как
да влияе на депутатите за ре-
шението им да не присъст-
ват на словото му.

А президентът каза, че то-
ва е показателно за липса-
та на диалог и защо хората
са на улицата.

Преди това обаче той из-
рече сакралните думи: "Бяг-
ството няма да ви спаси от
позора, така показвате, че
истинският парламент е от-
вън, на улицата".

Държавният глава напом-
ни как преди една година е
обърнал внимание пред де-
путатите на въпроса с "нео-
бузданата корупция", която
всъщност влияе върху всич-
ки аспекти на живота на
българите.

"Призовах парламента ка-
то орган на централната
власт за действия. Ясно е,
че времето за промяна не-
умолимо изтича - както из-
тичат навън младите и тру-
доспособни българи, както
гаснат българските села",
подчерта президентът и до-
бави, че казал, че ако пар-
ламентът не заработи, или
апатията ще превземе всич-
ки ни или улицата ще се из-
прави да помете статуквото.

"Днес улицата дойде за ос-
тавки", посочи Радев и зая-
ви, че ако парламентът е уп-
ражнявал върху изпълнител-
ната власт, сега нямало да
има пълни с гневни хора ули-
ци, нямало да има олигарси
и пълни шкафчета.

"Парламентът допусна да
се превърне в безпрекосло-
вен изпълнител на волята
на министър-председателя.
Никой в тази зала не се ос-
мели да зададе и един въп-
рос на главния прокурор",
каза още Радев.

"Оставките са неизбежни,
защото хората преодоляха
апатията и страха. Когато те-

зи оставки факт, призовавам
ви да предотвратите всякак-
ви опити на статуквото да из-
мами очакванията на граж-
даните и да се бетонира зад
експертен кабинет, който ня-
ма да е нищо повече от ма-
рионетка на сегашната
власт", заяви държавният гла-
ва. Той напомни, че парла-
ментът трябва да е най-ува-
жаваната институция, но за-
виси от това дали депутатите
чуват избирателите!

Радев няколко пъти при-
зова депутатите да не гла-
суват експертен кабинет и
да не гласуват предложени-
ето на ГЕРБ за Конституция.

"Ако претендираме да
сме демократична държа-
ва, не може да решаваме
политически въпроси с по-
лицейски средства", настоя
президентът.

Същевременно той изрази
съгласие да има дебати за
Конституцията, да има деба-
ти за върховенството на
правото. И призова протес-
тиращите и полицията да не
окървавяват протеста.

Не липсата на конституция
и ВНС изкараха хората на
улицата, а липсата на мо-
рал", заяви Радев.

В дълбоката морална и ин-
ституционална криза Народ-
ната събрание има огромно
значение за гражданския
мир, подчерта Радев.

Българите ясно заявиха
своята воля и искането за
незабавна оставка на пра-
вителствот и наглавния про-
курор. Тези оставки са не-
избежни!

Когато тези оставки ста-
нат факт, призовавам ви да
не подкрепите експертен ка-
бинет, който ще бетонира
сегашната власт.

Не гласувайте за експерт-
но и каквото и да е ппави-
телство в този парламент,
както и промените в Избира-
телния закон, обърна се още

РАДЕВ ПРЕД ПОЛУПРАЗЕН
ПАРЛАМЕНТ КЪМ ГЕРБ:БЯГСТВОТО
НЯМА ДА ВИ СПАСИ ОТ ПОЗОР!
ОСТАВКИТЕ СА НЕИЗБЕЖНИ!

Пиян шофьор катастрофи-
ра в село Паскалево, съоб-
щават от полицията. На 1
септември, около 19:10 ча-
са, е получено съобщение
за самокатастрофирал лек
автомобил "Фолксваген" в
селото. На място е устано-

ПИЯН ШОФЬОР САМОКАТАСТРОФИРА

По предложение на адми-
нистративния ръководител
на Апелативната прокурату-
ра във Варна, главният про-
курор награди с отличие
"Служебна благодарност"
прокурор Свилена Костова
от Окръжната прокуратура
в Добрич. Това съобщиха от
Апелативна прокуратура -
Варна.

Отличието на прокурор
Костова е за проявен висок
професионализъм като наб-
людаващ прокурор по до-
съдебно производство по
случая с изплувалите в мо-
рето край Шабла 150 паке-
та с близо 170 кг кокаин
на 9 април миналата годи-
на и още 16 пакета с бли-
зо 18 кг кокаин в морето
край залива "Болата" и ку-
рорта Русалка на 16 април
2019 г. Контрабандата на
високорисковия наркотик
е в особено големи разме-
ри и представлява особе-
но тежък случай.

Пакети с кокаин, опако-
вани по същия начин като
намерените по българско-
то Северно Черноморие,
изплуваха тогава и край
Варна, а част от пратката
бе намерена край румънс-
ките брегове.

Досъдебните производст-
ва по трите случая на тра-

ПРОКУРОР СВИЛЕНА КОСТОВА - С
НАГРАДА ОТ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

веднъж Радев към залата, в
която бяха само БСП.

"След два месеца нестих-
ващи протести в страната
и тежка дискредитация в
световните медии, мисля,
че диагнозата на такова уп-
равление е окончателно
поставена. Очаквам от бъл-
гарския парламент да не
подменя дневния ред, това,
което иска обществото", ка-
за президентът.

"Като изразители на воля-
та на народа ви призовавам
да последвате исканията на
българите за безусловна ос-
тавка на правителството.
Нямаме друг път за излиза-
не от кризата освен мир-
ния", завърши обръщението
си Радев.

фик на кокаин под надзо-
ра на окръжните прокура-
тури във Варна и Добрич
са били обединени и по
тях е бил регистриран ка-
зус в Евроджъст. Наказа-
телното производство е
изпратено на компетент-
ните румънски власти по
повод международно раз-
следване на трафик на ви-
сокорискови наркотични
вещества от идентичен
вид и със сходна опаков-
ка като  част от една и
съща пратка, предназна-

вено, че поради несъобра-
зена скорост, водачът на
МПС губи контрол и се
блъска в крайпътно дър-
во. При извършената про-
верка за употреба на ал-
кохол с техническо сред-
ство, цифровата индика-

Две предложения за Почетен гражданин на Добрич за
постъпили в Общински съвет до крайния срок 31 август.

Първото предложение за удостояването със звание "По-
четен гражданин на град Добрич" на Граждански инициати-
вен комитет е за Атанас Генчев - музикант, диригент, осно-
вател на Ансамбъл "Добруджа" 1954/1957 г., основател на
Духов оркестър - 1963 г., на Хор "Лира" при Дом стари хора.
Два пъти е награждаван с Почетен знак на град Добрич,
два ордена "Кирил и Методий" трета и първа степен, четири
златни медала с децата от национални прегледи и др.

На 28 август е депозирано второто предложение за
Драгни Драгнев - писател, поет и публицист, допринесъл
изключително много с творчеството си за утвърждаване-
то на родния край като неделима част от Отечеството ни.
Сред мотивите е посочено цялостното му творчество:
шестте стихосбирки, 12-те романа, както и публицистич-
ните му книги за Дора Габе, историческите му драми:
"Хан Аспарух" и "Тервел", поставени в ДТ "Йордан Йов-
ков", както и пиеси за куклен театър, поставени в кукле-
ните театри на Добрич и Силистра. Той е номиниран от
инж. Димо Иванов, Председател на Общински съвет Доб-
рич 1995 - 1999 г. и Граждански инициативен комитет.

Предстои комисия да разгледа предложенията. Реше-
нието за присъждането ще бъде взето на редовно засе-
дание на Общински съвет през септември.

Със званието "Почетен гражданин на град Добрич" се
удостояват личности, чиято съзнателна дейност представ-
лява изключителен и траен принос в обществено-полити-
ческия, стопанския, социалния и културния живот на града.
Званието се присъжда на специална церемония на 25 сеп-
тември - Деня на град Добрич, и включва връчване на ху-
дожествена пластика - уникат, диплом и плакет на герба на
Добрич. Удостоените със званието "Почетен гражданин на
град Добрич" се вписват в Почетната книга на града.

ДВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН
НА ДОБРИЧ ЗА 2020 Г.

чена за румънския пазар.
Така е била разкрита ор-

ганизирана престъпна група,
действала на територията на
Испания, Бразилия, Сърбия,
България и САЩ за трафик
на 3 тона кокаин от Брази-
лия към Румъния. На съд са
били предадени 17 лица от
различни националности.

Пред целия колектив на Ок-
ръжната прокуратура в Доб-
рич, вчера апелативният про-
курор Владимир Чавдаров
връчи отличието на прокурор
Свилена Костова.         НДТ

112 НОВИНИ

На 31 август, в град Тервел е спрян за проверка
лек автомобил "Фолксваген", управляван от 30-годи-
шен мъж от с. Жегларци. При последвалата провер-
ка за употреба на алкохол с техническо средство,
цифровата индикация отчита наличието на 0,56 про-
мила в издишания от водача въздух. Същият отказва
да даде кръв за химичен анализ. Задържан е за 24
часа.

На 1 септември, около 19:35 часа, по ул. "Климент
Охридски" в град Добрич е извършена проверка на
24-годишен мъж, известен на МВР. В хода на провер-
ката е установена ръчно свита цигара, реагираща на
канабис с тегло 0,71 грама. Задържан е за 24 часа.

На 1 септември, около 20:10 часа, в с. Орляк е спрян
за проверка лек автомобил "Ситроен", управляван от
59-годишен мъж от град Варна. При извършената про-
верка за употреба на алкохол с техническо средство,
цифровата индикация отчита наличието на 1,48 про-
мила в издишания от водача въздух. НДТ

ция отчита наличието на 1,53
промила в издишания от во-
дача въздух. С полицейска
мярка за срок от 24 часа е
задържан 28-годишен мъж. По
случая е образувано бързо
полицейско производство.

          НДТ

На 1 септември, около
16:20 часа, при обход в ра-
йона на плаж "Херос" в
местността "Бялата Лагу-
на", служители на РУ Ка-
варна установяват взломен

ОТКРАДНАХА 50 ЛЕВА
ОТ АВТОМОБИЛ

лек автомобил "Дачия". От пос-
ледвалите ОИМ и ПСД е уста-
новено, че от МПС е извърше-
на кражба на сумата от 50 ле-
ва. По случая е образувано до-
съдебно производство.

Руски гражданин се
блъсна в дърво с лек ав-
томобил Тойота, съобща-
ват от полицията. На 31
август, около 13:10 часа,
е получено съобщение за
самокатастрофирал лек
автомобил в с. Овчарово.
На място е установено, че
при движение от с. Кру-

РУСНАК СЕ БЛЪСНА В ДЪРВО
шари - посока с. Овчарово,
руснакът губи контрол над
МПС и се блъска в крайпът-
но дърво. Вследствие на ин-
цидента, водачът на МПС е с
разкъсване на долен край-
ник, настанен е в ортопедия
при МБАЛ - Добрич. По слу-
чая е образувано досъдебно
производство.            НДТ

Възрастен мъж постра-
да при катастрофа в
Добрич. На 31 август,
около 10:30 часа, е по-
лучено съобщение за
ПТП с пострадал пеше-
ходец. Установено е, че
по ул. "Охрид" в град
Добрич водач на лек ав-

ОПЕЛ БЛЪСНА 74-
ГОДИШЕН ПЕШЕХОДЕЦ

томобил "Опел" - при манев-
ра на заден ход, удря 74-го-
дишен мъж. Вследствие на
инцидента, пешеходецът е с
прохлузни рани, освободен
за домашно лечение, без
опасност за живота. ПТП е
обслужено по администра-
тивен ред. НДТ

Община Добрич настоява
бившето депо за отпадъци
край село Богдан, което
пламна преди месец, да бъ-
де обявено за потенциално
опасно. Ще бъде потърсена
подкрепа и от Постоянната
комисия по бедствия и ава-

ПЛАМНАЛОТО ДЕПО Е ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНО
рии към Министерския съ-
вет за рекултивация на сме-
тището, съобщиха от кметс-
ката управа на пресконфе-
ренция.

Най-вероятната причина
за възникването на пожара
на 19 юли е микробиологи-

ческа - самозапалване на
разлагащите се органични
отпадъци в горещото вре-
ме, се посочва в доклад
на Регионалната дирекция
"Пожарна безопасност и
защита на населението",
цитиран от заместник-

кмета по устройство на тери-
торията Пенчо Керванов. По
неговите думи общината има
подготвен проект за рекулти-
вация на депото, но той не е
реализиран, тъй като обектът
не е включен в списъка на
опасните сметища.         БТА
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Íà 6-òè ñåïòåìâðè ïðàç-
íóâàìå 135 ãîäèíè îò Ñú-
åäèíåíèåòî íà Áúëãàðèÿ. 
Ïðåç åñåíòà íà 1885 ã. Áúë-
ãàðèÿ çàùèòàâà ïðàâîòî ñè 
äà âúðíå â ãðàíèöèòå ñè çå-
ìÿòà, êîÿòî é ïðèíàäëåæè.

Äåíÿò íà Ñúåäèíåíèåòî å 
åäíà îò íàé-ïàìåòíèòå äàòè 
â áúëãàðñêàòà èñòîðèÿ. Ñ 
òîçè àêò è óñïåøíàòà ìó 
çàùèòà áúëãàðèòå ïîñòèãàò 
ïúðâèÿ åòàï îò íàöèîíàëíî-
òî ñè îáåäèíåíèå è ðåâèçè-
ÿòà íà Áåðëèíñêèÿ äîãîâîð.

Áåðëèíñêèÿò êîíãðåñ îò 
1878 ã. ðàçäåëÿ Áúëãàðèÿ 
íà Êíÿæåñòâî Áúëãàðèÿ è 
Èçòî÷íà Ðóìåëèÿ. Îñòàíà-
ëîòî ïîä îñìàíñêà âëàñò 

áúëãàðñêî íàñåëåíèå ñå 
ñòðåìè êúì îáåäèíÿâàíå ñ 
îñâîáîäåíèòå áúëãàðè.

Ïðåç 1880 ã. å ñúçäà-
äåí Áúëãàðñêèÿò òàåí öåí-
òðàëåí ðåâîëþöèîíåí êîìè-
òåò (ÁÒÐÖÊ), ÷èÿòî îñíîâíà 
çàäà÷à å äà îñúùåñòâè îáå-
äèíåíèåòî íà Êíÿæåñòâîòî 
ñ Èçòî÷íà Ðóìåëèÿ. Çà äà 
ñå êîîðäèíèðà ðàáîòàòà 
ñ ìåñíîòî íàñåëåíèå, ñå 
ó÷ðåäÿâàò è êîìèòåòèòå 
«Ñúåäèíåíèå».

Ïðåç ôåâðóàðè 1885 ã. 
íà÷åëî íà ÁÒÐÖÊ çàñòà-
âà Çàõàðè Ñòîÿíîâ, êîéòî 
ïîäêðåïÿ èäåÿòà Ñúåäèíå-
íèåòî äà ñòàíå ïîä ñêèï-

òúðà íà êíÿç Àëåêñàíäúð 
Áàòåíáåðã. Ðîëÿòà íà áúë-

ãàðñêèÿ êíÿç â òîçè ìîìåíò 
å ðåøàâàùà, çàùîòî àêî 

òîé, â êà÷åñòâîòî ñè íà ëî-
ÿëåí âàñàë íà Îñìàíñêàòà 
èìïåðèÿ, îòêàæå äà ïðè-
çíàå àêòà íà Ñúåäèíåíèåòî, 
âúïðåêè ñèëíàòà íàðîäíà 
âîëÿ, íà÷èíàíèåòî å áèëî 
îáðå÷åíî íà íåóñïåõ.

Íà 6 ñåïòåìâðè 1885 ã. â 
Ïëîâäèâ íàâëèçàò îòðÿäèòå 
íà ×àðäàôîí Âåëèêè (Ïðî-
äàí Òèøêîâ) è ìàéîð Äà-
íàèë Íèêîëàåâ. Àðåñòóâàí 
å îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë íà 
Èçòî÷íà Ðóìåëèÿ - Ãàâðèë 
Êðúñòåâè÷. Ñúçäàäåíî å 
âðåìåííî ïðàâèòåëñòâî íà-
÷åëî ñ ä-ð Ãåîðãè Ñòðàíñêè, 
êîåòî îáÿâÿâà ïðèñúåäèíÿ-
âàíåòî íà Èçòî÷íà Ðóìåëèÿ 

êúì Êíÿæåñòâî Áúëãàðèÿ.
Äâà äíè ïî-êúñíî Àëåê-

ñàíäúð Áàòåíáåðã ñ ìàíè-
ôåñò óòâúðæäàâà ïðèñúåäè-
íÿâàíåòî íà îáëàñòòà è ïðè-
åìà äà áúäå òèòóëóâàí çàíà-
ïðåä êàòî êíÿç íà Ñåâåðíà è 
Þæíà Áúëãàðèÿ. Ïðèñòèãà â 
Ïëîâäèâ è îïðåäåëÿ çà ñâîé 
ïîìîùíèê â Þæíà Áúëãàðèÿ 
ä-ð Ñòðàíñêè.

Ñúåäèíåíèåòî ïîëó÷àâà 
äèïëîìàòè÷åñêî è ìåæäóíà-
ðîäíî ïðèçíàíèå ÷ðåç ò.í. 
Òîïõàíåíñêè àêò íà 24 ìàðò 
1886 ã. Ñïîãîäáàòà å ïîä-
ãîòâåíà îò áúëãàðñêèÿ ïîëè-
òèê è äèïëîìàò Èëèÿ Öàíîâ 
(Èëèÿ åôåíäè) è íåãîâ åêèï.

 Ñ ïîäïèñâàíåòî íà äîãî-
âîðà Áúëãàðèÿ è Îñìàíñêà-
òà èìïåðèÿ ïîñòèãàò ñïî-
ðàçóìåíèå, ñïîðåä êîåòî 
Êíÿæåñòâî Áúëãàðèÿ è Èç-
òî÷íà Ðóìåëèÿ èìàò îáùî 
ïðàâèòåëñòâî, ïàðëàìåíò, 
àäìèíèñòðàöèÿ, àðìèÿ. 
Åäèíñòâåíîòî ðàçãðàíè÷å-
íèå ìåæäó äâåòå ÷àñòè íà 
ñòðàíàòà, çàïàçåíî äî Îáÿ-
âÿâàíåòî íà íåçàâèñèìîñò-
òà íà Áúëãàðèÿ ïðåç 1908 ã., 
å òîâà, ÷å áúëãàðñêèÿò êíÿç 
å ôîðìàëíî íàçíà÷àâàí îò 
ñóëòàíà çà ãåíåðàë-ãóáåð-
íàòîð íà Èçòî÷íà Ðóìåëèÿ.

Äåíÿò å îáÿâåí çà îôè-
öèàëåí ïðàçíèê íà ñòðàíà-
òà ñ ðåøåíèå íà Íàðîäíîòî 
ñúáðàíèå îò 18 ôåâðóàðè 
1998 ã.

О  Б  Я  В  А
СУ „Св. Климент Охридски“ град Добрич на основание чл.14 от Закона за общинската 

собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество, Решение № 11-34/28.07.2020 г. на Общински 
съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 18.09.2020 г. от 
10:00 часа в заседателна зала в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“ на бул. ”Русия” 
№ 2, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:

Наименование и предназначение на 
имота

Площ 
кв. м.

Начална 
тръжна 
цена на 
месец       

(без ДДС)

 Депозит 
за 

участие 
(лева)

Срок за 
отдаванe 
(години)

Помещение в СУ „Св. Климент 
Охридски“ гр. Добрич, за производство 
и продажба на закуски и пакетирани 
хранителни стоки

64,60 319,12 957,36 10

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува в      
СУ „Св. Климент Охридски“ град Добрич /отдел „счетоводство“ – 2 етаж/ 
от 04.09.2020 г. до 17:00 часа на 16.09.2020 г.
Оглед на обектите може да бъде направен от 04.09.2020 г. до 16.09.2020 г., след представяне на 

документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от СУ „Св. 
Климент Охридски“ град Добрич.
Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 17.09.2020 г. по сметка: СУ „Свети Климент 

Охридски“ гр. Добрич
Общинска Банка АД клон гр. Добрич
BIC  SOMBBGSF
IBAN BG57SOMB91303110001400
Допълнителна информация относно търга може да бъде получена  на 
тел. 0887123679 – Мария Димитрова.

13 äóøè ñ êîðîíà âèðóñ â 
ñòðàíàòà ñà ïî÷èíàëè ïðåç 
èçìèíàëîòî äåíîíîùèå. 
Ïî÷èíàëè ñà ìúæ íà 76 
ã., çà êîãîòî íÿìà èíôîð-
ìàöèÿ çà ïðèäðóæàâàùè 
çàáîëÿâàíèÿ, ìúæ íà 80 ã. 
ñ äèàáåò è õðîíè÷íî áåëî-
äðîáíî çàáîëÿâàíå, æåíà 
íà 80 ã. ñ ïíåâìîíèÿ, æåíà 
íà 42 ã. ñ äèàáåò è ñúðäå÷íî 
çàáîëÿâàíå, æåíà íà 71 ã. 
ñ ïíåâìîíèÿ, ìúæ íà 70 ã. 
ñúñ ñúðäå÷íî è õðîíè÷íî 
áúáðå÷íî çàáîëÿâàíå, æåíà 
íà 67 ã. ñ õðîíè÷íî íåâðî-
ëîãè÷íî çàáîëÿâàíå, ìúæ íà 
86 ã. ñúñ ñúðäå÷íî è õðîíè÷-
íî áåëîäðîáíî çàáîëÿâàíå, 
ìúæ íà 83 ã. ñúñ ñúðäå÷íî 
çàáîëÿâàíå, æåíà íà 57 ã., 
çà êîÿòî êúì ìîìåíòà íÿìà 
èíôîðìàöèÿ çà ïðèäðóæà-
âàùè çàáîëÿâàíèÿ, æåíà íà 
73 ã. ñ ïíåâìîíèÿ, ìúæ íà 68 

ã. ñúñ ñúðäå÷íî çàáîëÿâàíå 
è ìúæ íà 78 ã. ñúñ ñúðäå÷íî 
çàáîëÿâàíå. 642 ñà ïî÷è-
íàëèòå ëèöà äî ìîìåíòà, 
ïðè êîèòî å áèë ïîòâúðäåí 
íîâèÿò êîðîíà âèðóñ.

188 áÿõà íîâîäèàãíîñòè-
öèðàíèòå ñ êîðîíàâèðóñíà 
èíôåêöèÿ ëèöà â ñðÿäà, ïðè 
íàïðàâåíè îáùî 6784 PCR 
òåñòîâå. Ðàçïðåäåëåíèåòî 
ïî îáëàñòè å: Áëàãîåâãðàä 
- 35; Áóðãàñ - 26; Âàðíà - 
17; Ãàáðîâî - 1; Äîáðè÷ - 4; 
Êúðäæàëè - 1; Êþñòåíäèë 
- 2; Ëîâå÷ - 1; Ìîíòàíà - 1; 
Ïàçàðäæèê - 12; Ïåðíèê - 
2; Ïëîâäèâ - 13; Ðóñå - 8; 
Ñèëèñòðà - 10; Ñëèâåí - 2; 
Ñìîëÿí - 10; Ñîôèÿ îáëàñò 
- 1; Ñîôèÿ ãðàä - 26; Ñòàðà 
Çàãîðà - 9; Õàñêîâî - 5; Øó-
ìåí - 1; ßìáîë - 1.

Êúì ìîìåíòà ó íàñ ñà ïî-
òâúðäåíè îáùî 16 454 ñëó-

÷àÿ íà íîâèÿ êîðîíà âèðóñ. 
Îò òÿõ 4 197 ñà àêòèâíè. 11 
615 ñà èçëåêóâàíèòå ëèöà, 
îò êîèòî 132 ñà ðåãèñòðè-
ðàíè ïðåç ïîñëåäíîòî äå-
íîíîùèå.

Ïàöèåíòèòå ñ äîêàçàí 
COVID-19, íàñòàíåíè â ëå-
÷åáíè çàâåäåíèÿ çà áîë-
íè÷íà ïîìîù, ñà 737. Îò 
òÿõ 62-ìà ñå íàìèðàò â 
èíòåíçèâíè ñòðóêòóðè. 

Íàöèîíàëíàòà èíôîðìà-
öèîííà ñèñòåìà ïîêàçâà, 
÷å ó íàñ êîðîíàâèðóñíà 
èíôåêöèÿ å êîíñòàòèðàíà 
ïðè 901 ëèöà-ìåäèöèíñêè 
ñëóæèòåëè. 11 íîâè ñëó÷àÿ 
ñà ðåãèñòðèðàíè ïðåç èç-
ìèíàëèòå 24 ÷àñà. 4 îò òÿõ 
ñà óñòàíîâåíè ïðè ëåêàðè, 
3 - ïðè ìåäèöèíñêè ñåñòðè, 
2 - ïðè ñàíèòàðè è 2 - ïðè 
äðóã ìåäèöèíñêè ïåðñîíàë. 

ÍÄÒ

Íà 1 ñåïòåìâðè 2020 ã. 
Åìèë Ðàäåâ, ÷ëåí íà Åâ-
ðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò îò 
ÅÍÏ/ÃÅÐÁ è ïîñëàíèê íà 
áèáëèîòåêèòå â ÅÏ ïîñå-

òè Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà 
„Äîðà Ãàáå“. Ïîñåùåíèåòî 
å ïî ïîâîä öåííî äàðåíèå 
íà èçäàíèåòî Áúëãàðèÿ âúâ 
Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà 

1941-1945 : ×.1-2 : Êðàòêà 
èñòîðè÷åñêà åíöèêëîïåäèÿ 
è êíèãàòà íà Éîðäàí Êàñà-
áîâ Øèêîâñêîòî íàñåëåíèå 
â Äîáðóäæà, êîåòî åâðî-
äåïóòàòúò íàïðàâè çà ÷è-
òàòåëèòå íà áèáëèîòåêàòà. 
Ãîñòúò ñå ñðåùíà ñ åêèïà 
íà êóëòóðíàòà èíñòèòóöèÿ 
è ðàçãëåäà çàëèòå çà îá-
ñëóæâàíå è ñïåöèàëíèòå 
áèáëèîòå÷íè êîëåêöèè.

Ïî âðåìå íà âèçèòàòà 
áÿõà îáñúäåíè ïðåäñòîÿùè-
òå äâà îáëàñòíè êîíêóðñà 
çà äåòñêà ðèñóíêà è âèäåî, 
êîèòî áèáëèîòåêàòà ùå 
îáÿâè â íà÷àëîòî íà ìåñåö 
îêòîìâðè ò. ã. Èíèöèàòèâà-
òà å ïî èäåÿ è ñúñ ñúäåé-
ñòâèåòî íà Åìèë Ðàäåâ è 
å ïîñâåòåíà íà 70-ãîäèø-
íèíàòà îò îñíîâàâàíåòî 
íà Ðåãèîíàëíà áèáëèîòåêà 
„Äîðà Ãàáå“.

Áèáëèîòåêàòà èçêàçâà 
áëàãîäàðíîñò çà äàðèòåë-
ñêèÿ æåñò è å óâåðåíà, ÷å 
äàðåíèòå êíèãè ùå îáî-
ãàòÿò êíèæíèÿ ôîíä è ùå 
áúäàò èíòåðåñíî ÷åòèâî çà 
÷èòàòåëèòå.

êîÿòî Þæíà Äîáðóäæà 
áå âúðíàòà â ïðåäåëèòå 
íà Áúëãàðèÿ, Ôîíäàöèÿ 
„Âèãîðèÿ” íàãðàäè ñ ïî-
÷åòíà ãðàìîòà „Çëàòíà 
äåòåëèíà” êðàåâåäèòå:  

Àòàíàñ Äðóìåâ Ïååâ 
- Ïðåäñåäàòåë íà Äðó-
æåñòâîòî íà êðàåâåäèòå 
„Ñâåù. „Ïàâåë Àòàíà-
ñîâ”- Äîáðè÷, àâòîð íà 
ìíîæåñòâî òâîðáè è ïî 
òåìàòà, ïðèÿòåë íà Õî-
áèÑêëóá Äîáðè÷.

Âåñåëèíà Èâàíîâà 
Ìàë÷åâà - áèáëèîòåêàð, 
êðàåâåä, ÷ëåí íà „Õî-
áèÑêëóá” Äîáðè÷, êàòî 
àâòîð íà êíèãàòà é „Ïðå-
ñåëåíè ñåâåðíî äîáðó-
äæàíöè â ãð.Äîáðè÷ 
ïðåç 1940 ã.“  è äðóãè 

î÷åðöè ïî òåìàòà
Èâàí Ðàäåâ - êðàåâåä îò 

Äîáðè÷, ïðèÿòåë íà „ÕîáèÑ-
êëóá”, òâîðèë ïî òåìàòà  çà 

íåãîâî ðîäîâî ïðåñåëâàíå 
ïðåç 1940 ã. è äð.î÷åðöè. 

Ãåîðãè Áàëàáàíîâ - ïè-
ñàòåë è êðàåâåä îò ãð. Ãå-
íåðàë Òîøåâî, òâîðèë ïî 
òåìàòà. 

Åí÷î Ïåòðîâ Äèìèòðîâ 
- ïèñàòåë è êðàåâåä îò ãð. 
Áàë÷èê, òâîðèë èñòîðè÷åñêà 
ïðîçà è ïî òåìàòà. 

Öîíêà Ñèâêîâà  Ïåòðîâà - 
êðàåâåä îò ãð. Áàë÷èê.  

Ìîìêà ×óìïëèåâà - êðà-
åâåä îò ãð. Ñèëèñòðà. 

Ñòåôàí Àòàíàñîâ Ñàðàí-
äåâ - êðàåâåä îò ãð, Âàðíà

Íàãðàæäàâàíåòî áå íà 
òúðæåñòâåíà ñðåùà ñ òâî-
ðöè, êðàåâåäè  è îáùåñò-
âåíèöè â ñåëî Ï÷åëàðîâî,  
Äîáðè÷êî, îðãàíèçèðàíà îò 
ìóçèêàëíèÿ äåÿòåë è êðàåâ-
åä Êîíñòàíòèíà Ïåòêîâà. 

 Èâàí ÒÎÄÎÐÎÂ - Ïðåä-
ñåäàòåë íà ÕîáèÑêëóá 

Äîáðè÷

13 ДУШИ С КОРОНА ВИРУС ПОЧИНАХА 
ЗА ИЗМИНАЛОТО ДЕНОНОЩИЕ, 
БОЛНИТЕ В ДОБРИЧ НАМАЛЯВАТ

7 СЕПТЕМВРИ - БЕЛЕЖИТА ДАТА ЗА ДОБРУДЖАНЦИ

"ЗЛАТНА ДЕТЕЛИНА" ЗА ИЗТЪКНАТИ КРАЕВЕДИ

ЕВРОДЕПУТАТЪТ ЕМИЛ РАДЕВ 
ПОСЕТИ БИБЛИОТЕКАТА

Âúâ âðúçêà ñ 80-ãîäèø-
íèíàòà îò ïîäïèñâàíåòî íà  
Êðàéîâñêàòà ñïîãîäáà (7 
ñåïòåìâðè 1940 ã.), ñïîðåä 
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- Äîáðå äîøúë â Àëáåíà, êàçâàì íà ïðîô. Åâãåíèé 
Ñà÷åâ! Çàùî ïðåäïî÷åòîõòå çà ïî÷èâêà Àëáåíà è â 
÷àñòíîñò õîòåëñêèÿ êîìïëåêñ „Êàëèàêðà“, ïðèìåðíî 
ïðåä íÿêîå äðóãî áúëãàðñêî ëåòîâèùå èëè çàùî íå 
íÿêîé ãðúöêè îñòðîâ?

- Â Àëáåíà ñúì çà îñåìíàäåñåòè ïúò. Íÿìà ëåòîâèùå â 
Áúëãàðèÿ, êîåòî òîëêîâà âñåñèëíî äà âëèÿå, äà çàðåæäà 
ñ åíåðãèÿ òâîðåöà. Îò ðàáîòíèêà â êîéòî è äà å ïðîìèø-
ëåí öåõ èëè íà ïîëåòî äî áèçíåñìåíà, ó÷åíèÿ, ïèñàòåëÿ, 
ïðåäïîëàãàì è ïîëèòèêà. Ùå êàæà, ÷å òî÷íî òóê èìàõ 
âúçìîæíîñò äà íàïèøà ãîëÿìà ÷àñò îò êíèãàòà ñè „Âú-
âåäåíèå êúì èñòîðèÿòà íà îðãàíèçèðàíîòî ìàñîíñêî 

äâèæåíèå â Áúëãàðèÿ äî 1940 ã.“
Â õîòåë „Ãåðãàíà“ íàïèñàõ ÷àñò îò íàé-÷åòåíàòà ìè 

êíèãà „Áúëãàðèòå ñà â îñíîâàòà íà ÷îâåøêàòà öèâèëèçà-
öèÿ“, êîÿòî âå÷å èìà òðåòî ïîäîáðåíî èçäàíèå.  Â „Ëà-
ãóíà áèé÷“ ñå ðîäè èäåÿòà è îñúùåñòâÿâàíåòî íà åäíà 
íîâà íàóêà – êóëòóðîíîìèÿ. Àëáåíà å ÷àñò îò æèâîòà ìè, 
êîãàòî îùå ïðåäè ãîäèíè ñúçäàäîõ ñåìåéñòâî â Äîáðè÷ 
è ðúêîâîäåõ ÀÅÌÎ „Ñòàðèÿ Äîáðè÷“…

- Â ïðåäèøåí ðàçãîâîð ñïîäåëè, ÷å Àëáåíà å ñâî-
åáðàçåí êóëòóðåí öåíòúð è íåùî êàòî áàçà çà ïîñå-
ùåíèÿ íà çíà÷èìè êóëòóðíè è èñòîðè÷åñêè îáåêòè. 

- Îò òóê ïîòîöè òóðèñòè ñå îòïðàâÿò âñåêèäíåâíî 
ïðåç ñåçîíà êúì „Äâîðåöà“ è áîòàíè÷åñêàòà ãðàäèíà 
â Áàë÷èê, êúäåòî â ìóçåÿ èìà íåâåðîÿòíà ñáèðêà îò 
åêñïîíàòè, âêëþ÷èòåëíî ìðàìîðíè ñòàòóè è åïèãðàôñêè 
ïàìåòíèöè îò îòêðèòèÿ â Áàë÷èê - Õðàì íà Ïîíòèéñêàòà 
áîãèíÿ ìàéêà ÊÈÁÅËÀ - “îòêðèòèåòî íà âåêà”, ñïîðåä 
íàøè è ÷óæäè àðõåîëîçè. Ãðàäåí 280-260 ã. ïð.  õð. è 
ñúùåñòâóâàë äî IV â. ñë. Õð. Íåâåðîÿòíî å áîãàòñòâîòî 
îò åêñïîíàòè è â ìóçåÿ â Êàâàðíà. À êàêâî äà êàæà çà 
ïîòîêà îò ëåòîâíèöè íà íîñ Êàëèàêðà, êúäåòî âñÿêî 
àðõåîëîãè÷åñêî ëÿòî ñå îòêðèâàò íîâè è íîâè çíà÷èìè 
àðòåôàêòè. Èñòîðè÷åñêèÿò ìóçåé âúâ Âàðíà ñúùî å 
íà ïîëîâèí ÷àñ âðåìå ñ öÿëîòî ñè áîãàòñòâî, ÷àñò îò 
êîåòî îáèêîëÿ ñâåòà. À â Äîáðè÷ ïúê ìîæå äà ñå âèäè 
íàé-ñòàðîòî çëàòî â ñâåòà.  Äà ïðèïîìíÿ è íåêðîïîëà  
íà Ãîëåìèÿ îñòðîâ äî Äóðàíêóëàê, íàìåðåíèòå îñòàíêè 
îò êàìåííè ïîñòðîéêè ó÷åíèòå îòíàñÿò êúì ðàííèÿ åíå-
îëèò (4750-4500 ã.ïð.Õð.) è îïðåäåëÿò êàòî íàé-ðàííàòà 
êàìåííà àðõèòåêòóðà â Åâðîïà. Òàì å è åäèíñòâåíèÿò 
äâóåòàæåí êàìåíåí õðàì íà Áàëêàíèòå îò V õèë. ïð.Õð. 
Íà áðåãà, ñðåùó îñòðîâà, å îòêðèò íàé-ãîëåìèÿò ïðàèñ-
òîðè÷åñêè íåêðîïîë â ñâåòà. Íåâåðîÿòíà àòðàêöèÿ çà 
òóðèñòèòå å è íàé-ãîëåìèÿò â ñâåòà Èñòîðè÷åñêè ïàðê 
íà òðèäåñåòèíà êèëîìåòðà îò Âàðíà. Êàê äà êàæà â åäíî 
êðàòêî èíòåðâþ êàêâè âúçìîæíîñòè äàâà Àëáåíà íà ãîñ-
òèòå ñè, êîèòî ìîãàò „äà ïðåñêî÷àò“ äî Âåëèêî Òúðíîâî, 
Íåñåáúð, Ïëèñêà è Ïðåñëàâ…

- Èìàõòå èäåÿ äà ñúçäàäåòå â Àëáåíà èçëîæáåíà 
çàëà, êîÿòî ïðåç ëÿòîòî äà ïðèåìà îðèãèíàëèòå íà  
ñúêðîâèùàòà, îòêðèòè ïî áúëãàðñêèòå çåìè?...

- Îêàçà ñå èçêëþ÷èòåëíî òðóäíà èäåÿ â òîâà ìàëêî 
îáúðêàíî âðåìå. Àêî íå àç, íÿêîé äðóã ùå ÿ îñúùåñòâè 
åäèí äåí è ñå íàäÿâàì ëåòîâíèöèòå â Àëáåíà ïðÿêî äà 
ñå çàïîçíàâàò òóê ñúñ ñúêðîâèùíèöàòà íà Áúëãàðèÿ.

- Çàåäíî ïðåðîâèõìå ñïîìåíè îò ïúðâèòå ãîäèíè 
íà Àëáåíà, êàòî ãëåäàõìå åäíà ñíèìêà îò 1970 ãî-
äèíà. Ñòàíà äóìà çà çåëåíîòî áîãàòñòâî íà âàêàí-
öèîííîòî ñåëèùå.

- Òàêà å. È íà òàçè ñíèìêà òîêó-ùî çàëåñåíèòå äðúâ÷å-
òà èçãëåæäàò êàòî êëå÷êè. Òîãàâà òóðèñòèòå íå ìîæåõà 
è äà ïîâÿðâàò â êàêâî ùå ñå ïðåâúðíå Àëáåíà. Äíåñ òÿ å 
åäèí îò íàé-ãîëåìèòå è íàé-ïîääúðæàíèòå äåíäðàðèóìè 
â Áúëãàðèÿ. Íåâåðîÿòíî å çåëåíîòî áîãàòñòâî íà Àëáåíà. 
Äúðâåñòíè âèäîâå, õðàñòè, öâåòÿ – íÿìà ãî òîâà áîãàò-
ñòâî â òàêúâ ìàùàá â íèòî åäèí êóðîðò íà Áúëãàðèÿ. Òóê 
èìà íåâåðîÿòíî ñú÷åòàíèå îò êëàñåí ïëàæ, áåçîïàñíî 
ìîðå, çåëåíèíà, äà ïðèáàâèì è ðåçåðâàòà „Áàëòàòà“… Íå 
áèõ ìîãúë äà äàì ïîäîáåí ïðèìåð ñ ëåòîâèùå êúäåòî è 
äà å ïî ñâåòà.

- Òàçè ãîäèíà å èçêëþ÷èòåëíî òðóäíà çà òóðèñòè-
÷åñêè áèçíåñ ïî öåëèÿ ñâÿò. Êàêâî âèäÿ â Àëáåíà? 
Õàðåñà ëè òè îáñëóæâàíåòî?

- Âèäÿõ òóê äà ïî÷èâàò ìíîãî èçâåñòíè ëè÷íîñòè. Ñðåä 
òÿõ áå è Åí÷î Ãîñïîäèíîâ, æóðíàëèñò, äúëãîãîäèøåí 
ïîñëàíèê íà Ìåæäóíàðîäíèÿ êîìèòåò íà ÷åðâåíèÿ êðúñò 
è ÷åðâåíèÿ êðúñò â Æåíåâà â Îðãàíèçàöèÿòà íà îáåäè-
íåíèòå íàöèè. Òîçè ÷îâåê å ïðåáðîäèë öåëèÿ ñâÿò, èìà 

âúçìîæíîñòè äà ïî÷èâà, êúäåòî ñè ïîèñêà, à å èçáðàë 
Àëáåíà, òîâà å äîñòàòú÷åí àðãóìåíò çà êà÷åñòâåí òó-
ðèñòè÷åñêè ïðîäóêò âúâ âðåìå íà óæàñíà ïàíäåìèÿ îò 
COVID-19. Ùå êàæà, ÷å Àëáåíà ñå ñïðàâÿ íåâåðîÿòíî 
äîáðå ñ îáåçîïàñÿâàíåòî íà òóðèñòèòå. Òàêèâà ìà-
ùàáíè è åôåêòèâíè ìåðêè 
ñðåùó êîðîíàâèðóñà íå ñúì 
ñðåùàë íèêúäå, îòêàêòî çà-
ïî÷íà ðàçïðîñòðàíåíèåòî 
íà çàðàçàòà. Àç ïðîñòî ñå 
óäèâëÿâàì íà ãåðîèçìà íà 
òåçè ðåäîâè ñëóæèòåëè íà 
òóðèçìà êàòî êàìåðèåðêè, 
ñåðâèòüîðè, ãîòâà÷è, ñïà-
ñèòåëè, àäìèíèñòðàòîðè, 
áàðìàíè… Íå÷îâåøêî å â 
òåçè ãîðåùèíè äà ðàáîòèø 
ñ ìàñêà, ñ ðúêàâèöè, ïîñòî-
ÿííî äà äåçèíôèêöèðàø è 
ïðåç öÿëîòî òîâà âðåìå äà 
ñå óñìèõâàø, äà ñè ó÷òèâ, 
äîðè è ïðåä ÷åñòî íåïîíÿò-
íèòå êàïðèçè íà òóðèñòèòå. 
Ðàçáèðà ñå, òóê-òàì èìàøå 
è ïðîáëåìè, íå ìè ñå ãîâîðè 
çà òÿõ. Òå ïðîñòî èçáëåäíÿ-
âàò ïðåä ïðîôåñèîíàëèçìà 
íà êàäðèòå íà Àëáåíà, íÿêîè 
ðàáîòåùè òóê îò äâàäåñåò 
è ïîâå÷å ãîäèíè, äðóãè ïúê 
ñúâñåì ìëàäè è íà ðàáîòà 
îò 2-3 ãîäèíè, à äîðè è çà 
ïúðâè ïúò òîâà ëÿòî. Âñå ïàê çà êîíêðåòíèòå ñè íàáëþ-
äåíèÿ èñêàì îò ñúðöå äà ïîõâàëÿ ñòàðøàòà êàìåðèåðêà, 
ìëàäèòå àäìèíèñòðàòîðè íà ðåöåïöèÿòà, ñåðâèòüîðêàòà 
â ðåñòîðàíòà íà „Êàëèàêðà“ Ìàðèÿíà  Äèìèòðîâà /áÿõ 
ñâèäåòåë êàê ìíîãîãîäèøíè ãîñòè íà êîìïëåêñà ñ óâàæå-
íè ñå îáðúùàò êúì íåÿ/, ìàéñòîðñòâîòî è òúðïåëèâîñòòà 
íà Íèêîëàé Äèêîâ íà áàðáåêþòî…  

- Áè ëè äîøúë îòíîâî äà ëåòóâàø â Àëáåíà?
- Ðàçáèðà ñå. Çíàåø, ÷å ñúì ïðîôåñîð ïî íàöèîíàëíà 
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ñèãóðíîñò. Â Àëáåíà ÷îâåê ñå ÷óâñòâà ñèãóðíî, êàçâàì 
ñèãóðíî â øèðîêèÿ îáõâàò íà ïîíÿòèåòî. Íàäÿâàì ñå 
ïðåç 2021 ãîäèíà ïàíäåìèÿòà COVID-19 äà îòñòúïè, 
ïîñòåïåííî äà èç÷åçíå è òóðèçìúò äà çàïî÷íå äà ñå 
âúçñòàíîâÿâà îò ïîãðîìà, êîéòî ìó íàíåñå çàðàçàòà, 
à è íÿêîè èíñòèòóöèè îò ñâåòîâíà âåëè÷èíà. Èñêàì äà 
âèäÿ îòíîâî Àëáåíà íå â áèòêà çà îöåëÿâàíå, à â áîðáà 
çà ïî-âèñîê è ïî-âèñîê ïðîôåñèîíàëèçúì è ñúçäàâàíå 
íà òóðèñòè÷åñêè ïðîäóêò íà ñâåòîâíî ðàâíèùå. Àëáåíà 
ðàçïîëàãà ñ èçêëþ÷èòåëíè âúçìîæíîñòè è ïîòåíöèàë, 
ùå ñå ðàäâàì äîãîäèíà äà áúäà â ìîÿòà Àëáåíà – ñïî-
êîéíà è ñ ïðúñêàùà ñå îò õèëÿäè ëåòîâíèöè. Àëáåíà å 
åìáëåìà íà Äîáðóäæà è áúëãàðñêèÿ òóðèçúì. 

Áëàãîäàðÿ çà èíòåðâþòî!
È çà ìåí áåøå óäîâîëñòâèå äà ñïîäåëÿ âïå÷àòëåíèÿ!
Åâãåíèé Ñà÷åâ å ðîäåí íà 9.12.1952 ã. â ×åðâåí 

áðÿã. Ó÷èë å âúâ ÂÍÂÓ «Â. Ëåâñêè», â ÑÓ «Ñâ. Êëè-
ìåíò Îõðèäñêè» è â Óíèâåðñèòåòà çà íàöèîíàëíî è 
ñâåòîâíî ñòîïàíñòâî. Òîé å åäèíñòâåíèÿò â Áúëãà-
ðèÿ ïðîôåñîð ïî êóëòóðíî íàñëåäñòâî è íàöèîíàëíà 
ñèãóðíîñò. 

Ó÷àñòâàë å â ìèñèè ïî ñïàñÿâàíå íà ïàìåòíèöè 
íà êóëòóðàòà è èñòîðèÿòà â ÷óæáèíà. Áèë å äèðåê-
òîð íà Íàöèîíàëíèÿ ìóçåé-ïàðàõîä „Ðàäåöêè“ è 
íà Àðõèòåêòóðíî-åòíîãðàôñêèÿ ìóçåé „Ñòàðèÿò 
Äîáðè÷“. Îò 2003 ã. äî 20.03.2006 ã. å áèë äèðåêòîð 
íà Íàöèîíàëíèÿ öåíòúð çà ìóçåè, ãàëåðèè è èçîá-
ðàçèòåëíè èçêóñòâà. Ïðåïîäàâà â Óíèâåðñèòåòà ïî 
áèáëèîòåêîçíàíèå è èíôîðìàöèîííè òåõíîëîãèè, â 
ÑÓ „Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè“, Áóðãàñêèÿ ñâîáîäåí 
óíèâåðñèòåò è âúâ Âèñøåòî ó÷èëèùå ïî çàñòðàõîâà-
íå è ôèíàíñè. Ïðîôåñîð ä. èê. í. ä-ð ïî ñîöèîëîãèÿ 
Åâãåíèé Ñà÷åâ å àâòîð íà åäèíñòâåíèòå áúëãàðñêè 
ðå÷íèöè- ñïðàâî÷íèöè ïî ñîöèîìóçåéíà êóëòóðà, ïî 

êóëòóðíî íàñëåäñòâî è ïî êóëòóðîíîìèÿ. Èìà ïîâå-
÷å îò 500 íàó÷íè è íàó÷íî-ïîïóëÿðíè ïóáëèêàöèè è 
ïîâå÷å îò 40 ìîíîãðàôèè â îáëàñòòà íà êóëòóðíîòî 
íàñëåäñòâî è íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò. Ïîëîæèë å 
îñíîâèòå íà íàóêàòà çà ïàìåòíèöèòå íà êóëòóðàòà 
è èñòîðèÿòà - êóëòóðîíîìèÿ. 

Åêñïåðò å â Áúëãàðñêîòî áþðî çà ðàçñëåäâàíå 
è äèðåêòîð íà íåãîâèÿ Öåíòúð çà ïðîôåñèîíàëíî 
îáó÷åíèå „ÑÓÁÎ“.                                           ÍÄÒ
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Футболистите на Септем-
ври (Тервел) постигнаха
третата си победа от нача-
лото на първенството в Се-
вероизточната трета лига.
На градския стадион в Тер-
вел те победиха с 2:0 но-
вака Спортист 2011 (Гене-
рал Тошево) в мач от IV
кръг от шампионата. Два-
та тима, въпреки горещото
време, представиха на лю-
бителите на футбола бър-
за и динамична игра и в
двете части на двубоя, ин-
формира sportal.bg. В 15-
ата минута. Мартин Кири-
лов порази вратата на Ге-
орги Георгиев за 1:0. Въп-
реки игровото си предим-
ство и непрестанните ата-
ки към вратата на Спор-

ТРЕТА ПОБЕДА ЗА
СЕПТЕМВРИ (ТЕРВЕЛ)

ПРОГРАМА ЗА V КРЪГ
12 септември 2020 г., събота, 17:00 ч.
Доростол (Силистра) - Ботев (Нови пазар)
Шумен 2007 (Шумен) - Тополи 2010 (Тополи)
Спортист 2011 (Г. Тошево) - Светкавица (Търговище)
13 септември 2020 г., неделя, 17:00 ч.
Кубрат 2016 (Кубрат) - Дунав (Русе)
Устрем Д (Дончево) - Лудогорец III (Разград)
Интер (Добрич) - Черноломец 1919 (Попово)
Спартак 1918 (Варна) - Септември 98 (Тервел)
Черноморец (Балчик) - почива

РЕЗУЛТАТИ - IV КРЪГ
Дунав (Русе) - Спартак 1918 (Варна)  . . . . . . . . 1:1
Септември (Тервел) - Спортист 2011 (Г. Тошево) 2:0
Светкавица (Търговище) - Интер (Добрич)  . . . 5:0
Ботев (Нови пазар) - Черноморец (Балчик)  . . 1:1
Черноломец (Попово) - Шумен 2007 (Шумен)  . 4:1
Тополи 2010 (Тополи) - Устрем Д (Дончево)  . . 1:3
Лудогорец III (Разград) - Доростол (Силистра) 4:1

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
1. Светкавица 4 3 0 1 9:2 9
 2. Септември 4 3 0 1 9:6 9
 3. Устрем Д 4 2 1 1 8:4 7
 4. Черноломец 4 2 1 1 7:3 7
 5. Спартак (Вн) 4 2 1 1 13:5 7
 6. Лудогорец III 2 2 0 0 8:2 6
 7. Шумен 4 2 0 2 6:8 6
 8. Тополи 4 1 1 2 4:6 4
 9. Кубрат 3 1 1 1 3:4 4
10. Дунав 2 1 1 0 5:2 4
11. Черноморец 3 1 1 1 3:3 4
12. Доростол 4 1 0 3 3:9 3
13. Спортист 4 0 1 3 4:11 1
14. Интер (Дч) 4 0 1 3 4:19 1
15. Ботев (НП) 2 0 1 1 1:3 1

БОТЕВ (НОВИ ПАЗАР) И
ЧЕРНОМОРЕЦ (БАЛЧИК)
СИ ПОДЕЛИХА ТОЧКИТЕ

Отборите на Ботев (Но-
ви пазар) и Черноморец
(Балчик) завършиха нарав-
но 1:1 в среща от IV-ия кръг
на Трета лига. Срещата се
игра на градския стадион в
Нови пазар пред около 500
зрители, като гостите бяха
подкрепяни от доста люби-
тели на футболната игра от
черноморския град.

Футболистите на Ботев
се опитаха да се предста-
вят на ниво в срещата.
Още в 9-aта минута Митко
Митков получи топката в
наказателното поле на Чер-
номорец след центриране
на Калоян Петров и за опит-
ния голмайстор не остана
нищо друго освен да я пра-
ти в мрежата на Павлин Ев-
тимов. Рано падналият гол
вдигна на крак гостите от
Балчик. Те се настаниха
трайно в игралното поле на
Ботев (Нови пазар), задър-
жаха топката повече, осъ-
ществиха не една и две бър-

СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА ГРИГОР ДИМИТРОВ
РАЗПИЛЯ ТОМИ ПОЛ
В ТРИ СЕТА НА
СТАРТА НА US OPEN

Единственият българин в
тенис елита Григор Димит-
ров разнищи младия аме-
риканец Томи Пол с 6:4,
6:3, 6:1 за 1 час и 53 мину-
ти игра в първия кръг на
турнира от "Големия
шлем" US Open. Тъй като
този съперник елиминира
първата ни ракета на Aus-
tralian Open 2020, мнози-
на може би са очаквали
нов равностоен сблъсък,
но този път Гришо доми-
нираше на корта във все-
ки един елемент от игра-
та. Статистиката не показ-
ва кой знае какво предим-
ство на Димитров в отдел-
ните компоненти, освен
по отношение на уинъри-
те - 19:9, но това можеше
да се очаква, при положе-
ние че Пол тепърва тряб-
ва да избистря тактиката
си срещу топ играчите.

Григор осъществи проби-
ви в началото и на трите
сета и вкара много добри

зи контраатаки, но гол та-
ка и не падаше.

Втората част също пре-
мина под диктовката на
гостите от Белия град.
Многоходовите им атаки
обаче не намираха пра-
вилния път за превземане
вратата на Добромир Доч-
ков. Непростими пропуски
направиха Валентин Весе-
линов, Севдалин Стайков
и Мирослав Начев. В 81-
aта минута след поредно-
то центриране в наказа-
телното поле на домакини-
те и неумелата намеса на
вратаря Добромир Дочков
гостите се добраха до ра-
венството с попадение на
Николай Иванов.

В даденото продълже-
ние на мача Черноморец
(Балчик) вкара и втори
гол, но съдийската брига-
да от Търговище не го
призна поради високо
вдигнатия флаг за засада
на асистент-рефера.

тист 2011 до края на по-
лувремето нов гол не
падна и двата отбора се
прибраха на почивката с
минималната преднина
на домакините.

През втората част отново
домакините доминираха и
игровото им предимство бе-
ше материализирано в 77-
ата минута с нов гол на Мар-
тин Кирилов. Победата пра-
ти тима на Тервел на втора
позиция във временното
класиране.

В следващия кръг, след
две седмици, Септември
(Тервел) гостува на Спартак
(Варна), докато Спортист
2011 (Генерал Тошево) при-
ема у дома Светкавица (Тър-
говище).

ретури при посрещане на
първи сервис на своя опо-
нент, което бе едно от ос-
новните му предимства в
срещата. В първата част
българинът имаше да за-
щитава шест точки за про-
бив, но точно тогава вкар-
ваше прекрасни първи на-
чални удари, което загат-
на за отлична настройка
за турнира.

Феновете на тениса у
нас бяха зарадвани с ру-
тинна победа, която не
смееха да очакват, пред-
вид цялостната форсма-
жорна обстановка в тени-
са и света през 2020-а.
Следващата задача на Ди-
митров ще е да преодолее
Мартон Фучович, който по-
рано се справи със съпро-
тивата на Уго Делиен с 3:0
сета, а дуелът отново ще е
много любопитен, защото
именно унгарецът пребори
Гришо в три сета на "Мас-
търс"-а миналата седмица.

ПИРОНКОВА СЕ ЗАВЪРНА
С БЛЕСТЯЩА ПОБЕДА

Цветана Пиронкова нап-
рави блестящо завръщане в
професионалния тенис.
След тригодишно отсъствие
от кортовете пловдивчанка-
та победи категорично рус-
кинята Людмила Самсонова
с 6:2, 6:3 в мач от първия
кръг на US Open. Двубоят
се игра на Корт №15 и на-
чалото му се позабави за-
ради дъжд в Ню Йорк.

Пиронкова получи право

ВИКТОРИЯ ТОМОВА СЕ БОРИ
ДО ПОСЛЕДНО, НО ОТПАДНА

Виктория Томова се бори
през всичките 89 минути
срещу 22-ата поставена в
US Open Аманда Анисимо-
ва, но отстъпи драматично
с 5:7, 5:7. Нашата сънарод-
ничка направи 12 уинъра и
12 непредизвикани грешки,
ала младата тийнейджърка
от САЩ се отличи с 40 пече-
ливши удара и 37 сбъркани,
като в крайна сметка успя
да наложи стила си на игра.

За Томова участието в
Ню Йорк е огромен пози-
тив, особено предвид теж-
ките моменти, които тряб-
ваше да изживее на съби-
тието на WTA в Палермо
миналия месец. Тогава тя
даде положителна проба за
коронавирус и организато-
рите отказаха да я пуснат,
въпреки последвалите ня-
колко отрицателни теста.

Томова участва за трети
път в кариерата си в тур-
нир от Шлема, след като
през 2018 година беше
"щастлива губеща" в схема-
та на Australian Open, a за
"Уимбълдън" преодоля ква-
лификациите. Именно на
"свещената трева" в Ол Ин-
гланд клъб Виктория постиг-
на и първата си победа в

"Големия шлем" - 7:6(3), 6:1
над Тереза Симиткова.
Във втория кръг тя постиг-
на една от мечтите си да
сподели корта с легендар-
ната Серина Уилямс.

Със състезателки от топ
50 на световната ранглис-
та Томова има шест сблъ-
съка и нито една победа
за момента, но пък елими-
нира Юлия Гьоргес след
отказване на германката в
Бостад през 2017 година.

Сега Томова получи
право на участие в Ню
Йорк заради ранкинга си
(133-а в света) и заради
липсата на квалификации
поради пандемията на но-
вия коронавирус.

Аманда Анисимова е
най-високо поставената
(номер 22) от тийнейджър-
ките в US Open, като през
2017-а спечели титлата
при девойките. Тя дебюти-
ра в основната схема в
Ню Йорк на следващата
година, а през 2019-а про-
пусна турнира заради тра-
гичната кончина на баща
си. Най-добрият й резул-
тат в "Големия шлем" е по-
луфинал на "Ролан Гарос"
2019.

да участва в основната
схема след дългото си от-
съствие от WTA тура бла-
годарение на системата
за защитен ранкинг. По-
луфиналистката на "Уим-
бълдън 2010" роди момче
през април 2018 година,
а последният й професи-
онален мач бе на "Уим-
бълдън 2017", където тя
загуби във втория кръг от
Каролин Вожняцки.

МО ФАРА ГЛЕДА КЪМ
НОВИ РЕКОРДИ
Суперзвездата на бри-

танската атлетика Мо Фа-
ра гледа към нови рекорди
в своята кариера. Той ще
атакува рекорда на Вели-
кобритания в полумарато-
на по време на надпрева-
рата Antrim Coast на 12
септември. Носителят на
четири златни олимпийски

медала в бягането на пис-
та (два пъти на 5000 м и
два пъти на 10 000 м - Лон-
дон 2012 и Рио де Жаней-
ро 2016) е убеден, че мо-
же да коригира собствения
си рекорд, който е 59:32
минути. "Нека видим как-
во мога да направя", лако-
ничен беше Фара.
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На 7.09 1940 г. между Цар-
ство България и Кралство
Румъния се сключва дого-
вор, влязъл в историята под
името Крайовски. По сила-
та на този договор Южна
Добруджа се възвръща в
пределите на България.
Поправена е една истори-
ческа несправедливост.
Осъществена е мечтата на
хиляди добруджанци. Дого-
ворът предвижда завзема-
нето от българската армия
да стане на четири етапа в
периода 21.09.1940 г.-
1.10.1940 г. Областта е раз-
делена на четири зони.
Град Добрич попада във
втора зона и се предвижда
в него българската войска
да влезе на 25.09.1940 г..

Веднага след подписване
на договора добричлии за-
почват трескава подготов-
ка. Създава се комитет по
посрещането на българска-
та армия, в който личат
имената на арх. Симеон
Зографов, д-р Божидар
Янакиев, Любен Станчев.
За дейността на този ко-

ДРУЖЕСТВО "МАЙЧИНА ГРИЖА" -
ПАТРИОТИЗМЪТ  КАТО ОБЩЕСТВЕН ДЪЛГ

митет черпим сведения от
книгата на Любен Бешков
"Добруджа през вековете".
В подготовката по посре-
щането се включва и доб-
ричкото дружество "Майчи-
на грижа". Дружеството е
създадено в края на 19 в. и
през годините на своето
съществуване се занимава
със социална и благотвори-
телна дейност. Родолюби-
вите му прояви продължа-
ват и по време на румънс-
кото владичество. Вестта
за близкото освобождение
на Добруджа е повод за но-
во активизиране на  дей-
ността на дружеството. Да-
мите се включват в подго-
товката на организрането на
народните трапези за бъл-

гарската армия, които са
предвидени на четири мес-
та в града. Особено инте-
ресна е една тяхна инициа-
тива - със средства, събра-
ни от женското дружество,
е поръчано изработването
на 5000 копринени кърпички
с лика на Стефан Караджа
и надпис "На освободител-

ното войнство от признател-
ната добруджанка -
25.09.1940". В паметния ден
с тези кърпички са закичва-
ни всички български войни-
ци, офицери и официални
гости на града. Първи свои-
те "дарове" получават инж.
Кирил Старцев - кмет на
Добрич, д-р Стефан Клечков
- комисар на администраци-
ята и полицията, ген-лейте-
нант Георги Попов - назна-
чен за ген-управител на Юж-
на Добруджа.

80-години по-късно - във
връзка с честването на го-
дишнината от подписването
на Крайовския договор, же-
ните от дамски клуб "Май-
чина грижа" - Добрич, реши-
ха да повторят жеста на сво-
ите предшественички. С тех-
ни финансови средства и по
предложение на РИМ Доб-
рич са  изработени реплики
на кърпичките, които ще бъ-
дат раздавани на официал-
ните гости на града.

Такива кърпички ще по-
лучат и участниците в две-
те конференции, които му-

Добрич - 25.09.1940 г. - жените от дружество "Майчина гри-
жа" закичват българските войници с копринени кърпички

Добрич - 25.09.1940 г.-трибуната с официалните лица. От
ляво на дясно - д-р Стефан Клечков, ген.лейтенант Георги
Попов и инж. Кирил Старцев

зеят организира в края на
месец септември 2020 г.
Във фонда на РИМ
Добрич се съхраняват две
оригинални кърпички, кои-
то са показвани многок-
ратно в различни изложби.
В музея се пазят и книги
от библиотеката на дру-
жество "Майчина грижа",
събирани в началото на 40-
те години на миналия век.
Съхраняват се и фотогра-
фии от различни прояви на
дружеството през години-
те. Сред последните пос-
тъпления във фондовете са
броеве на вестниците "Ут-
ро" и "Зора" - със снимки
на дружеството "Майчина
грижа" от септември 1940
г., с председателката Рад-
ка Костова. Интерес пред-
ставлява и поканата на
дружеството за организи-
рането на първия бал в
свободен Добрич на
22.12.1940 г. вечерта,  в са-
лоните на Областното уп-
равление.

Регионален истори-
чески музей - Добрич

Комплексната програма на Община Добрич включва съ-
бития и инициативи през целия месец, които са посвете-
ни на паметни събития. На 7 септември от 9.30 часа във
Военно - гробище музей ще бъде отслужена панихида от
добрички духовници. В 10.30 часа ще бъдат поднесени
цветя на Паметника на генерал Иван Колев и загиналите
за освобождението на Добруджа през 1916 г. В празнич-
ния ден в 12.00 часа на Площад "Свобода" ПФА "Добру-
джа" ще поздрави гражданите и гостите на града с праз-
ничен концерт. В 18.00 часа за всички почитатели на ду-
ховата музика в Градски парк "Свети Георги" ще бъде
изнесен концерт на Представителния духов оркестър на
Военноморски сили на Република България. Отново на
площад "Свобода" ще може да се види  изложба на
открито "Добруджа 1940 година" и интерактивната из-
ложба "Добруджа зове". Изложбата "Добруджа 1940 го-
дина" ще гостува на 11 септември от 16.30 часа в Архе-
ологическия музей - Варна. Комплексната програма
продължава с Представяне на книгата "Хроники за въз-
връщането на Южна Добруджа и преселените българи -
севернодобруджанци" с автор и съставител Илия Киши-
шев и "Преселението" - фотодокументална изложба на
11 септември от 11.00 часа в Регионална библиотека
"Дора Габе". На 18 септември от 17.00 часа в Музей в
Градски парк "Свети Георги" ще бъде експонирана из-
ложбата "Граници и съдби. Добруджа 1940 г."  В навече-
рието на Празника на Добрич на 24 септември от 18.00
часа в Летния театър ще се насладим на Концерт на Про-
фесионален фолклорен ансамбъл "Добруджа" с гл. худо-
жествен ръководител Стоян Господинов и Солисти: Ка-
линка Вълчева и Галя Дурмушлийска Какво предвижда
Община Добрич за 25 септември?

25 септември
Военен ритуал панихида

ОБЩИНАТА ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ ТЪРЖЕСТВЕНО 80 ГОДИНИ
ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА КРАЙОВСКИЯ ДОГОВОР И
ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА ЮЖНА ДОБРУДЖА КЪМ
БЪЛГАРИЯ И 104 ГОДИНИ ОТ ДОБРИЧКАТА ЕПОПЕЯ

9.00 ч., Военно гробище музей
Тържествено заседание на Общински съвет град Добрич
10.30 ч., Концертна зала "Добрич"
11.00 ч., пл. "Свобода
Празничен концерт "Здравей, Добрич" с участието на:

Арт център "Палитра", СК "Алексия", Студио за поп-рок
певци "Сарандев" при Младежки център - Добрич, възпи-
таници  на СУ "Св. Климент Охридски",  Групи "Десита" и
"68" при НЧ "Добрич - 2017 г." , Хип-хоп формация "NNS
CREW", Балетна формация "My Dance", Представителна
фолклорна танцова студия "Добруджа", Фолклорен тан-
цов ансамбъл "Добротица" при МЦ - Добрич, ВИКТОРИЯ
ГЕОРГИЕВА

17.00 ч., Паметник в Градски парк "Свети Георги"
Освещаване на паметната плоча с имената на войни-

ците и офицерите - добруджанци, загинали във Втората
световна война

18.00 ч.  Градски парк "Свети Георги",  пред ресторант
"Лебеда"

Концерт на Представителен гвардейски духов оркес-
тър и солисти от Представителен ансамбъл на въоръ-
жените сили

18.00 ч., Огледална зала "Нели Божкова"
Клавирен рецитал "Есенна привечер - от Бетховен до

Владигеров" на Иван Керековски
Тържествена заря проверка
20.00 ч.,  пл. "Свобода"
Хляб фест "Хлябът, който ни свързва"
26.09. - 10.30 ч. - 17.00 ч., пл. "Свобода"
Национална научна конференция "Българската и меж-

дународната общественост за Добруджанския въпрос.
Нови документи, нови прочити, нови тези"

29 септември 2020 г. - Тутракан
30 септември 2020 г. - Добрич

КУЛТУРНИ  АКЦЕНТИ
До 4 септември, Художествена галерия - Добрич.

Продължава Изложбата "Лятна работа в галерията". Ор-
ганизатор: Художествена галерия - Добрич.

До 4 септември, по предварителна заявка. Региона-
лен исторически музей - Добрич. Лято в музея 2020 -
Занимания с деца с цел опознаване на културното нас-
ледство на родния край. Организатор: Регионален ис-
торически музей - Добрич.

До 4 септември, Регионална библиотека "Дора Га-
бе". Продължава Юбилейната виртуална поредица "70
години - 70 послания";

Продължава Изложба на библиотечни документи
"Патриархът на българската литература" по повод 170
години от рождението на Иван Вазов. Организатор:
Регионална библиотека "Дора Габе".

До 4 септември, Народно читалище "Йордан Йовков
- 1870 г.", Библиотека. "6 септември 1885 г. - Ден на
Съединението" - изложба на библиотечни документи;
"Стихове за България" - изложба на библиотечни доку-
менти. Организатор: Народно читалище "Йордан Йов-
ков -1870 г."

3 септември, 15.00 ч. - 19.00 ч., Художествена галерия -
Добрич. Вернисаж на изложба живопис на Георги Деми-
рев. Организатор: Художествена галерия - Добрич.

3 септември, 19.00 ч., Драматичен театър "Йордан
Йовков". Премиера на спектакъла "Пижама за шести-
ма" - комедия. Автор Марк Камолети. Режисьор Коста-
дин Бандутов. Участват: Валери Марков, Любов Нико-
лова, Владимир Трендафилов, Татяна Христова, Вели-
зара Петкова и Красимир Демиров. Организатор: Дра-
матичен театър "Йордан Йовков".

3 септември, 19.45 ч. - 21.30 ч., пл. "Стария орех". "Ки-
нолента" - прожекция на открито на българския игрален
филм "Привличане". Режисьор Мартин Макариев. Сцена-
ристи: Яна Маринова, Борислав Захариев, Георги Анге-
лов. Организатор: Младежки център - Добрич.

4 септември, 17.00 ч. - 20.00 ч., пл. "Стария орех".
Настолни игри на открито. Организатор: Младежки цен-
тър - Добрич.

4 септември, 18.00 ч., Градски парк "Свети Георги",
Скейт парк September Sun Rock Fest Dobrich 2020. Участ-
ват: MASS CREMATION, SHADOWS  OUT OF TIME,
BRUTAL`ES MASACRE`S, GWENDYDD, VENDETTA. Во-
дещ Станимир Ставрев - Ставри. Съпътстваща програ-
ма. Организатори: Община град Добрич, Клуб The Maze.

5 септември, 11.30 ч., Център за защита на природа-
та и животните. Куклен спектакъл "Забързана приказ-
ка" на Държавен куклен театър "Дора Габе". Организа-
тор: Държавен куклен театър "Дора Габе".

5 септември, 18.00 ч., Място: Градски парк "Свети
Георги", Скейт парк September Sun Rock Fest Dobrich
2020. Участват: СЕВЕРОЗАПАДНЯЦИТЕ, SHEKY,
CATORGA, JENNY JO, P.I.F. Водещ Станимир Ставрев
- Ставри. Съпътстваща програма. Организатори: Об-
щина град Добрич, Клуб The Maze.

6 септември, през целия ден, Паметник на Захари
Стоянов. Полагане на цветя на паметника на Захари
Стоянов по повод 135 години от Съединението на Кня-
жество България и Източна Румелия. Организатор: Об-
щина град Добрич.

6 септември, 11.00 ч., пл. "Свобода". Празничен кон-
церт на Духов оркестър - Добрич по повод 135 години
от Съединението на Княжество България и Източна
Румелия. Диригент Стоян Монов. Организатор: Общи-
на град Добрич.

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

Фотоизложбата "Добру-
джа 1940 г." на Регионален
исторически музей (РИМ) -
Добрич ще бъде експонира-
на на площад Свобода на 7
септември от 9:00 до 18:00
часа. Тя е част от меропри-
ятията, организирани от Об-
щина град Добрич, във връз-
ка с 80-годишнината от под-
писването на Крайовския
договор на 7.09.1940 г. и въз-
връщането на Южна Добру-
джа в пределите на Бълга-
рия. С богат снимков мате-
риал хронологично се прос-
ледява подписването и при-
лагането на договора. Пока-
зани са моменти от работа-
та на нашата делегация в
Крайова, тридневните тър-
жества в страната, влизане-
то на българската админис-
трация в Южна Добруджа.
Проследява се и навлизане-
то на българската армия в
областта, което става в пе-
риода 21.09.1940 г. - 1.10.1940
г. Показано е и преселване-

то на нашите сънародници от
Северна Добруджа.

Същата изложба ще госту-
ва и в град Варна, като офи-
циалното й откриване ще бъ-
де на 11.09.2020 г. от 16.30 ч. в
зала "Север" на Археологичес-
кия музей. Заедно със сним-
ков материал ще бъдат пока-
зани и лични вещи и докумен-
ти на генерала от артилерия-
та Георги Попов, член на бъл-
гарската делегация в Крайо-
ва, назначен за генерал-упра-
вител на Южна Добруджа
след подписването на догово-
ра. Посетителите ще могат да
видят и реликви, свързани с
посрещането на българската
армия в град Добрич на
25.09.1940 г. Специалистите от
РИМ - Добрич са подготвили
и мултимедийна презентация
със заглавие "Добруджа зове",
която проследява паметните
събития от есента на 1940 г.
Тя ще бъде качена на сайта
на РИМ - Добрич и на сайта
на Община град Добрич.

ФОТОИЗЛОЖБА НИ ВРЪЩА
В ЛИКУВАЩА ДОБРУДЖА
ПРЕЗ 1940 ГОДИНА
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3 септември 2020 г.

Äúðæàâåí ôîíä „Çåìåäå-
ëèå“ ïðèêëþ÷è ïëàùàíèÿ-
òà ïî ìÿðêà „Ñúáèðàíå íà 
ðåêîëòàòà íà çåëåíî“ îò 
íàöèîíàëíàòà ïðîãðàìà çà 
ïîäïîìàãàíå íà ëîçàðî-âè-
íàðñêèÿ ñåêòîð â Áúëãàðèÿ 
2019-2023 ã. 

Ïî ìÿðêàòà ñà ñêëþ÷åíè 
18 äîãîâîðà. Ñëåä ïðèêëþ÷-
âàíå íà çàäúëæèòåëíèòå 
àäìèíèñòðàòèâíè ïðîâåðêè 
è ïðîâåðêè íà ìÿñòî, èçïëà-
òåíàòà ôèíàíñîâà ïîìîù å 
â ðàçìåð íà 1 489 598 ëâ. 
Îáùàòà ïëîù, çàÿâåíà çà 
ïîäïîìàãàíå îò áåíåôèöè-
åíòèòå, å 558,0132 õà.

Ìàêñèìàëíèÿò ðàçìåð 
íà ôèíàíñîâàòà ïîìîù, 
êîÿòî êàíäèäàòèòå ìîæåõà 
äà ïîëó÷àò, å äî 60 % îò 
ñóìàòà íà ïðåêèòå ðàçõîäè 

ЛОЗАРИТЕ ПОЛУЧИХА 1,5 
МЛН. ЛВ. ЗА СЪБИРАНЕ НА 
РЕКОЛТАТА НА ЗЕЛЕНО

ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ИЗПЛАТИ НАД 
200 ХИЛ. ЛВ. ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ 
НА РЕКОЛТАТА ОТ ВИНЕНО ГРОЗДЕ

ПЧЕЛЕН МЕД И БИОПРОДУКТИ 
ПОЛУЧАВАТ ДЕЦАТА ПО 
УЧИЛИЩНИТЕ СХЕМИ ОТ ТАЗИ ЕСЕН

çà îïåðàöèèòå ïî îòñòðà-
íÿâàíå íà ãðîçäîâåòå è íà 
çàãóáàòà íà ïðèõîäè, ïðî-
èçòè÷àùà îò ïðèëàãàíåòî 
íà ìÿðêàòà.

Ïîäïîìàãàíåòî ïî ìÿðêà 
„Ñúáèðàíå íà ðåêîëòàòà íà 
çåëåíî“ êîìïåíñèðà áúëãàð-
ñêèòå ãðîçäîïðîèçâîäèòåëè, 
èçïàäíàëè â ñèòóàöèÿ äà íå 
ìîãàò äà ïëàñèðàò ñâîÿòà 
ïðîäóêöèÿ ïîðàäè íèñêî 
òúðñåíå íà âèíåíî ãðîçäå 
çà ñóðîâèíà. Ìÿðêàòà å 
÷àñò îò ïàêåòà êðèçèñíè 
ìåðêè, êîèòî Åâðîïåéñêàòà 
êîìèñèÿ îäîáðè çà ïðèëà-
ãàíå â äúðæàâèòå ÷ëåíêè â 
óñëîâèÿòà íà ïàíäåìèÿòà 
îò COVID-19 è çàòðóäíåíèòå 
èêîíîìè÷åñêè ïðîöåñè â 
ãëîáàëåí ìàùàá.

 ÄÔ „Çåìåäåëèå” - ÐÀ

Äúðæàâåí ôîíä „Çåìåäå-
ëèå” èçïëàòè íàä 200 õèë. 
ëâ. (204 630 ëâ.) ïî ìÿðêà 
„Çàñòðàõîâàíå íà ðåêîëòàòà“ 
îò íàöèîíàëíàòà ïðîãðàìà 
çà ïîäïîìàãàíå íà ëîçàðî-
âèíàðñêèÿ ñåêòîð â Áúëãàðèÿ 
2019-2023 ã. 

Â ïåðèîäà íà ïðèåìà îò 
4 ìàé äî 30 þíè 2020 ã., ñà 
ïîäàäåíè 33 çàÿâëåíèÿ íà 
îáùà ñòîéíîñò 290 õèë. ëâ. 
Ñëåä èçâúðøâàíå íà íåîá-
õîäèìèòå àäìèíèñòðàòèâíè 
ïðîâåðêè è ïðîâåðêè íà ìÿñ-
òî, ñà ñêëþ÷åíè äîãîâîðè ñ 
âñè÷êè êàíäèäàòñòâàëè  çà 
ïðåäîñòàâÿíå íà ôèíàíñîâà 
ïîìîù ïî ñõåìàòà. 

ÄÔ „Çåìåäåëèå“ ôèíàí-
ñèðà ïðîöåíò îò çàñòðàõî-
âàòåëíàòà ñóìà, ñúîáðàçíî 
âèäà íà ïîêðèòèòå çàñòðàõî-
âàòåëíè ðèñêîâå. Äî 60 % îò 
ðàçõîäèòå çà çàïëàòåíèòå 
çàñòðàõîâàòåëíè ïðåìèè å 
ôèíàíñèðàíåòî ïðè çàñòðà-
õîâàòåëíè ïîëèöè, âêëþ÷-
âàùè çàãóáè, ïðè÷èíåíè îò 
íåáëàãîïðèÿòíè êëèìàòè÷íè 

óñëîâèÿ (ñëàíà, áóðÿ, ãðà-
äóøêà, çàëåäÿâàíå, ñèëåí 
èëè ïðîëèâåí äúæä, òåæêà 
ñóøà) è äðóãè çàñòðàõîâàòåë-
íè ðèñêîâå – çàãóáè, ïðè÷è-
íåíè îò æèâîòíè, áîëåñòè ïî 
ðàñòåíèÿòà èëè íàøåñòâèÿ îò 
âðåäèòåë è çàãóáè, ïðè÷èíåíè 
îò ïàíäåìèè ïðè õîðàòà. Äî 
80 % îò ðàçõîäèòå çà çà-
ïëàòåíèòå çàñòðàõîâàòåëíè 
ïðåìèè å ôèíàíñèðàíåòî 
ïðè çàñòðàõîâàòåëíè ïîëèöè, 
âêëþ÷âàùè çàãóáè, ïðè÷è-
íåíè îò ïðèðîäíè áåäñòâèÿ 
(ñëàíà, áóðÿ, ãðàäóøêà, çàëå-
äÿâàíå, ñèëåí èëè ïðîëèâåí 
äúæä, òåæêà ñóøà).

Íàé-÷åñòî ñðåùàíèòå çà-
ñòðàõîâàòåëíè ðèñêîâå, âêëþ-
÷åíè â ïîëèöèòå íà êàíäèäà-
òèòå, áÿõà ãðàäóøêà, áóðÿ è 
ïðîëèâåí äúæä. Ïî-ãîëÿìà 
÷àñò îò ãðîçäîïðîèçâîäè-
òåëèòå áÿõà çàñòðàõîâàëè 
ðåêîëòàòà ñè ñðåùó ïðèðîäíè 
áåäñòâèÿ è ïîëó÷èõà äî 80 % 
ñúôèíàíñèðàíå çà çàïëàòåíè-
òå çàñòðàõîâàòåëíè ïðåìèè.

 ÄÔ „Çåìåäåëèå” - ÐÀ

ïî 91 çàÿâëåíèÿ - ùå ñå îñè-
ãóðÿâàò ïëîäîâå è çåëåí÷óöè 
â 2 960 ó÷èëèùà è äåòñêè 
ãðàäèíè. Íà ñàéòà íà ÄÔ 
„Çåìåäåëèå“ ñâîåâðåìåííî 
ñå àêòóàëèçèðà ñïèñúêúò ñ 
îäîáðåíèòå çàÿâèòåëè. Ïî 
ó÷èëèùíèòå ñõåìè ñà îñ-
òàíàëè çà îäîáðåíèå ñàìî 
çàÿâëåíèÿ, ïî êîèòî îò ôîíäà 
å èçèñêàíà äîïúëíèòåëíà èí-
ôîðìàöèÿ îò äîñòàâ÷èöèòå.

Ïðèïîìíÿìå, ÷å âñè÷êè 
îäîáðåíè çàÿâèòåëè ìîãàò â 
ñðîê äî 10 äíè ñëåä èçäàâàíå 
íà àêòà çà îäîáðåíèå, äà èç-
âúðøàò ïðîìÿíà íà ïðåäîñòà-
âåíèÿ ãðàôèê çà äîñòàâêèòå 
íà ïëîäîâå, çåëåí÷óöè, ìëÿ-
êî, ìëå÷íè ïðîäóêòè è ìåä. 
Ïðîìÿíàòà íà ãðàôèêà ñå 
èçâúðøâà è ïðè ïðîìÿíà íà 
ó÷åáíèòå äíè îò êîìïåòåíò-
íèòå îðãàíè. 

ÄÔ „Çåìåäåëèå“ ïðèçîâàâà 
îäîáðåíèòå çàÿâèòåëè äà ïîñî-
÷àò â ïðåäîñòàâåíèòå ãðàôèöè 
è äàòèòå çà äîñòàâêà íà áèîëî-
ãè÷íî ïðîèçâåäåíèòå ïðîäóêòè. 

 ÄÔ „Çåìåäåëèå” - ÐÀ

Ïðîåêòúò, ñ êîéòî ñå êàí-
äèäàòñòâà, å „Îïàçâàíå íà 
îêîëíàòà ñðåäà ÷ðåç ðàç-
äåëíî ñúáèðàíå, ïîäãîòîâêà 
çà ïîâòîðíà óïîòðåáà è 
ðåöèêëèðàíå íà îòïàäúöè 
íà òåðèòîðèèòå íà Îáùè-
íà ãðàä Äîáðè÷, Îáùèíà 
Ãåíåðàë Òîøåâî è Îáùèíà 
Øàáëà, ñ ïîäêðåïàòà íà Èí-
òåðíåøúíúë Äèâåëúïìúíò 
Íîðóåé (IDN)». Òîé å äå-
ïîçèðàí çà îöåíêà íà 31 
àâãóñò è ùå ñå ðåàëèçèðà 
ïî îïåðàòèâíà ïðîãðàìà 
„Îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðå-
äà è êëèìàòè÷íè ïðîìåíè“, 
ôèíàíñèðàíà ñ (85 %) îò 
ôèíàíñîâèÿ ìåõàíèçúì íà 
Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷å-
ñêî ïðîñòðàíñòâî è ñúôè-
íàíñèðàíà (15 %) îò Áúë-
ãàðñêàòà äúðæàâà. Îáùàòà 
ñòîéíîñò íà ïðîåêòíîòî 
ïðåäëîæåíèå å 528 125,96 
ëâ. èëè 270 026,53 åâðî, 
êàòî ñðîêúò å 24 ìåñåöà. 

Êàêâî ïðåäâèæäà ïðî-
åêòúò?

Ïðîåêòúò  îáåäèíÿâà 
óñèëèÿòà íà 3 áúëãàðñêè 
îáùèíè (ãðàä Äîáðè÷, Ãå-
íåðàë Òîøåâî è Øàáëà) 
è äâóñòðàíåí ïàðòíüîð 
íà äîíîðà (International 
Development Norway) ñ öåë 
ïîäîáðÿâàíå íà óïðàâëå-
íèåòî íà îáùèíñêèòå îò-
ïàäúöè ÷ðåç ïðîåêòèðàíå 
è âúâåæäàíå íà íîâè ñõåìè 
çà ðàçäåëíî ñúáèðàíå è 
ðåöèêëèðàíå íà îòïàäúöè, 
êîèòî ñà àäàïòèðàíè êúì 
ìîäåëèòå íà ïîòðåáëåíèå, 
òåíäåíöèèòå çà ãåíåðèðàíå 
íà îòïàäúöè è íîâèòå òåõ-
íîëîãèè /ðåøåíèÿ çà îïîë-
çîòâîðÿâàíå/ ðåöèêëèðàíå. 
Îñíîâíàòà öåë íà ïðîåêòà å 
äà ñå ïîäîáðè óïðàâëåíèå-
òî íà áèòîâèòå îòïàäúöè è 
òÿõíîòî èçïîëçâàíå êàòî 
ðåñóðñ çà òðèòå îáùèíè 
÷ðåç ïðèëàãàíåòî íà 4 îá-
ùèíñêè ñõåìè çà ðàçäåëíî 
ñúáèðàíå è ðåöèêëèðàíå 
íà áèîîòïàäúöè, õàðòèÿ, 
ìåòàë, ñòúêëî, ïëàñòìàñà, 
øèðîêî ðàçïðîñòðàíåíè 
îòïàäúöè è îïàñíè îòïàäú-
öè. Îñíîâíèÿò ðåçóëòàò îò 

ïðîåêòà å, ÷å ùå ãåíåðèðà:
- óâåëè÷åíèå ñ 14% íà 

êîëè÷åñòâîòî ðåöèêëèðàíè 
îòïàäúöè (áèîîòïàäúöè, 
øèðîêî ðàçïðîñòðàíåíè îò-
ïàäúöè è îïàñíè îòïàäúöè) 
çà Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷;

-  óâåëè÷åíèå ñ 11% íà 
êîëè÷åñòâîòî ðåöèêëèðàíè 
îòïàäúöè (øèðîêî ðàçïðîñ-
òðàíåíè îòïàäúöè, îòïàäú-
öè îò õàðòèÿ, ìåòàë, ñòúêëî 
è ïëàñòìàñà) çà Îáùèíà 
Ãåíåðàë Òîøåâî;

- óâåëè÷åíèå ñ 11% íà 
êîëè÷åñòâîòî ðåöèêëèðàíè 
îòïàäúöè (øèðîêî ðàçïðîñ-
òðàíåíè îòïàäúöè è áèîîò-
ïàäúöè) çà îáùèíà Øàáëà;

- èíòåëèãåíòíà ëîêàëíà 
èíòåãðèðàíà ìðåæà çà ñú-
áèðàíå, ðàçäåëÿíå è ðå-
öèêëèðàíå íà îòïàäúöè 
ìåæäó Äîáðè÷, Ãåíåðàë 
Òîøåâî è Øàáëà.

Îñâåí òîâà â ïðîåêòà 
å ïðåäâèäåíî çàêóïóâàíå 
íà îáîðóäâàíå, à èìåííî 
ïðîôåñèîíàëåí øðåäåð çà 
äúðâåí ìàòåðèàë è äðîáèë-
êà çà äúðâåñíè îòïàäúöè. 

Äåéíîñòèòå ïî ïðîåêòà: 
1. Èçâúðøâàíå íà êàðòî-

ãðàôñêè àíàëèç çà îáëà-
ñòèòå, îáõâàíàòè îò òÿõíàòà 
àäìèíèñòðàöèÿ, çà äà ñå 
îñúùåñòâè ñåãìåíòèðàíå 
íà ìîäåëèòå íà ïîòðåáëå-
íèå è òåíäåíöèèòå â ãåíåðè-
ðàíåòî íà îòïàäúöè.

2. Ïðîåêòèðàíå è ïðèëà-
ãàíå íà èíòåãðèðàíà ïðî-
ãðàìà çà ïîâèøàâàíå íà 
îñâåäîìåíîñòòà çà óâåëè-
÷àâàíå íà ó÷àñòèåòî è àíãà-
æèðàíåòî íà çàèíòåðåñîâà-
íèòå ñòðàíè ïî îòíîøåíèå 
íà ïîäáîðà è ðåöèêëèðàíå-
òî íà îòïàäúöè.

3. Ïðîåêòèðàíå è ïðèëà-
ãàíå íà 4 îáùèíñêè ñõåìè 
çà ðàçäåëíî ñúáèðàíå è 
ðåöèêëèðàíå íà áèîëîãè÷íè 
îòïàäúöè, õàðòèÿ, ìåòàë, 
ñòúêëî, ïëàñòìàñà, øèðîêî 
ðàçïðîñòðàíåíè îòïàäúöè è 
îïàñíè îòïàäúöè.

4. Ðàçïðîñòðàíåíèå íà 
íàé-äîáðè ïðàêòèêè è íîó-
õàó îò Íîðâåãèÿ ñ ïîäêðå-
ïàòà íà IDN Íîðâåãèÿ.

ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТ НА 
ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ ДОБРИЧ 
ЩЕ ПОДОБРИ УПРАВЛЕНИЕТО 
НА ОТПАДЪЦИТЕ 

На основание заповед № 508 от 02.09.2020г. на Заместника на 
Административния ръководител - Председател на Районен съд – 
Добрич се обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен 
секретар” – 1 /една/ щатна бройка.  
Кратко описание на длъжността: Изпълнява дейности по 

подготовката на делата за разглеждане в  съдебни заседа-
ния; изготвя и прилага към делото протоколи от съдебните 
заседания; подготвя формуляри, графици и др. документи.
Поддържа календар на откритите заседания за съответния 
състав. Изпълнява други задължения, възложени от Адми-
нистративния ръководител на съда, Заместника на Админи-
стративния ръководител и Съдебния администратор.
Минимални изисквания, предвидени в нормативните ак-

тове за заемане на длъжността: 
Лицето, кандидатстващо за длъжността „Съдебен секре-

тар“, трябва да: е български гражданин, гражданин на друга 
държава – членка на Европейския съюз, на друга държава 
– страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, или на Конфедерация Швейцария; е навърши-
ло пълнолетие; не е поставено под запрещение и да не страда от 
психическо заболяване; не е осъждано за умишлено престъпле-
ние от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото 
да заема определена длъжност; да отговаря на изискванията за 
заемане на длъжността съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на 
труда /КТ/ - да не е в йерархическа връзка на ръководство и 
контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фак-
тическо съжителство, с роднина по права линия без ограни-
чения, по съребрена линия до четвърта степен включително 
или по сватовство до четвърта степен включително; да не е 
едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 
търговско дружество, управител, търговски пълномощник, 
търговски представител, прокурист, търговски посредник, 
ликвидатор или синдик, член на орган на управление или 
контрол на търговско дружество или кооперация; да не е съ-
ветник в общински съвет; да не е народен представител; да 
не заема ръководна или контролна длъжност на национално 
равнище в политическа партия; да не е адвокат, нотариус, 
частен съдебен изпълнител или упражняващ друга свободна 
професия; да притежава  минимална степен на завършено обра-
зование – средно. Трудов стаж не се изисква.
При встъпването си в длъжност, съдебният служител е длъ-

жен да подава пред работодателя декларации чл. 35 от Закона 
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 
Специфични изисквания за заемане на длъжността “Съде-

бен секретар ” съгласно чл. 140, ал. 1, т. 3 от ПАС: Отлични 
компютърни и машинописни умения, познания по стилистика, 
правопис, граматика и пунктуация; Отлични умения и по-
знания по общи деловодни техники, на съвременни офис - 
процедури, работа със стандартно офис – оборудване; Много 
добри  комуникативни и организационни умения; Много до-
бри умения за работа в екип; Познаване на Етичния кодекс 
на съдебните служители; Познаване на основните задълже-
ния на длъжността „Съдебен секретар“; Познаване на Правил-
ника за администрацията в съдилищата. 
Минимален размер на основната заплата за длъжността  

„Съдебен секретар“  
777,00лв. (752 лв. + 25 лева ранг)
Начин на провеждане на конкурса:
Първи етап - разглеждане на документите на кандидатите 

и допускането им до следващите етапи на конкурса (ако отго-
варят на посочените изисквания). Втори етап - практически 
изпит за проверка на компютърните и машинописни умения. 
Трети етап - проверка на познанията по правопис, стилистика, 
граматика и пунктуация, който ще се проведе по предварително 
определен и обявен регламент. Четвърти етап - устен изпит, 
който ще се проведе чрез задаване на еднакви за всички кан-
дидати въпроси, предварително подготвени от комисията.
Оценяването на кандидатите ще се извърши по шестобал-

ната система. Окончателната оценка на всеки кандидат ще 
се формира като средноаритметична стойност на неговите 
оценки от практическите изпити и от устния изпит. Крайна-
та оценка ще се закръгля до втори знак след десетичната за-
петая. За успешно издържал конкурса ще се счита кандидат, 
получил оценка не  по- ниска от добър 4,00.    
Необходими документи, които следва да бъдат представе-

ни лично от кандидата за длъжността „Съдебен секретар“ 
или чрез пълномощник (представя се пълномощно): 

1. Писмено заявление за участие в конкурс – по образец;
2. Автобиография – тип CV – подписана от кандидата;
3. Актуално свидетелство за съдимост - оригинал;
4. Медицинско свидетелство за започване на работа – ори-

гинал;
5.Медицинско удостоверение  от Център за психично здраве;
6.Копия от документи за придобита образователно – квали-

фикационна степен (заверени за вярност от кандидата);
7.Копия от документи, удостоверяващи продължителността 

на трудовия стаж (заверени за вярност от кандидата);
8. Декларация от кандидата, че:е български гражданин, 

гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, 
на друга държава – страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; 
е пълнолетен;  не е поставен под запрещение;  не е осъждан 
за умишлено престъпление от общ характер; не е лишен по 
съответен ред от правото да заема определена длъжност  – по 
образец;

9.Декларация за обстоятелствата по чл.107а, aл.1 от KT – по 
образец;

10.Декларация/съгласие за обработване на лични данни – по 
образец;

11.Декларация по чл. 340а, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ – по образец;
12.Пълномощно за подаване на документи /в случай, че това 

не се прави лично от кандидата/;
13. По преценка на кандидата могат да се подават и други 

свидетелства, сертификати и документи, които доказват квали-
фикацията и уменията му за обявената длъжност, препоръки от 
предишни работодатели.
Документите по образец следва да бъдат изтеглени от 

интернет страницата на съда (https://dobrich-rs.justice.bg/bg/
news4/12723) и коректно попълнени.
Срок на подаване на документи – до 17,00 часа на 

05.10.2020 година. При подаване на докумен тите на кандида-
тите ще се предоставя типовата длъжностна характеристика за 
длъжността „Съдебен секретар“. Получаването на длъжност-
ната характеристика следва да се удостоверява писмено от 
кандидата/пълномощника в заявлението за участие в конкурса. 
Място за подаване на документите: служба „Регистратура“ 

при Районен съд – Добрич, град Добрич, ул. „Д-р К. Стоилов“ 
№ 7, Информационен център в Съдебна палата – Добрич.
Подаването на документите се извършва лично или чрез 

пълномощник (представя се пълномощно).
Общодостъпните места, на които ще се обявяват съобщения 

във връзка с конкурса: информационното табло на партерния 
етаж на Съдебната палата - Добрич и електронната страница на 
Районен съд - Добрич. Списъците с допуснатите и недопуснати-
те кандидати ще бъдат поставени на посочените общодостъпни 
места не по – късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване 
на заявленията за участие в конкурса. В списъка на допуснатите 
кандидати ще се посочат датата, началния час и мястото на 
провеждане на втория, третия и четвъртия етап от конкурса. 
Документи за участие ще се приемат на адрес: служба 

„Регистратура» при Районен съд – Добрич, град Добрич, ул. 
„Д-р К. Стоилов“ № 7, Информационен център в Съдебна 
палата – Добрич.
Информираме Ви, че данните които доброволно ни предоста-

вяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъ-
ла на Закона за защита на личните данни. Районен съд – Добрич 
се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под ка-
квато и да е форма.

Îò ó÷åáíàòà 2020/2021 ã. 
çà ïúðâè íà äåöàòà îò äåò-
ñêèòå ãðàäèíè è ó÷èëèùàòà 
ùå ñå ïðåäîñòàâÿò íå ñàìî 
êîíâåíöèîíàëíî ïðîèçâåäåíè 
ïðåñíè ïëîäîâå è çåëåí÷óöè, 
ìëÿêî è ìëå÷íè ïðîäóêòè, íî 
è ïðîäóêòè, äîáèòè ïî áèîëî-
ãè÷åí ïúò. Çà ïúðâà ãîäèíà, 
îñâåí ïðîäóêòèòå ïî äâåòå 
ó÷èëèùíè ïðîãðàìè, ìàë÷óãà-
íèòå ùå ïîëó÷àâàò îùå è ï÷å-
ëåí ìåä. Íîâîñòèòå ñà ðàçïè-
ñàíè â ïîñëåäíèòå èçìåíåíèÿ 
íà Íàðåäáàòà çà óñëîâèÿòà è 
ðåäà çà ïðèëàãàíå íà ñõåìè 
çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïëîäîâå, 
çåëåí÷óöè, ìëÿêî è ìëå÷íè 
ïðîäóêòè â ó÷åáíèòå çàâåäå-
íèÿ - Ñõåìà „Ó÷èëèùåí ïëîä“ 
è Ñõåìà „Ó÷èëèùíî ìëÿêî“, 
îáíàðîäâàíà íà 19.06.2020 ã.

Â ÄÔ „Çåìåäåëèå“ äî ìî-
ìåíòà ñà îäîáðåíè 97 çàÿâëå-
íèÿ ïî Ó÷èëèùíèòå ñõåìè çà 
äîñòàâêà íà ïëîäîâå, çåëåí-
÷óöè, ìëÿêî è ìëå÷íè ïðîäó-
êòè. Îò òÿõ ïî 76 èñêàíèÿ ùå 
ñå äîñòàâÿò ìëå÷íè ïðîäóêòè 
â 2 985 ó÷åáíè çàâåäåíèÿ, à 

РАЙОНЕН СЪД - ДОБРИЧ
КОНКУРС ЗА РАБОТА
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ОВЕН - Ще се чувствате по-спокойни, 
ако дадете предимство на професионал-
ните и семейни ангажименти и след тях 
помислите за себе си. Хората от обкръ-
жението ви ще го оценят.

ТЕЛЕЦ - Растящите ви финансови въз-
можности ще ви позволят да мислите в 
перспектива за бизнеса и квалификацията 
си – вашата и на сътрудниците ви. Въз-
ползвайте се по най-добрия начин.

БЛИЗНАЦИ - Конкуренцията ви кара да 
не пренебрегвате работата си, напротив. 
Не спирате да търсите начини за разнооб-
разяване на услугите и организацията си, 
така, че да бъдете винаги актуални.

РАК - Ще ви занимават грижите по се-
мейството и на втори план личното ви 
здраве. Не допускайте евентуално недо-
разумение да помрачи настроението ви. 
Изяснете се и продължете напред. 

ЛЪВ - Не тръгвайте в последния момент 
на път, неподготвени. Помислете малко 
и за външния си вид. Неочаквана среща 
може да се окаже решаваща за деловите 
ви ангажименти в перспектива.

ДЕВА - Приятна личност ще ви напомни 
отминали събития, от които сте запазили 
добри спомени и чувства. Няма да ви 
бъде трудно да осъзнаете пропуските си 
и да ги наваксате в настоящия момент. 

ВЕЗНИ - Внимателно подбирайте храна-
та си, имате нужда да разнообразите ме-
нюто си. Повече предпочитайте плодове и 
зеленчуци и по-малко на месо с мазнини. 
Внимавайте с кръвното.

СКОРПИОН - Ще се чувствате в отлично 
настроение, принос за което ще даде и 
срещата ви с човек от миналото ви. Инте-
ресът ви към него не намалява, напротив. 
Сега е моментът да му го покажете.

СТРЕЛЕЦ - Ще се радвате на взаимност 
от страна на любимия човек и е възможно 
връзката ви отново да се освежи. Пазете 
нервите и здравето си, осигурете си почив-
ка и спокойствие.

КОЗИРОГ - За много от вас денят ще е 
интересен и носещ успехи. Отнасяйте се 
с повишено внимание към новопостъпила 
информация и не приемайте на доверие 
нищо, което касае бизнеса и здравето ви. 

ВОДОЛЕЙ- Чрез усилията си ще пости-
гате желаното, въпреки старанието на 
някого да ви спре. На този етап от време 
амбицията ви е движеща сила, пред която 
всичко друго ще бледнее много.

РИБИ - Денят е изключително успешен 
за романтично настроените представители 
на този зодиакален знак. Някои ще започ-
нат нова перспективна връзка, а други ще 
задълбочат вече съществуващата.

ХОРОСКОП НА НДТХОРОСКОП НА НДТ

- Жена, която иска мъж с много пари, получава мъж с много жени.  -  Павлина от 
широк център, но не тази, за която си мислите.

×ÅÑÒÈÒ ÐÎÆÄÅÍ 
ÄÅÍ êàçâàìå äíåñ íà 
Ñóëòàíêà Ìèí÷åâà – ñ 
ïîæåëàíèÿ çà çäðàâå è 
ñáúäíàòè ìå÷òè!  

ÐÎÆÄÅÍÈÊ ÄÍÅÑ 
å êìåòñêèÿò íàìåñò-
íèê íà ñ. Ñåïòåìâðèé-
öè Ìèëåí Ìèõàéëîâ. 
Íèå îò ÍÄÒ ìó æåëàåì 
çäðàâå è ìíîãî óñïåõè 
â ðàáîòàòà çà áëàãîòî 
íà õîðàòà îò ïîâåðåíî-
òî ìó íàñåëåíî ìÿñòî!

ÈÌÅÍ ÄÅÍ ïðàçíóâàò 
äíåñ âñè÷êè, íàðå÷åíè 
Àíòèì. Çà çäðàâå è 
íåáåñíà ïîäêðåïà íà 
òåõíèòå äîáðè íà÷è-
íàíèÿ ñà ïîæåëàíèÿòà 
íà åêèïà íà ÍÄÒ êúì 
èìåíèöèòå!

ÐÎÆÄÅÍÈÊ óòðå å 
áèçíåñìåíúò è ÷ëåí 
íà Ðîòàðè êëóá Íåé÷î 
Íåé÷åâ. Íåêà å çäðàâ è 
íåêà ñå ðàäâà íà ëè÷íè 
ðàäîñòè è óñïåõè â äî-
áðèòå íà÷èíàíèÿ!

×ÅÑÒÈÒ ÐÎÆÄÅÍ 
ÄÅÍ â àâàíñ êàçâàìå 
íà çàì.-êìåòà ñ ðåñîð 
„Õóìàíèòàðíè äåéíîñ-
òè“ íà ãðàä Äîáðè÷ ä-ð 
Åìèëèÿ Áàåâà, êîÿòî 
ïðàçíóâà íà 5 ñåïòåì-
âðè. Îò ñúðöå æåëàåì 
íà äàìàòà ñàìàòà òÿ 
äà å çäðàâà, äà äàðÿâà 
çäðàâå, äà ïðîäúëæè äà 
ðàáîòè ñ íåïðåñåêâà-
ùà åíåðãèÿ â îñîáåíî 
òðóäíèÿ ñåêòîð, êîéòî 
é å ïîâåðåí! Íåêà òâî-
ðè Äîáðî è Äîáðî äà é 
ñå âðúùà!

ÐÎÆÄÅÍ ÄÅÍ íà 5 
ñåïòåìâðè ïðàçíóâà 
äúëãîãîäèøíèÿò äèðåê-
òîð íà Äúðæàâåí àðõèâ 
Äîáðè÷ Êèðèë Ðàäåâ. 
Íåêà å çäðàâ è íåêà 
ñå ðàäâà íà îáè÷, óâà-
æåíèå è îñúùåñòâåíè 
äîáðè íàìåðåíèÿ!

ÐÎÆÄÅÍÈ×ÊÀ íà 
5 ñåïòåìâðè å Àäè-
ëèíà Êîëèøåâà - îá-
ùèíñêè ñúâåòíèê  îò 
ÃÅÐÁ(ÑÄÑ) â Êàâàðíà. 
Íåêà å çäðàâà è íåêà 
ðàáîòè ñ åíòóñèàçúì 
çà ïî-äîáðèÿò óòðåøåí 
äåí íà êðàñèâàòà êðàé-
ìîðêà îáùèíà!

ÈÌÅÍ ÄÅÍ íà 5 ñåï-
òåìâðè ïðàçíóâàò: Çà-
õàðè, Çàõàðèÿ, Çàõà-
ðèíà, Çàðà, Åëèñàâåòà. 
Íåêà îò çäðàâå, äîáðè 
ìèñëè, äîáðè äåëà, äî-
áðè ïðèÿòåëè è äîáðî 
âúâ âñè÷êî, ñ êîåòî ñå 
çàåìàò, íå ñå îòúðâàò 
– æåëàåì íèå îò Ïî-
äîáðèÿ âåñòíèê! 

ÍÀÂÐÚÕ ÑÂÅÒËÈß 
ÏÐÀÇÍÈÊ 6 ñåïòåì-
âðè ðîæäåíèê å Èëèÿí 
Ñòàíîåâ îò Áàë÷èê. Çà 
çäðàâå, ìíîãî ïîâîäè 
çà ëè÷íî ùàñòèå è ïðî-
ôåñèîíàëíî óäîâëåòâî-
ðåíèå ñà ïîæåëàíèÿòà 
íà åêèïà íà Ïî-äîáðèÿ 
âåñòíèê!

ÐÎÆÄÅÍ ÄÅÍ íà 7 
ñåïòåìâðè ïðàçíóâà 
êìåòúò íà ñåëî Ëîâ÷àí-
öè Èâàí Èâàíîâ. Çäðà-
âå, ëè÷íè ïîâîäè çà 
ðàäîñò è ìíîãî óñïåõè 
â ðàáîòàòà çà õîðàòà 
îò ïîâåðåíîòî ìó íà-
ñåëåíî ìÿñòî æåëàåì 
â àâàíñ íà ðîæäåíèêà 
íèå îò ÍÄÒ!

Â ÀÂÀÍÑ ÷åñòèòèì 
ðîæäåíèÿ äåí íà áèâ-
øèÿ êìåò íà Îáùèíà 
Êðóøàðè Äîáðè Ñòå-
ôàíîâ, êîéòî ïðàçíóâà 
íà 8 ñåïòåìâðè -  ñ 
ïîæåëàíèÿ çà çäðàâå è 
ìíîãî óñïåõè â äîáðè-
òå ìó íà÷èíàíèÿ!

СВЕТСКА КЛЮКА
ÒÎ×ÍÎ Â 8 ×ÀÑÀ ÂÅ×ÅÐÒÀ êîëåêòèâúò íà áèíãî-

çàëàòà â Äîáðè÷ äóõíà ñâåùè÷êèòå çà 8-èÿ ðîæäåí 
äåí íà „Áåòìàðêåò“. Îãðîìíàòà òîðòà, ïî êîÿòî 
áÿõà èçðèñóâàíè „òîïêèòå íà êúñìåòà“, áåøå ñàìî 
åäèí îò àêöåíòèòå íà ïðàçíèêà, îðãàíèçèðàí ñ 

ìíîãî åìîöèÿ îò ñîáñòâåíèêà Àñåí Ìàêåäîíñêè. 
Ñòèëíà ïî÷åðïêà è îãðîìíè ôèíàíñîâè è ïðåäìåòíè 
èçíåíàäè, ñðåä êîèòî ëàïòîï, õëàäèëíèê, ìîáèëåí 
òåëåôîí, òåëåâèçîð, ÷àñîâíèöè…, î÷àêâàõà âñåêè, 
äîøúë äà ñúïðåæèâåå ïðàçíèêà, äîêàòî ñå çàáàâëÿ-
âà ñ èãðàòà íà áèíãî. Ìíîãî êúñìåò ïîæåëàõà íà èã-
ðà÷èòå îò åêèïà íà çàëàòà è ñïîäåëèõà, ÷å ñàìî çà 
îñåì ãîäèíè ñà ðàçäàëè îãðîìíî êîëè÷åñòâî ñåðè-
îçíè áîíóñè – êàòî 25 àâòîìîáèëà, 4 àïàðòàìåíòà 
è íà ïðàêòèêà áåçáðîé ãîëåìè ïðåäìåòíè íàãðàäè! 

ÐÎÆÄÅÍÈ×ÊÀ äíåñ å äèðåêòîðêàòà íà ÖÄÃ N25 
„Âåñåëà” Ñâåòëà Èâàíîâà. Íåêà å çäðàâà è íåêà 
ñå ðàäâà åæåäíåâíî íà óñìèâêèòå íà ïîâåðåíèòå 
é äå÷èöà. Íåêà ñàìàòà òÿ èìà ïîâîä çà óñìèâêà è 
ðàäîñò!

ОТРОВА ОТ МЕДОНОСНИ ПЧЕЛИ УБИВА 
КЛЕТКИТЕ НА РАКА НА ГЪРДАТА

Îòðîâà îò åâðîïåéñêà ìåäî-
íîñíà ï÷åëà å èçêëþ÷èòåëíî 
åôåêòèâíà â óíèùîæàâàíåòî 
íà êëåòêèòå íà òðóäíîëå÷èì, 
àãðåñèâåí ðàê íà ãúðäàòà, 
ïðåäàäå ÄÏÀ, êàòî öèòèðà 
èçñëåäâàíå íà ñïåöèàëèñòè â 
Çàïàäíà Àâñòðàëèÿ.

Â èçñëåäâàíåòî, ïðîâåäåíî 
â Èíñòèòóòà çà ìåäèöèíñêè 
èçñëåäâàíèÿ Õàðè Ïúðêèíñ, 
å èçïîëçâàíà îòðîâà îò 312 
ìåäîíîñíè è çåìíè ï÷åëè, çà 
äà ñå ïðîó÷àò ñâîéñòâàòà é çà 
áîðáà ñ ðàêà. Ó÷åíèòå óñòàíî-
âÿâàò, ÷å îòðîâàòà è îñíîâíèÿò 
é êîìïîíåíò ìåëèòèí áúðçî 

ïðè÷èíÿâàò ñìúðòòà íà "òðîé-
íî íåãàòèâíèÿ ðàê íà ãúðäàòà 

è êëåòêèòå ìó ñ HER-2". Îñâåí 
òîâà îòðîâàòà äåéñòâà òàêà è 

ïðè êîíöåíòðàöèÿ, êîÿòî íå 
âðåäè íà íîðìàëíèòå êëåòêè.

Òðîéíî íåãàòèâíèÿò 
ðàê íà ãúðäàòà ñå íà-
áëþäàâà ïðè 10 äî 15 
íà ñòî îò âñè÷êè ñëó-
÷àè íà ðàê íà ãúðäàòà, 
ïîñî÷âàò îò èíñòèòó-
òà. Â ìîìåíòà íÿìà 
êëèíè÷íî åôåêòèâíî 
ëå÷åíèå íà òîçè âèä 
çàáîëÿâàíå.

"Óñòàíîâèõìå, ÷å ìå-
ëèòèíúò ìîæå íàïúëíî 
äà ðàçðóøè êëåòú÷íèòå 

ìåìáðàíè íà ðàêîâèòå êëåòêè 
â ðàìêèòå íà 60 ìèíóòè".


