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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Северозападният вятър 
ще отслабне и ще се ори-
ентира от север. През деня 
ще преобладава слънчево 
време. В следобедните ча-
сове ще има по-значителни 
временни увеличения на 
облачността, но ще се за-
държи почти без валежи. 
Ще духа до умерен севе-
рен вятър. Максималните 
температури ще са между 
25°и 30°.

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

ОТПЕЧАТАЙ МЕЧТАТА СИ В
„НЮЗПРИНТ“ 

„НЮЗПРИНТ“ ЕООД - печат на 
вестници, списания, флаери, плакати, 

визитки, календари, книги, дипляни, 
тефтери, кочани, дигитален печат 

Бърза и експресна доставка с Еконт и 
Спиди 

имейл-newsprint@abv.bg 
тел 0893 662596 

ВРЕМЕТО

ЗАПОЧНА СТРОИТЕЛСТВОТО 
НА НОВАТА СГРАДА НА 
ДЕТСКА ГРАДИНА №10 
"СЛЪНЧИЦЕ" В ДОБРИЧ

"ФОЛКЛОР БЕЗ 
ГРАНИЦИ" ОТНОВО 
В ДОБРИЧ

23 ЮЛИ - 144 ГОДИНИ ОТ 
КАВАРНЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ

XIV ФЕСТИВАЛ ЗА СТАРИННА 
МУЗИКА, ПЕСЕН И ТАНЦ 
STRAVAGANZA В ШАБЛА

На стр. 3

На стр. 6

На стр. 6

На стр. 6

ПРОДАВАМ 
РЕСТОРАНТСКО 
ОБОРУДВАНЕ.

Тел.: 0888 635 368

ОТКРИХА ЧЕТИРИЛИСТНА 
ЦЪРКВА В КРЕПОСТТА 
ЗАЛДАПА На стр. 6

На стр. 3
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112 НОВИНИ

На 19 юли в гр. Генерал Тошево  служители на РУ
Генерал Тошево спират за проверка  лек автомобил
БМВ 530, управляван от 30-годишен мъж. Установено е,
че водачът е неправоспособен и управлява в едногоди-
шен срок от наказването му по административен ред.

На 20 юли в гр. Добрич, по бул."Русия", автопатрул
на Първо РУ Добрич  спира за проверка товарен ав-
томобил влекач Ивеко, с водач 53-годишен от Доб-
рич. При последвалата проверка за употреба на ал-
кохол с техническо средство, цифровата индикация
на уреда отчита 2,14 промила алкохол в издишания
от водача въздух. Задържан е за 24 часа.

На 20 юли в гр. Добрич на паркинга зад магазин
Хиполенд  автопатрул на Първо РУ Добрич  извърш-
ва проверка на лек автомобил Мерцедес с чужд ре-
гистрационен номер. При проверка на 26-годишния
водач, е установено, че той шофира след употреба
на канабис, амфетамин и метамфетамин. Задържан е
за 24 часа.

На 20 юли в землището на с. Малка Смолница,  слу-
жители на Второ РУ Добрич извършват проверка на
лек автомобил "Ауди А 6" с поставени на него немски
регистрационни табели, управляван от 42-годишен во-
дач от с. Лозенец. Установено е, че автомобилът е с
прекратена регистрация, а поставените табели са за
друго МПС. НДТ

"Благодаря на всички доб-
руджанци, които гласуваха
за мен - като водач на лис-
тата на ПП "Българско лято"
и за моите колеги. Благода-
ря им, че ни повярваха и
най-вече, че забелязаха
всичко добро, което напра-
вихме по време на предиз-
борната кампания. Забеля-
заха и оцениха факта, че не
просто говорихме и обеща-
вахме, а свършихме много
реални неща, които да по-
могнат за хората - сега и в
бъдеще. Мисля, че сложено-
то начало трябва да бъде
една добра основа да про-
дължим добрите практики,
които стартирахме. И неза-
висимо, че моята партия не
успя да премине 4-процент-
ната бариера и да се пре-
върне в законотворчески
фактор в България, аз като
добруджанка, ще продължа
онова, което започнахме в
Добричка област с много
позитивна емоция и мисъл
за хората.  Ще продължа да
работя за реализиране на
моите и на Българско лято
приоритети за справедли-
вост в здравеопазването-
хората да имат достъп до
здравеопазване и лекарст-
ва, включително по време
на здравна криза , без да

ПАРЛАМЕНТАРНАТА
ГРУПА НА "ИЗПРАВИ
СЕ! МУТРИ ВЪН!" ЩЕ
СЕ КАЗВА "ИЗПРАВИ
СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ"

Парламентарната група
на "Изправи се!Мутри вън!"
ще се казва "Изправи се БГ!
Ние идваме". Това стана из-
вестно от брифинг на ръко-
водството на коалицията
след заседание на парла-
ментарната група на 20 юли.

Ще предложим за замес-
тник-председател на пар-
ламента Татяна Дончева,
съобщи председателят на
групата Мая Манолова.

    Решението за промя-
на на името е на нашите
партньори, обясни тя. Ма-
нолова посочи, че в осно-
вата на коалицията са две
граждански организации и
три партии - мандатоноси-
тели. Тя заяви, че са гото-
ви с първите законопроек-
ти, които внесоха вчера.
Това са законопроект за
преизчисляване на пенси-
ите и законопроект за лич-
ната помощ. Предложение
има и за създаване на ко-
мисия по ревизията, която
да продължи работата на
комисията от 45-ия парла-
мент, и комисия по изяс-
няване на всички факти и
обстоятелства, свързани с
полицейското насилие и
незаконното подслушване,
добави Манолова.

Николай Хаджигенов е
заместник-председател на
ПГ, а Димитър Делчев -

секретар по законодателна-
та дейност.

Хаджигенов съобщи, че
още в първия работен ден ще
внесат предложение за изс-
лушване на служебните ми-
нистри Бойко Рашков и Яна-
ки Стоилов относно внесено
искане за предсрочно прек-
ратяване мандата на главния
прокурор Иван Гешев.

В отговор на въпрос относ-
но подкрепа на правителст-
во, Манолова каза, че не са
водили разговори с "Има та-
къв народ". По наше настоя-
ване тези разговори ще се во-
дят публично в парламента,
посочи тя. По думите й, бъл-
гарските граждани очакват да
има стабилно и почтено пра-
вителство на промяната. Ще
настояваме и ще подкрепим,
като видим основните приори-
тети на "Изправи се!Мутри
вън!" в програмата на това
правителство. Сред тях на пър-
во място е повишаване на до-
ходите на българските гражда-
ни с преизчисляване на пен-
сиите и с подкрепа за малкия
бизнес и истинска дълбока
съдебна реформа, а не ими-
тации, каза Мая Манолова.

"Изправи се БГ! Ние идва-
ме!" не искаме министерски
кресла, постове и позиции,
ще настояваме проблемите
на хората да влязат в Минис-
терския съвет, заяви тя.

48-ГОДИШНА КРАДЕ ТОК
На 19 юли е извършена

проверка на ел. табло, мон-
тирано на уличен стълб в с.
Кранево. По време на про-
верката, специалист към
"Електроразпределение се-
вер" АД е установил непра-
вомерно присъединяване
към електроразпределител-

ната мрежа посредством
проводник преди средство-
то за търговско измерване
на битов абонат. Установе-
но е, че имотът се обитава
от  48-годишна жена от съ-
щото село. Образувано е до-
съдебно производство по
описа на РУ Албена. НДТ

заплащат непосилни суми от
джоба си, медицинския пер-
сонал да получава по-висо-
ко заплащане за труда си, да
се спрат злоупотребите с пуб-
лични средства  в сектора,
областната болница в Добрич
да бъде стабилизирана; неза-
висими инститиции, които да
работят в полза на хората;
подкрепа за увеличаване на
доходи, пенсии и стимули за
майките, децата и семейство-
то; подкрепа за бизнеса да
работи спокойно и в предви-
дима среда.

Ще продължа работа по
инициативите, които заедно
започнахме за Добрич.

Горда съм, че успяхме да
съберем почти 1300 подпи-
са за подпомагане на жите-
лите на града с общински
средства при плащане на
задълженията за вода и
електричество. Внесохме в
Община Добрич подписката
и се надяваме кметът на гра-
да да я представи за обсъж-
дане и гласуване  в Общин-
ския съвет. Напомням, че
става дума за това добрич-
лии да застанат зад собст-
вения си интерес и да усе-
тят общинска помощ при
плащането на непосилните
си сметки. Напомням и че
ПП "Българско лято" има

конкретни предложения как
да се случи това, сред които
са създаването на общинс-
ки фотоволтаичен парк, по-
ловината от чиито приходи
да бъдат използвани за пла-
щане на сметките за ток на
хората от Добрич и региона,
както и освобождаване от
местни данъци и такси на хо-
рата, които изразходват го-
ляма част от приходите си за
погасяване на задължения
към ВиК и електроразпреде-
лителните дружества.

Смятам за безусловно не-
обходимо и да продължим с
подпомагането на новороде-
ните добрички деца с всич-
ко необходимо за първите
месеци от техния живот. Зна-
ете, че стартирахме пилотно
тази инициатива и заедно с
дамите от клуб "Майчина гри-
жа" зарадвахме 5 добрички
семейства и облекчихме фи-
нансовия им товар за покуп-
ки на най-необходимото за
посрещането на новия живот
у дома. Много се надяват та-
зи пилотна проява да успе-
ем да превърнем в традиция,
заедно с Община Добрич. И
ще работя активно за това
да привлечем български про-

изводители на храни, лекар-
ства и стоки за новороде-
ни, които да станат дарите-
ли в кампанията.

Изграждането на модерна
спортна полощадка за мла-
дежите за стрийт фитнес,
където да могат да се про-
веждат и състезания,  е тре-
тата инициатива, която ще
реализираме. Инвестициите
в спорт винаги се отплащат
в по-добро здраве и общ-
носттно развитие. Надяваме
се Общината да ни предос-
тави за това 50 м2 общинс-
ки терен.

Това са само три от ини-
циативите, стартирали по
време на предизборната
кампания в Добричка об-
ласт, които ПП "Българско
лято" смята да продължи да
реализира. Защото ние сме
убедени, че полезните, доб-
рите за хората дела не тряб-
ва да се случват от избори
на избори. Те трябва да се
случват ежедневно. И тряб-
ва да са наистина полезни
за всеки един от нас. А не
красиви обещания, които
много политици забравят
след като си осигурят предс-
тавителство в парламента..."

СКРЪБНА ВЕСТ

На 17 юли 2021 г. в Со-
фия е починал уважава-
ният добрички стомато-
лог д-р Николай Пенев.

Д-р Пенев ръководе-
ше стоматологията в
Добрич в годините на
нейния възход. Под не-

гово ръководство и с помощта на други уважава-
ни стоматолози, в Добрич израснаха мнозина спе-
циалисти. После, в годините на т. нар. демокра-
ция, с болка изживя разрухата и изгубените на-
дежди стоматологията в Добрич да стане базис-
на клиника на студентите по стоматология и сре-
дище на научната мисъл, над какъвто проект ра-
ботеше в края на деветдесетте години.

Д-р Николай Пенев бе и първият президент на
Ротари клуб Добрич, чартиран на 14 юни 1997 г. в
Албена, и вложи много усилия за изграждането
на авторитета на организацията.

Д-р Николай Пенев беше голям приятел на "Но-
ва добруджанска трибуна".

Съпругата му сподели с тъга, че тежък инсулт
го е покосил в навечерието на неговата 83-го-
дишнина на 31 юли 2021 г.

НДТ изказва искрените си съболезнования на
семейството на д-р Николай Пенев. Ние ще го
помним винаги с добро!                          Поклон!

ПОЧИНАЛ
Е Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ

ДОБРИТЕ ИНИЦИАТИВИ ТРЯБВА
ДА ПРОДЪЛЖАТ

Д-р Ростислава Димитрова  Член
на Националния съвет на ПП Бъл-
гарско лято“, е категорична, че
партиите трябва да работят за
добруването на хората не само по
време на избори

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

ЯДЕМ МОРСКИ КОТКИ И МОРСКИ ЛИСИЦИ
Матрапази масово изку-

пуват от даляните и от ко-
рабите опасните морски
обитатели морска котка /ри-
на/ и морска лисица /ватос/,
научи НДТ. Напоследък в
мрежите попадат по над 20
парчета и от двата вида. Са-
мо преди няколко дни между
Каварна и Балчик кораб из-
теглил няколко тона ватос.
Котките и лисиците попадат
веднага в кухните на заведе-
нията по морето, тъй като
много приличат на калкана.
Естествено, цената им е
драстично по-ниска от тази
на калкана и е по джоба и
на нискобюджетния турист.

Преди сме изхвърляли с
тонове морски котки. Прода-
деш една Шкода калкан, из-
хвърлиш 5-6 Шкоди морски
котки. Матрапазите обаче из-
купуват скатовете на безце-
ница - по 5 лева парчето, не-
зависимо колко е голямо. Ка-
то имате предвид, че котка-
та може да стигне и над 20
кг, казват морски вълци от
Добруджанското море. Пор-
ция приготвена морска кот-
ка или лисица се предлага по
7-10 лева. В София обаче
струва двойно, твърди източ-

ник на НДТ.
От двата ската по-опасен

е морската котка. Подобна
е на калкана, но е със сив
цвят и няма копчета. В ос-
новата на опашката си има
костен израстък, подобен
на шип, който е заострен
като връх на копие. С този
шип може да създаде проб-
лем от типа на убождане,
при което да нанесе раз-
късвания и да вкара в тяло-
то на човека отрова. При
такъв инцидент се получа-
ва схващане или обилни
кръвоизливи, според място-
то, където е убоден човека.

Върху каменните брегове
край Каварна могат да се ви-
дят морски лисици /ватоси/,
които са се излегнали и деб-
нат жертвите си. Макар и по-
малко опасен, ватосът има
такава опашка, че може да
разбие и изпочупи всичко,
до което стигне с нея. По-
вкусни са женските ватоси,
твърдят познавачи. Те се
приготвят като калкана, без
предварителна обработка.
За разлика от тях мъжките
индивиди се киснат в мляко
около 6 часа, защото нямат
отделителна система и отде-

лят урината си през кожата.
Затова ако не преседят в мля-
ко известно време, запазват
дъх на амоняк.

Ако тези опасни морски
обитатели попаднат в рибар-
ските мрежи, те трябва да се
извадят, за да освободят
място за сафрида, който за-
почна да ври из Добруджан-
ското море. Най-едрите ек-

земпляри са край залива
Болата, където рибари твър-
дят, че толкова голям саф-
рид по това време за пръв
път виждат. Сонарите ула-
вят пасажите на дълбочина
15 - 17 метра. Рибата ходи
да хвърля хайвера си на се-
вер, затова сега край Бола-
та има едър сафрид, твър-
дят морските вълци.    НДТ
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ЗАПОЧНА
СТРОИТЕЛСТВОТО НА
НОВАТА СГРАДА НА
ДЕТСКА ГРАДИНА №10
"СЛЪНЧИЦЕ" В ДОБРИЧ

С подписване на протоко-
ла и откриването на строи-
телната площадка, вчера за-
почнаха дейностите по изг-
раждане на нова сграда на
детска градина №10 "Слън-
чице" в Добрич. На място
на съществуващата дърве-
на сграда ще бъде изграде-
на нова едноетажна сгра-
да, която ще обслужва две
групи на Детска градина
"Слънчице". Финансирането
е по "Програма за изграж-
дане, пристрояване, надст-
рояване и реконструкция

ОСТАТЪЦИТЕ ОТ
ЛАВАНДУЛА ТРЯБВА
ДА МОГАТ ДА СЕ
ИЗПОЛЗВАТ ЗА
НАТОРЯВАНЕ НА
НИВИТЕ, СМЯТА
АЛБЕНА СИМЕОНОВА

Остатъците от лавандула
трябва да могат да се из-
ползват като суровина за
наторяване на нивите, съ-
общи на пресконференция
в Добрич за нерешения от
години проблем в произ-
водството на етерично-
маслената култура  депута-
тът от "Демократична Бъл-
гария - Обединение"  Албе-
на Симеонова. По думите
й земеделски производите-
ли и собственици на дес-
тилерии в региона настоя-
ват растителната маса
след извличането на мас-
лото от лавандуловия цвят
да не се третира според
нормативната уредба като
отпадък, за който се пра-
вят разходи, а като полез-
на суровина за обогатява-
не на чернозема. Има

на детски ясли, детски гра-
дини и училища 2020-2022
г." на Министерски съвет.
Новата сграда ще бъде със
застроена площ 464 м2, със
стоманобетонова носеща
конструкция. Проектът
предвижда изграждане на
помещения, обслужващи
двете детски групи и ново
обзавеждане. Ще бъде
осигурена достъпна архи-
тектурна среда с изгражда-
не на рампа към вътрешния
двор и санитарен възел за
хора с увреждания.

Ускоряване на процедура-
та по подписване на дого-
вор, чрез който Община
Балчик ще получи 12 милио-
на лева за отстраняване на
последствията от свлачище-
то Фиш - фиш между Балчик
- Албена. Това е единстве-
ното нещо, което кметът на
Белия град Николай Ангелов
е поискал от служебното
правителство при посеще-
нието тази събота на минис-
тър-председателя Стефан
Янев. Това ще даде възмож-
ност през 2022 година да се
започне работа по възста-

новяване на прекъснатата
крайбрежна връзка между
Балчик и Албена.

"Имаме пълна готовност
за подписване на договор с
Министерство на регионал-
ното развитие и благоуст-
ройството за отпускане на
финансиране за свлачището
Фиш-фиш. През 2021 няма да
успеем да усвоим средства-
та, но това ще ни даде въз-
можност те да бъдат заложе-
ни в бюджета за 2022 година.

КМЕТЪТ НА БАЛЧИК:
ОТ СЛУЖЕБНИЯ
КАБИНЕТ ИСКАМЕ
УСКОРЯВАНЕ НА
ПРОЦЕДУРАТА ЗА
СВЛАЧИЩЕ ФИШ-ФИШ

Разполагаме с предпроектни
проучвания, технически про-
екти, количествено - стойнос-
тна сметка, т.е. 100-процент-
на готовност за одобряване
на нашето финансиране. Под-
писването на договора ще ни
даде възможност да старти-
раме следващите процедури,
най-вече за избор на изпъл-
нител, която ще продължи не
по-малко от 6 месеца", обяс-
ни кметът Николай Ангелов.

Като резултат от изпълне-
нието на мащабния проект
ще бъде укрепено свлачище-
то и това ще спомогне да се

възстанови достъпът между
Балчик и Албена, което ще
даде отпечатък върху туриз-
ма в общината, смята той.
"През 2009 година, когато за
кратко имахме пешеходен
достъп по алеята между Бал-
чик и Албена, там наистина
много хора идваха специал-
но, за да се разхождат и да
карат велосипед", припомни
Ангелов завършването на
проекта за частично възста-
новяване на дамбата, но
скоро след това последван
от масивно свличане на
земни маси, съобщи корес-
пондентът на Радио Варна
Албена Иванова.

ИВА МИТЕВА БЕШЕ ИЗБРАНА ЗА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 46-ОТО НАРОДНО
СЪБРАНИЕ

Ива Митева от "Има такъв
народ" беше избрана за
председател на 46-ото На-
родно събрание. В пленар-
на зала гласуваха 237 деру-
тати, от които "за" 137, един
беше "против", а 99 се въз-
държаха. Митева получи
подкрепа от парламентар-
ните групи на "Има такъв на-
род", "Демократична Бълга-
рия", ДПС, "Изправи се БГ!
Ние идваме!".

   От БСП предложиха за
председател на парламента
Кристиан Вигенин, но той не
събра достатъчно гласове в
пленарна зала.

   В отрицателен вот Ге-
орги Кадиев от левицата
заяви, че обяснението му
не е лично или срещу г-жа
Митева.

   "Това обяснение е по
повод липсата на разгово-
ри между политическите
партии", каза той.    "Бъл-
гарският народ и българско-
то общество ни казаха две
неща на тези избори - първо
отстранете досегашните уп-
равляващи и второ направе-
те го заедно", посочи депу-
татът. По думите му липсата
на разговори между полити-

ческите партии, между ИТН,
които трябвало да поемат
инициативата и останалите -
ще доведе до провала и на
този парламент.

   "Тази отговорност е из-
цяло на ИТН. Те са победи-
телите и те трябва да пое-
мат инициативата, липсата
на говорене ще доведе до
връщането на ГЕРБ на
власт", посочи Кадиев. Спо-
ред него, прокарването на
разделителни линии между
статукво и анти-статукво, не
е правилно.

   "Няма партии на статук-
вото, има хора на статукво-
то, няма корумпирани пар-
тии, има корумпирани поли-
тици. Познавам хора и от
ГЕРБ, и от ДПС, които не
са корумпирани и такива
които са корумпирани и не

бих ги делил по партиен
принцип", аргументира се
депутатът. Кадиев изтъкна,
че познава хора, които са
от анти-статуквото, но са
гласували за Пеевски. Той
настоя за започване на офи-
циални преговори, които да
завършат с подписване на
коалиционно споразумение.

 Георги Кадиев изтъкна, че
без изявлението на лидера на
ИТН Слави Трифонов и без
пресконференцията им, нико-
га не би станало известно на-
мерението на ИТН да се при-
ватизира Българска банка за
развитие, да се концесиони-
рат магистралите или че ще
се намалят данъците. Кадиев
настоя управляващата партия
да започне разговори, които
да завършат със споразуме-
ние.                              БТА

опасност и от самозапал-
ване на натрупаните оста-
тъци и замърсяване на въз-
духа, каза Симеонова.

Албена Симеонова, коя-
то е и председател на Бъл-
гарската асоциация "Биоп-
родукти", заяви, че за трай-
ното решаване на пробле-
ма ще бъде почерпен чужд
опит в предстоящи срещи
с експерти от Франция -
лидер в добива на лаван-
дулово масло в света.

В последните години
Добруджанският край се
нареди сред най-големите
производители на лаванду-
ла в страната като през то-
ва лято реколтата трябва
да бъде прибрана от над 89
000 декара масиви, съобщи
кореспондентът на БТА
Юлия Христова.

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ В
ОБЛАСТ ДОБРИЧ И 10 ГОДИНИ ОИЦ

Областен информационен
център - Добрич ще прове-
де информационно събитие
за проактивна работа с ме-
диите на тема "Европейски-
те фондове в област Добрич
и 10 години  ОИЦ".

Срещата ще се проведе
на 23 юли (петък) 2021 г., от
10:30 часа, в голяма засе-
дателната зала на Община
град Добрич, ет.2

Екипът на центъра ще

представи напредъка по
Оперативните програми
2014-2020 г. и новите проек-
ти за 2021 г.

Заедно с представители
на медиите, местните влас-
ти, партньори, бивши екс-
перти от екипа и приятели
на ОИЦ - Добрич ще бъде
отбелязан и 10-я рожден
ден на Областен информа-
ционен център - Добрич,
като част от националната

мрежа от 27 информацион-
ни центрове за популяри-
зиране на Кохезионната
политика на Европейския
съюз, създаден с финансо-
вата подкрепа на Опера-
тивна програма "Добро уп-
равление", съфинансирана
от Европейския съюз чрез
Европейския социален
фонд.

Областен информацио-
нен център - Добрич

ОТ 21 ДО 23 ЮЛИ ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН
ЗА ДВИЖЕНИЕ УЧАСТЪК ОТ УЛИЦА
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" В ДОБРИЧ

Община град Добрич ин-
формира гражданите, че в
периода от 21.07.2021 г. до
23.07.2021 г. ще бъде затво-
рена за движение на МПС
ул. "Любен Каравелов" в
участъка от бул. "Трети
Март" до ул. "Захари Стоя-

нов" във връзка с извърш-
ване на резитби на дървес-
ната растителност от ОБП
"Устойчиви дейности и про-
екти". Резитбите се извърш-
ват с цел подготовка за ця-
лостна рехабилитация на ул.
"Любен Каравелов".

За всяка промяна в зави-
симост от продължителност-
та на дейностите, Община
град Добрич ще информира
гражданите своевременно!

Обръщаме се с призив
към водачите на МПС да бъ-
дат с повишено внимание!



ndt@dobrich.net
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МАЙСТОРИ ОТ "СТАРИЯ 
ДОБРИЧ" И АНСАМБЪЛ 
"ДОБРУДЖА" ЩЕ ПРИОБЩЯТ НА 
ФЕСТИВАЛ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ 
КЪМ ТРАДИЦИЯТА

Майстори от ет-
нографския ком-
п л е к с  „ С т а р и я 
Добрич“ и профе-
сионалният фол-
клорен ансамбъл 
„Добруджа“ ще 
приобщят деца 
и възрастни към 
народното твор-
чество на фести-
вала „Пазители на 
традицията“. Про-
ектът, който ще 
бъде представен 
на предстоящото 
заседание на Об-
щинския съвет, ще очаква 
подкрепа от Финансовия 
механизъм на Европейското 

икономическо пространство.
Занаятчиите ще демонс-

трират на фестивала изра-
ботването на традиционни 
български изделия като ще 

приканят и посетителите да 
изпитат магията на народ-
ното творчество. Ще има 

ревю на народни костюми, а 
ученици от професионална 
гимназия по лека промиш-
леност ще покажат как и 
шевицата може да бъде 

вплетена в модерността. 
Сред фестивалните прежи-
вявания ще бъде и изложе-
ние на добруджански ястия, 
приготвени от ученици от 
професионалната гимназия 
по туризъм и пенсионерски-
те клубове в града.

Ансамбъл „Добруджа“ 
ще подготви спектакъла 
„Пазители на традицията“ 
с песни, танци, инструмен-
тални изпълнения от раз-
лични фолклорни области 
на България и с разкази за 
народното богатство. Спек-
такълът ще бъде представен 
в селища с ограничен дос-
тъп до културни събития в 
областите Силистра, Шумен 
и Варна, според проекта 
на общината, съобщи ко-
респондентът на БТА Юлия 
Христова.

От 1 до 
14  август 
2021 годи-
н а  о б щ и -
на Шабла 
е домакин 
на четири-
надесетото 
издание на 
Фестивала 

за старинна музика, песен и 
танц Stravaganza. 

Ф е с т и в а л ъ т  з а  с т а -
ринна музика,  песен и 
танц Stravaganza остава ве-
рен на мисията си да пред-
ставя класическите изкуства 
през погледа на съвременните 
творци.

РЕВЕРАНС КЪМ ОПЕРНО-
ТО ИЗКУСТВО ПРЕЗ ВЕКО-
ВЕТЕ

Откриването на 1 август е 

реверанс към оперното изку-
ство през вековете. В концер-
та „Любимата стара опера“ на 
сцената ще бъдат изтъкнати-
те български оперни певци: 
тенорът доц. д-р Николай 
Моцов, който е и преподава-
тел по оперно пеене в НМА 
„Панчо Владигеров, сопрано-
то Венера Мелеки, мецосо-
праното Тереза Бракалова и 
баритонът Валери Турманов, 
както и пианистката Зорница 
Гетова, под чийто акомпа-
нимент ще прозвучат арии и 
дуети из опери и оперети на 

Моцарт, Доницети, Верди, 
Бизе, Калман и Лехар.  

ПРЕМИЕРА НА МУЗИКАЛ-
НО-ТЕАТРАЛНИЯ ПЪРФОР-
МЪНС „РЕ-РЕНЕСАНС“ НА 
РЕЖИСЬОРА ГЕОРГИ ГРО-

ЗЕВ
Основен акцент в програ-

мата е премиерата, създа-
дена специално за тазго-
дишното издание на музи-
кално-театралния пърфор-
мънс „Ре-Ренесанс“ на 10 
август  на режисьора Георги 
Грозев. Спектакълът изслед-
ва връзката между музика и 
театър. В основата са позна-
ти и непознати текстове от 
епохата на Уилям Шекспир 
в търсене на отговори на 
въпросите: имат ли място 
образците на живото сце-

нично изкуство от отминали 
епохи в съвременното техно-
кратско общество и има ли 
нужда модерният човек от 
досег с тях.

Ден по-късно, на 11 ав-

густ, ансамбъл „Барок и още 
нещо“ за първи път заедно с 
Представителния духов оркес-
тър на Държавна опера – Ва-
рна, ще представят произве-
дения от световната класика 
в пространството на Зеления 
център в Шабла. По традиция 
закриването е на 14 август в 
навечерието на големия хрис-
тиянски празник Успение на 
Пресвета Богородица с кон-
церт на Дамски камерен хор 
при храм „Свети Атанасий”, 
гр. Варна, с диригент Евге-
ния Григорова. Фестивалът 
е единствен по рода си в 
България. Различността му се 
състои в това, че съхранява 
и разпространява – по един 
близък до съвременния човек 
начин, събитията от отминали 
епохи“, споделя артистичният 
директор Петя Плукчиева.

Ф е с т и в а л ъ т  з а  с т а -
ринна музика,  песен и 
танц Stravaganza се провежда 
с финансовата подкрепа на 
Национален фонд „Култура“ 
и е под патронажа на кмета 
на община Шабла Мариян 
Жечев.

Летните детски занима-
ния в централната библио-
тека при читалище «Паис-
ий Хилендарски» в Балчик 
ще продължат до края на 
месеца. Всеки вторник 
децата четат книги от пре-
поръчителните списъци и 
рисуват любими литератур-

ни герои. В сряда темата е 
«Моят роден край», когато 
любознателните малчугани 
се запознават с културни и 
исторически забележител-
ности. Четвъртък е денят 
за забавни игри с образо-
вателен характер, съобщи 
кореспондентът на Радио 
Варна Албена Иванова.

Тази година периодът 
на «Лято в библиотеката» 
е по-кратък, един месец, 

заради ограничения със-
тав на служителите, но 
интерес има, споделиха 
от културния център. Под 
ръководството на библи-
отекарите, деца от 3 до 
15 години са въвлечени в 
историята, обичаите и тра-
дициите на родния край.

„Лято в Библиотеката“ 
започна преди пет години 
и ще продължи и зана-
пред, каза библиотекарят 
Иванка Томова. В това из-
дание децата посетиха Ху-
дожествената галерия, ви-
дяха как се прави вестник. 
Предстои да се срещнат с 
потребителите на Центъра 
за социална рехабилита-
ция и интеграция, ще посе-
тят и Историческия музей. 

Християнската църква от-
белязва на 25 юли Успение 
на Света Анна - блажената 
смърт на света Анна или 
както канониче-
ски се нарича 
- Успението й. 
Св. Анна била 
потомка на Аа-
роновия род и 
родила Мария, 
бъдещата май-
ка на Спасителя 
на човечество-
то. В резултат 
на библейските 
сказания, свети-
цата се приема 
и почита като 
един от основ-
ните християн-
ски символи на 
майчинството.

Б ъ л г а р и т е 
наричат праз-
ника Лятна све-
та Анна. Той е 
разпространен 
в района на За-
падна България 
и Родопите, особено в Асе-
новградско. Там приемат, 
че Лятната св. Анна бележи 
края на лятото. Светицата 
се почита най-вече от же-
ните като покровителка и 
защитница на бременните 
невести и на раждаемост-
та. За да могат да износят 
плода и да раждат леко, на 
празника на Лятна св. Анна 
се спазват строго някои за-
брани - не се работи нищо, 
не се пере и мие, не се шие 
и плете.

Много е разпространено 

старото поверие, че ако 
„трудна жена работи на св. 
Анна, ще пометне”. На праз-
ника бременните жени и 

младите булки отиват на 
черква, молят се за здраве-
то на децата и палят свещи 
пред иконата на светицата 
закрилница. Обкичват ико-
ната с цветя и я даряват с 
ризи, чорапи, кърпи, пари. 
След края на църковната 
служба майките раздават 
пресни пити в двора на черк-
вата и из махалата, за да 
бъдат здрави рожбите им. 
Вярва се, че светицата пазе-
ла децата от „огън” - висока 
температура и треска.

В Източна България на 

Лятна св. Анна жени и деца 
тръгват да берат лековити 
билки по полето. После ги 
изсушават и запазват за 
лек през годината. В Запад-
на България срещу празни-
ка се извършват различни 
магически действия срещу 
магьосници, бродници и 
житомамници, които оби-
рат чуждото плодородие. 
Стопаните отиват да пре-
спят на нивите си, за да 
попречат на злосторниците 

да откраднат житото им. В 
югозападните български 
краища на Лятна св. Анна 
организират оброк - служ-
ба с курбан, в която взима 
участие целият род. Жерт-
воприношението се прави, 
за да омилостивят светица-
та и тя да предпази нивите 
от пожар и градушка. Пак 
там през лятото тачат св. 
Анна за предпазване от 
огън и пожар и я наричат 
„Опърлия”.

На 24-ти и 25 
юли село Камен 
бряг ще бъде 
домакин на сре-
ща на таланти-
те. Тази среща 
има конкурсен 
характер и в нея 
участие могат да 
вземат желаещи 
на различна въз-
раст, които имат 
талант за изява. 
Необходимо е 
само да подадат 
заявление в НЧ 
„Г.С. Раковски 
1941“ в село Ка-
мен бряг.

Събитието е с 
награден фонд 
500 лева и ще се 
проведе в двора 
на кметството.

XIV ФЕСТИВАЛ ЗА СТАРИННА МУЗИКА, 
ПЕСЕН И ТАНЦ STRAVAGANZA В ШАБЛА

ПОРЕДНО ИЗДАНИЕ НА 
"ЛЯТО В БИБЛИОТЕКАТА" 
В БЕЛИЯ ГРАД

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 25 ЮЛИ - 
УСПЕНИЕ НА СВЕТА АННА

ТАЛАНТИТЕ СЕ СРЕЩАТ 
В КАМЕН БРЯГ
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След като Тодорин Нен-
чев стана президент на ВК
Добруджа 07, стана ясно,
че старши треньор на мъж-
кия тим ще е 32-годишният
добричлия Лазар Лазаров,
който като състезател е но-
сил екипите на Добруджа
и Калиакра( Каварна).
Тежка контузия е причи-
ната да сложи край на
състезателната си карие-
ра. Макар и млад той има
вече немалко опит в
треньорската професия.
Миналия сезон бе начело
на женския тим на Мари-
ца (Пловдив), който под
негово ръководство спе-
чели златните медали в

ЛАЗАР ЛАЗАРОВ ЩЕ
ВОДИ ДОБРУДЖА
07 В СУПЕРЛИГАТА

АГЕНТЪТ НА ГРИЗМАН СЕ СРЕЩА С КЛУБОВЕ ОТ АНГЛИЯ

Двукратните европейски
шампионки по бадминтон
на двойки Габриела и Сте-
фани Стоеви ще бъдат пър-
вите български спортисти,
които ще започнат участие
на олимпийските игри в То-
кио. Сестрите от Хасково
ще се изправят срещу пе-
тите в световната ранглис-
та южнокорейки Ким Со-
йон и Кон-Хи-йон в мач от
груповата фаза на в 5:40 ча-
са наше време в събота.

Също на 24 юли ще стар-

СЕСТРИ СТОЕВИ
ОТКРИВАТ
БЪЛГАРСКОТО
УЧАСТИЕ В ТОКИО

"ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНИТЕ"
ЩЕ ГОСТУВАТ В
СОЗОПОЛ

В края на седмицата за-
почват мачовете в двете
професионални футболни
групи у нас. Отборът на
Добруджа, който играе във
Втора професионална ли-
га, в първия кръг ще госту-
ва в Созопол на местния
едноименен тим. Мачът е
в събота от 20.00 часа.

Припомняме, че преди
по-малко от месец, в края
на юни, двата тима се из-
правиха един срещу друг
в контрола, която бе пър-
ва и за двата тима от лят-
ната подготовка. Тогава
старши треньор на Добру-
джа бе Радослав Боянов,
а "жълто-зелените" загу-
биха като гости на Созо-
пол с 3:0. След това ор-
ганизационните проблеми
в клуба доведоха до на-
пускането на наставника
Радослав Боянов, както и
на някои основни играчи,
а отборът отказа уговоре-
ната за 3 юли контрола с

новака в елита Пирин
(Благоевград).

Управителният съвет на
клуба направи необходи-
мото Добруджа да запази
мястото си в професио-
налната група. Венцислав
Желев бе назначен за гла-
вен мениджър, а Стефан
Славов - за старши
треньор на мъжкия състав.
В така създадената ситуа-
ция треньорският екип бе
принуден да прави селек-
ция предимно от местни
момчета. В контролна сре-
ща, проведена миналата
седмица на стадион "Мла-
дост" във Варна, добрич-
кият тим отстъпи на елит-
ния Черно море с 3:0.

Агентът на Антоан Гриз-
ман, неговата сестра Мод,
е започнала разговори с
няколко английски клуба,
за да проучи възможност-
та за трансфер на 30-го-
дишния нападател в някой
от тях, твърди "90Min". По
всичко личи, че сделката
с Атлетико (Мадрид) за
размяна на Гризман и Са-
ул Нигес е пред провал,
така че французинът се
оглежда за други опции за
продължаване на карие-
рата си.

Атлетико (Мадрид) има-
ше голямо желание да си
върне Гризман, като пре-
говорите с Барса включ-
ваха размяна на напада-
теля за Саул Нигес плюс
доплащане. В последния
момент обаче от "Камп
Ноу" промениха парамет-
рите на сделката, като по-
искаха вместо Нигес Жо-
ао Феликс, но това не се
хареса на "дюшекчиите",
които прекратиха разгово-
рите с каталунците.

Смята се, че друга при-

тира и представителката
ни в тениса на маса По-
лина Трифонова. Дейвид
Хъдълстоун трябва да за-
почне участие в събота в
квалификациите в спорт-
ната гимнастика. Същия
ден на татамито ще изле-
зе и джудистът Янислав
Герчев в категория до 60
килограма. Плувецът Йо-
сиф Миладинов ще участ-
ва в събота в сериите на
100 метра бътерфлай.
Tennis24.bg

Столичният Левски под-
писа договор със защитни-
ка Христос Сиелис. Конт-
рактът с кипърския футбо-
лист е за две години. Сие-
лис е роден в Пафос, но
още от дете е привлечен в
школата на Арсенал. През
2017 година преминава при
юношите на Гримзби, а
след това в Шрюзбъри.
Следва престой под наем
в Хелисоуън Таун, а през
2019 година се завръща в
родината си и става част
от АПОЕЛ (Никозия), откъ-
дето именно идва в Левс-
ки. Христос Сиелис е ми-
нал през всички видове
формации на национални-
те отбори на Кипър, а при
мъжете има 3 двубоя - два
в Лигата на нациите и де-

ЛЕВСКИ ПОДПИСА С
КИПЪРСКИ НАЦИОНАЛ

бют в контрола срещу Че-
хия. "ПФК Левски привет-
ства с добре дошъл на "Ге-
рена" Христос Сиелис и му
пожелава много щастливи
мигове със синята фланел-
ка", написаха от клуба.

първенството, както и Ку-
пата на България. Преди
това бе помощник-
треньор в столичния Лев-
ски, както и помощник на
Мирослав Живков в иран-
ския Сайпа (Техеран). От
четири години е помощник-
треньор на женския наци-
онален отбор на България.

Първата голяма задача
пред младия наставник е да
събере отбор, защото, как-
то е известно, голяма част
от основните играчи напус-
наха Добруджа 07. Сред тях
е любимецът на публиката -
добричлията Жулиен Геор-
гиев, който вече е състеза-
тел на Монтана.

ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА

ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИ КРЪГ
24 юли 2021 г., събота, 18:30 ч.
Янтра 2019 (Габрово) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Спортист 2009 (Своге) - Марица 1921 (Пловдив)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Спартак 1918 (Варна)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Септември (София)
24 юли 2021 г., събота, 19:00 ч.
Септември (Симитли) - Марек 1915 (Дупница)
24 юли 2021 г., събота, 20:00 ч.
Созопол (Созопол) - Добруджа 1919 (Добрич)
25 юли 2021 г., неделя, 20:00 ч.
Ботев II (Пловдив) - Литекс (Ловеч)
26 юли 2021 г., понеделник, 18:30 ч.
Миньор (Перник) - Лудогорец II (Разград)
Етър (В. Търново) - Левски (Лом) -  Диема спорт
26 юли 2021 г., понеделник, 20:00 ч.
Монтана 1921 (Монтана) - ЦСКА 1948 II (София)

ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА

ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИ КРЪГ
23 юли 2021 г., петък, 18:45 ч.
Царско село (София) - Черно море  - Диема спорт
23 юли 2021 г., петък, 21:00 ч.
Берое (Ст. Загора) - Локо (София) - Диема спорт
24 юли 2021 г., събота, 18:45 ч.
Ботев (Пловдив) - Пирин (Благоевград) - Диема спорт
24 юли 2021 г., събота, 21:00 ч.
Левски (София) - Славия (София) - Диема спорт
25 юли 2021 г., неделя, 18:45 ч.
ЦСКА 1948 (София) - ЦСКА (София) - Диема спорт
25 юли 2021 г., неделя, 21:00 ч.
Локо(Пловдив) - Лудогорец (Разград) - Диема спорт
26 юли 2021 г., понеделник, 21:00 ч.
Ботев (Враца) - Арда (Кърджали) -  Диема спорт

чина за провала на пре-
говорите между двата клу-
ба е, че от Барса не са
искали да пуснат Гризман
в пряк конкурент за титла-
та, както се случи с Луис
Суарес миналото лято. От
клуба обаче продължават
да търсят купувач за фран-
цузина, като са се насочи-
ли към клубове извън Ис-

пания. Смята се, че инте-
рес към Гризман има от
Челси, който обаче предпо-
чита да го вземе под наем,
и то само ако не успее в
преговорите за Ерлинг Хо-
ланд. Ливърпул също сле-
ди ситуацията, както и
Манчестър Сити, Байерн
(Мюнхен), Ювентус и Па-
ри Сен Жермен.www.centersport.org

В центъра на спортния

Възможността за спечел-
ване на олимпийски златен
медал за Сърбия надмина-
ва разочарованието от иг-
рата пред празни трибуни
на Олимпиадата в Токио,
заяви номер 1 в световния
мъжки тенис Новак Джоко-
вич. Сърбинът обмисляше
да се оттегли от Олимпиа-
дата поради ограниченията,
свързани с COVID-19, след
като спечели титлата на
"Уимбълдън", но реши да
тръгне за Япония поради
"патриотични причини". В те-
левизионно интервю за чер-
ногорската информационна
агенция МИНА Джокович за-
яви, че бившата олимпийска
вицешампионка на Хърватия
Бланка Влашич го е убедила
да участва на Игрите в То-
кио. "Всичко се свежда до
патриотизма и моите чувст-
ва към Сърбия. Не съм до-
волен, че ще играя без фе-
нове или от различните ог-
раничения заради коронави-
руса, които са в сила в Япо-
ния, но представянето на
страната ми на олимпийски-
те игри е задължително", ка-
за Джокович, след като за-
върши тренировката си. "Ви-
дях се с Бланка Влашич пре-
ди няколко дни и тя каза, че
хората помнят само кой е
спечелил медалите, а не как-
ви са били условията или да-
ли има фенове, или не. Ней-
ните думи ми повлияха и съм
щастлив, че реших да участ-
вам на Олимпийските игри.
Вдъхновен съм да играя най-

НОВАК ДЖОКОВИЧ:
ВСИЧКО СЕ СВЕЖДА ДО
ПАТРИОТИЗМА И МОИТЕ
ЧУВСТВА КЪМ СЪРБИЯ

добрия си тенис и съм уве-
рен, че мога да спечеля
златния медал след голе-
мия брой мачове досега то-
зи сезон", добави сърбинът.
Влашич спечели сребърен
медал в скока на височина
в Пекин 2008 и бронз в Рио
де Жанейро 2016.

Джокович ще се опита
да спечели Златен шлем
през 2021 година, като ос-
вен олимпийската титла
трябва да спечели и Отк-
ритото първенство на
САЩ, което е от 30 август
до 12 септември. "Олимпи-
адата и Откритото първен-
ство на САЩ са най-голе-
мите ми цели до края се-
зона. Но съм пълен с уве-
реност и мотивиран да
представя Сърбия по въз-
можно най-добрия начин.
Мечтая за медал от Токио,
надявам се на златен, а
след това ще отида в Ню
Йорк с цел да завърша
всичко", каза още Джоко-
вич. sportal.bg
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23 ЮЛИ - 144 ГОДИНИ ОТ 
КАВАРНЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ

С поклон пред паметни-
ка на телеграфиста Еранос 
Ераносян ще бъде отбеля-
зана 144-ата годишнина от 

Каварненското въстание, 
съобщават от пресцентъ-
ра на крайморската общи-
на. Гражданите ще поло-
жат венци и цветя на ме-
мориалния знак на 23 юли. 
Каварненци въстават през 
лятото на 1877 година. По-

вече от 150 къщи, местното 
училище и двете църкви в 
Каварна са опожарени от 
башибозуци и черкези, а 

оцелелите сред местното 
население намират спа-
сение в пещерите на ска-
листия бряг, припомнят 
историците. Сред защитни-
ците на Каварна е Еранос 
Ераносян, който изпраща 
телеграма със зов за по-
мощ до дипломатическите 
представителства на Ве-
ликите сили в Цариград, 
съобщи кореспондентът 
на БТА Юлия Христова. 
Паметникът на героя на 
Каварненското въстание, 
открит през 2007 година 
с дарения на арменската 
общност, предстои да бъде 
обновен, информират от 
общината. Еранос Ерано-
сян посмъртно е обявен 
за почетен гражданин на 
Каварна през 2012 година, 
а улица в града носи него-
вото име.

Паметникът е изграден 
със средства на арменците в 
България и е дар на община 
Каварна, каза председателят 
на арменската общност у нас 
Артак Азарян.

За българи, руснаци и ар-
менци откриването на памет-
ника е събитие, символизира-

що дълбоките духовни връзки 
между нашите народи, от-
беляза генералният консул 
на Руската федерация във 
Варна Анатолий Щелкунов. 
Тази връзка е скрепена със 
смъртта на един герой – Ера-
нос Ераносян, който положи 
живота си върху олтара на 
свободата на България. Вди-
гането на паметника е добър 
пример за  толерантност за 
цяла Европа, изтъкна дипло-
матът при откриването на 
паметника на 14 декември 
2007 г.

Еранос Ераносян е бил на-
чалник на военния телеграф в 
Балчик, сочат историческите 
документи.  Когато Каварна 
се вдига на самозащита сре-
щу черкези и башибозуци, 
които опожаряват града, 
телеграфистът, без разре-
шение на властта, изпраща 
телеграма до чуждите кон-
сули във Варна и посланици 
в Цариград. След намеса на 
дипломатите градът е спа-
сен от пълно унищожение, а 
останалото население – от 
гибел. Ераносян загива от 
черкезки куршум на 19 юли 
1977 година, когато слиза 
на брега с редовна турска 
войска, която властта се 
принуждава да изпрати в 
Каварна.   

Седмица на италианската 
култура провежда от 20 до 30 
юли Държавен културен цен-
тър “Двореца” в Балчик. Мяс-
тото е Каменна зала, където е 
подредена експозиция “Данте 
Алигиери-700 години”; на 23 
юли програмата включва кон-
церт класическа китара, ци-
гулка и пиано от 17,30 ч., както 
и представяне на сборник 

поезия на Никола Ромито “На 
ръба на пътя”. На 28 юли ще 
се състои концерт класическа 
китара в Нимфеум от 19,45 ч., 
а на открита сцена  - оперна 
гала “Музиката на Италия” 
от 21 .00 часа. Официалното 
откриване на италианските 
дни в Балчик е на 23 юли от 
17.00 часа в Каменна зала на 
Двореца. 

От 26 до 28 юли 2021 г. в 
град Добрич  ще се прове-
де ХIХ МЕЖДУНАРОДЕН  
ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ 
„ФОЛКЛОР БЕЗ ГРАНИЦИ“. 
Изданието се организира 
съвместно с НС ЦИОФФ 
БЪЛГАРИЯ - Международен 
съвет на организаторите на 
фестивали за фолклор и тра-
диционни изкуства, асоци-
иран член на Юнеско. Фес-
тивалът се провежда  под 
патронажа на г-н Йордан 
Йорданов, кмет на Община 
град Добрич. Тази година ще 
участват 5 състава от чужби-
на и 1 от Добрич, България.

Във фестивалната програ-
ма са предвидени от 19.00 
ч. дефилета от Стара къща 
до сцената на пл. „Свобода“, 
където всяка вечер от 19.30 
ч. предстоят концерти на 
състави от близки и далечни 
страни.

ПРОГРАМА И УЧАСТНИЦИ
26.07.2021 г. (понеделник) - 

дефиле - 19.00 ч. Откриване и 
концерт - 19.30 ч.

РУМЪНИЯ 
Професионален артисти-

чен ансамбъл „Constantin 
Arvinte“ /„Константин Арвин-
те“ / от окръжния град Яш. 
Създаден е с мисията да 
популяризира сред широката 

общественост  художествени 
танци с фолклорна специфи-
ка и автентично съдържание. 
Ансамбълът се състои от ор-
кестър с 15 инструменталис-
ти и 4 вокални солисти и 21 
танцьори. В момента ансам-
бълът предлага репертоар 
съставен от музика и танци 
от района на Яш, предимно 
молдовски, както и танци 
от основните фол-
клорни региони на 
Румъния. Диригент 
и музикален ръко-
водител е Думитру 
Лукачи, а хорео-
граф и директор на 
ансамбъла е  Петре 
Шушу.

ТУРЦИЯ 
А н с а м б ъ л 

PEFHEM / Пефем е 
създаден през 1976 
г. от група фолкло-
ристи за изучаване 
и съхраняване на 
турските народни 
танци, занаяти, му-
зика. Още от 1979 г. 
започват да печелят 
престижни награди 
като напр. „Златна 
брадва“ от фестивал 
в Полша. От тогава 
до днес съставът е 
активен участник в 
национални и меж-
дународни фестива-
ли за автентично изкуство, 
част от музикалните инстру-
менти са типично турски - 
баглама, кеменче и др. Ръко-
водител е Сердар Йозалкак.

27.07.2021 г. (вторник) - 
дефиле - 19.00 ч. Концерт 
- 19.30 ч.

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 
Националният ансамбъл 

за албански народни песни и 
танци в Северна Македония 
е основан през 2018 г. като 
специална културна институ-
ция за съхраняване и популя-
ризиране на албанската кул-
тура. Независимо от младата 
си възраст, съставът набира 
огромна популярност. В него 
са включени 20 танцьори, 9 
оркестранти и 8 солисти. Ръ-
ководител е Шкодран Толай 
- самият той известен певец 
тенор, хореограф е Аджим 
Бафти.

ХЪРВАТСКА 
Фолклорният ансамбъл 

„Tena“ е основан през 1985 
г. в град Джаково, Хърватска 
с цел съхраняване на бога-
тите фолклорни традиции 
на страната и на самия град 
Джаково. В „Тена“ участват 
около 70 танцьори, музи-
канти, певци. Артистичен 
директор е д-р Енрих Мердич, 
а хореограф Томислав Кла-
сан. Специално внимание се 
отделя на традиционните со-
лови инструменти като гайди, 
двойници, самика, сопели и 
лиерика. Ансамбъл „Тена“ е 
участвал в много фестивали 
в Хърватия, цяла Европа и по 
света, включително Белгия, 
България, Франция, Герма-
ния, Унгария, Италия, Холан-
дия, Испания, Португалия, 
Гърция, Мексико, Египет, 
Китай, Индонезия, Чехия, 
Словакия, САЩ. Имат богат 
репертоар с песни и танци 
от четирите фолклорни реги-
она на Хърватия (Панонски, 
Алпийски, Динарски и Адри-
атически).

28.07.2021 г. (сряда) - дефи-
ле - 19.00 ч. Концерт и закри-
ване на Фестивала - 19.30 ч.

СЪРБИЯ 
Ансамбъл „Димитрие Коту-

рович” от Белград, Сърбия. 
От основаването си през 
1967 г. до днес, ансамбълът 
за народни танци и песни 
„Димитрие Котурович“ из-
пълнява целта си за предста-
вяне на богатото фолклорно 
наследство на Сърбия. Ос-
вен многобройни концерти в 

страната и региона, ансамбъ-
лът е участвал по целия свят: 
Порто, Мадрид, Триполи, Ати-
на, Париж, Москва, Киев, 
Виена, Страсбург, Хановер, 
Родос, Истанбул, Гориция, 
Касерес, Дижон, Марсилия, 
Авиано, Фигейра де Фос и 
др. Един от най-големите му 
успехи са първата награда и 
златен медал, спечелени на 

един от най-старите и прес-
тижни фолклорни фестивали 
в Дижон (Франция) 2005 г. 
Не е за пренебрегване и 
първата награда и наградата 
на публиката, която ансам-
бълът печели в Италия 2013 
г.  В дружеството „Димитрие 
Котурович“ се развиват и 
аматьорски театър, вокални 
групи, народен оркестър и 
има общо над 300 членове. 
Директор е Саша Баджич. 
Артистичен директор на ан-
самбъла е Александър Петро-
вич.

БЪЛГАРИЯ
Представителна Фолклор-

на Танцова Студия „ДОБ-
РУДЖА“ град Добрич. Съз-
дадена през 1989 г.  с цел 
издирване, съхраняване, 
популяризиране, сценично 
претворяване, обучение на 
различни етноси  и развитие 
на българския фолклор, как-
то и подготовка на кадри за 
Професионален фолклорен 
ансамбъл „Добруджа“. В 
студията ежегодно се обу-
чават 200 деца на възраст от 
6 до 25 години от пет етно-
са - българи, турци, роми, 
украинци и руснаци. Главен 
художествен ръководител 
и основател на студията е 
Стоян Господинов, хорео-
граф Христо Христов, по-
мощник ръководител Ирина 
Господинова, ръководител 
на оркестъра Стефан Ге-
оргиев. В репертоара на 
студията влизат 25 поста-
новки от всички етнографски 
области на България, но 
преобладават танците от 
обичайно - обредния цикъл 
на Добруджа. Завоювали са 
два пъти купата на Двореца 
на културата и спорта Варна 
от Коледно надиграване. 
Три пъти  са притежатели 
на купата от Европейския 
музикално-танцов фестивал 
в град Бьозел-Германия. 
Удостоени са със званието 
Представителна фолклорна 
танцова  студия от Нацио-
налните прегледи на ЦИО-
ФФ за България. С огромен 
успех  са гастролирали в 
Германия, Испания, Унгария, 
Македония, Сърбия, Финлан-
дия, Русия, Румъния, Швей-
цария, Италия, Холандия, 
Турция, Франция, Украйна, 
Белгия, Англия, Португалия и 
др. Досега студията е изне-
сла около хиляда концерта.

Село Рогачево ще 
има свой храм дого-
дина, когато храмът 
„Св. Димитър” ще бъде 
осветен и отворен за 
вярващите хора. Ку-
рортното селище нико-
га през тези години не е 
имало църква, разказа 
за Радио Варна кмет-
ският наместник Или-
яна Димитрова. Около 
10 години продължава 
строежът на църква-
та, кауза от особено 
значение за хората в 
с. Рогачево, съобщи 
Радио Варна.

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
19 юли – 23 юли, 09.00 ч. – 13.00 ч., Младежки център – Добрич, 

Градски парк „Св. Георги“, културни обекти. Еко лято 2021. Дейности в 
следните направления: Учене чрез преживяване“, „Любопитно …“, „Еко 
фен“, „Арт зона“, „Спорт“. Организатор: Младежки център – Добрич. 
https://ycd.bg/

19 юли – 23 юли, 09.00 ч. – 17.30 ч., Народно читалище „Йордан 
Йовков – 1870 г.“ Летен детски център за игри и забавления „Млад въз-
рожденец“. Организатор: Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ 
https://yovkov1870.eu/

19 юли – 23 юли, 10.30 ч. – 11.30 ч., Художествена галерия – Добрич. 
Лятна работилница за въображение. Организатор: Художествена гале-
рия – Добрич. http://www.dobrichgallery.org/

19 юли – 23 юли, по заявка. Регионален исторически музей – Добрич. 
Образователна програма „Лято в музея“. Организатор: Регионален 
исторически музей – Добрич. http://www.dobrichmuseum.bg/

19 юли – 24 юли, Художествена галерия – Добрич. Изложба „Натюр-
морт“ от фонда на Художествена галерия – Добрич (продължава). Орга-
низатор: Художествена галерия – Добрич. http://www.dobrichgallery.org/

20, 21 и 22 юли, 10.00 ч. – 12.00 ч., Регионална библиотека „Дора Габе“. 
Летен детски клуб „Играй и учи“ за деца от 6 до 14 години. Организатор: 
Регионална библиотека „Дора Габе“. https://libdobrich.bg/

22 юли, 16.00 ч. – 18.00 ч., вернисаж Художествена галерия – Добрич. 
Изложба плакат „Асоциално за социалното“ на Люба Томова. Органи-
затор: Художествена галерия – ,Добрич.http://www.dobrichgallery.org/

22 юли, 18.00 ч., Двора на Народно читалище „Добрич – 2017“. Хо-
ротека. Организатор: Народно читалище „Добрич – 2017“. https://www.
facebook.com/dobrich2017/

22 юли, 19.00 ч., Летен театър – Добрич. Спектакъл „Сватба със 
закъснител“, комедия от Робин Хаудън. Участват: Филип Аврамов, Мая 
Бежанска, Тони Минасян, Илияна Лазарова и Христина Джурова. Орга-
низатор: Драматичен театър „Йордан Йовков“. http://dramadobrich.com/

23 юли, 19.00 ч., Градски парк „Св. Георги“, Скейт парк. ЛатИно в 
ПарКа – ДобриЧ. Организатор: Салса клуб Десита. https://www.facebook.
com/salsaclubdesita/

24 юли, 11.00 ч., Градски парк „Свети Георги“, пред музея. „Музикал-
на разходка в парка“ - концерт на струнен квартет „Добрич“ в състав: 
Ирина Олшанска - цигулка, Ивелина Калчева - цигулка, Веселина Зай-
ранова - виола и Олена Мошинска – виолончело. Организатор: Община 
град Добрич. https://www.dobrich.bg/

24 юли, 11.00 ч., Двор на Народно читалище „Мевляна – 2012 г.“ 
(бивше училище „Отец Паисий). Концерт по повод Рамазан Байрам. 
Организатор: Народно читалище „Мевляна – 2012 г.“

24 юли, 11.00 ч., Център за защита на природата и животните – До-
брич. Куклен спектакъл „Наказана Лисана“ на Държавен куклен театър 
„Дора Габе“. Драматизация и режисура Румен Куртев. Сценография и 
кукли Ели Качулева. Музика Пламен Мирчев – Мирона. Участват: Теодо-
ра Желева и Иван Иванов. Организатор: Държавен куклен театър „Дора 
Габе“. http://kuklenteatardobrich.com/

25 юли, 11.00 ч., Държавен куклен театър „Дора Габе“. Куклен спек-
такъл „Таласъмът Тропалан“ на Държавен куклен театър „Дора Габе“. 
Текст Иво Кънчев. Драматизация Янко Митев. Режисура  Даниела 
Христова. Сценография  Наталия Гочева. Музика Любомира Стоянова. 
Художествено ателие и кукли Елисавета Качулева. Участват : Мира Де-
мирева, Теодора Желева, Росен Радев, Валентин Иванов. Организатор: 
Държавен куклен театър „Дора Габе“. http://kuklenteatardobrich.com/ 
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Четирилистна църква с мраморен амвон откриха археолози-
те в крепостта Залдапа край добруджанското село Крушари. 
За находката съобщи проф. Георги Атанасов, ръководител на 
международния екип. Мраморната платформа на амвона тежи 
2 тона, а самият мрамор е донесен от остров Проконис, близо 

до Константинопол. 
„Българо-френско-

канадският екип ра-
боти трета година на 
Залдапа. Българският 
екип работи от 2014 
година. В крепост-
та вече са открити 6 
църкви, но върхът на 
сладоледа, ако мога 

така да се изразя, е тази четирилистна или, както се казва, 
четириконхална църква. В Южна България има две такива 
църкви – забележителната Червена църква край Перущи-
ца и една малка четириконхална  църква в Стара Загора. 
На север от Стара планина 
обаче църквата в Залдапа е 
единствената“, каза проф. 
Атанасов. Датировката й е от 
6 век след Христа. Това е ве-
ликолепен мрамор, подчерта 
археологът. 

„Ранните учени от 50-те – 
60-те години определят този 
вид църкви като мартириуми 
– място за съхраняване на 
мощите на светци. Има и друго твърдение – че тези църкви са 
катедрални. Ние трябва да я проучим и да я разберем, но тя е 
емблема в църковния живот на този свят. Този вид църкви са 
много големи. Тази тук, в Залдапа, е 62 на 22 метра, но е много 
по-богата. Тя е добре запазена и като находки“, подчерта още 
проф. Атанасов.

Освен него, в екипа археолози влизат доц. Албена Миланова 
от Софийския университет, Йото Валериев, проф. Доминик 
Моро от Университета в град Лил, Франция, Елио Хубдари, 
архитект от Албания, Брахим Мбарек от Страсбург, колеги 
от Института по балканистика. Основната фигура на екипа 
– проф. Никола Бодри от Канада не успя да пристигне, тъй 
като Канада е извън Европейския съюз и Бодри е трябвало 
да остане в карантина. Разкопките на Залдапа тази година 
са продължили 3 седмици. Археолозите изказаха специална 
благодарност към кмета на Крушари Илхан Мюстеджеб за 
съдействието му и за факта, че има назначена охранителна 
фирма, която да пази Залдапа, благодарение на което обек-
тите в крепостта са пощадени от набезите на иманяри. НДТ

СЕДМИЦА НА ИТАЛИАНСКАТА 
КУЛТУРА В БАЛЧИК

ОТКРИХА ЧЕТИРИЛИСТНА 
ЦЪРКВА В КРЕПОСТТА ЗАЛДАПА

СЕЛО РОГАЧЕВО ЩЕ ИМА 
СВОЯ ЦЪРКВА ДОГОДИНА 

"ФОЛКЛОР БЕЗ ГРАНИЦИ" 
ОТНОВО В ДОБРИЧ
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22 юли 2021 г.

ИЗВЪРШВАМ РЕМОНТ НА СТЪЛБИЩНО ОСВЕТ-
ЛЕНИЕ, ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, БОЙЛЕРИ И ДР. GSM: 
0896288226

ВиК УСЛУГИ - ГАРАНЦИЯ. Тел.: 0885/187 183.  
СЧЕ ТО ВОД НА КЪ ЩА "ПА МИР": фир ме но ре гис-

т ри ра не, пъл но ад ми нис т ра тив но и сче то вод но 
об с луж ва не. Ана лиз и ек с пер ти зи, обос нов ки по 
кре ди ти. Го диш ни да нъч ни дек ла ра ции, ДДС, НОИ. 
Тел.: 0888/699 441, 058/824856. 

ПРЕВОД от и на китайски език, 0887/377887 Преводи от и 
на английски език, 0899/116291

  УСЛУГИ

ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

ПРЕВОДИ

МЦ "ВИВА ФЕНИКС". Тел. 058 580 111; 058 580 
222. 

Д-р ПЛАМЕН КИРИЛОВ - УРОЛОГ
преглежда пациенти само в кабинета си на ул. 

"Захари Стоянов“ 14
в понеделник, вторник, четвъртък от 15.30 до 18.30 

ч. - с направление;- свободен прием. Тел.: 0889 
736101

До цент д-р Та шев, спе ци а лист вът реш ни и бъб реч ни 
бо лес ти, от ра вя ния, алер гии - тел. 62-53-41, 0889/040 584, 
ком п лекс "Ле бед" вх. "В" /зад пар кин га на Бан ка "Би о хим" 

СТО МА ТО ЛОГ - д-р Мег ле на ПО ПО ВА, - ул. "Хр. Смир-
нен с ки" № 4,  тел. 84-17-03, все ки ден от 14 до 19 ча са. 

НЕВ РО ЛОГ: д-р Н. Бе кя ров, тел. 0886/236951, прег-
ле ди и по до мо ве те. Неврологично отделение МБАЛ - 
Добрич и Медицински център "Вива Феникс"

ПРОФ. ЕН ЧО КАЛ ЧЕВ - ХИ РУРГ - по не дел ник 14-
17,30 ч.; Очен ка би нет - д-р М. Кал че ва - GSM 0888502176; 
Д-р Ана ни е ва - GSM 0888380756; по не дел ник 9-17, чет-
вър тък 14-17, пе тък 9-16 ч.; гр. Доб рич, ул. "Л. Ка ра ве лов" 
N 8, вх. Б, ет. 1, тел. 058/4-76-34

АВТОСЕРВИЗ "ДОКТОР МОТОРС" ще 
намерите на ул. "ПОП БОГОМИЛ" 14 

 /старата Бирена фабрика/

Тук се лекуват всички "болежки" на вашия автомобил! 

Ако имате проблеми с 
колата, решението им е 

в АВТОСЕРВИЗ
"ДОКТОР МОТОРС"! 

 Тук се извършва ремонт на двигатели, ходова 
част, скоростни кутии; смяна на масла, филтри, 

ремъци.  

При нужда или спешен случай - 
0899/62 92 76 или 0899/75 93 63. 

 Тук се извършва също монтаж и ремонт на 
газови уредби и монтаж на метан-уредби на  

лизинг - 0898421941 

"ВалиДанс" - извършва всички видове бо-
яджийски услуги /пръскана мазилка "Вален-
тино", шпакловка, латекс, фасаген, блажна 
боя/, мострена къща - ул. "Отец Паисий" 3, 

0888/917986, тел. 058/603 876

С П Е Ш Е Н 
ТЕЛЕФОН

ЛАЗЕРНА ДЕНТАЛНА КЛИНИКА
ул. "Райко Цончев" №7

раб. вр. 8.30-12.00 ч., 14.30-18.00 ч.
събота   9.00-15.00 ч.

тел. 058 60 56 60, 0897 62 94 93
www.laserdent.bg

д-р Галина БОДИЧЕВА  

* СЕМЕЕН ЛЕКАР 
* СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
* СЕМЕЙНА ОБЩА МЕДИЦИНА
*  ХОМЕОПАТИЯ

КАБИНЕТ: ул. "България" 8, тел.: 0889/95 19 91,
сл. тел.: 590 320

МАЛКИ ОБЯВИ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВАМ  МЯСТО  
В ГР.  КАВАРНА 695 КВ. 
Намира се  на  България 
44 А, ТЕЛ. ЗА  ВРЪЗКА  : 
0884211707. 8-10

ПРОДАВАМ  КЪЩА  С 
ДВОР  1480 КВ. В С.  ТЕЛЕ-
РИГ  ОБЛ. ДОБРИЧ. ТЕЛ . 
ЗА  ВРЪЗКА: 0895463948. 
8-10

Продавам  място  в гр. 
Каварна - 700 кв. м, на-
мира се  на „България“ 
44 „а“, тел. за  връзка: 
0884211707л 5-5

Продавам  къща  в с.  Те-
лериг  обл. Добрич, тел. за  
връзка: 0895463948л 5-5

Продавам къща с дворно 
място от 1.5 дка в с. Мал-
ка Смолница. Тел. 0886 
402379. 5-5

Продавам 3.5 дка нива 
в с. Малка Смолница. Тел. 
0886 402 379. 5-5

ПРОДАВАМ 350 кв.м 
овощна градина в с. Пла-
чи дол. За контакти: 058/ 
834317; 0877 834317. 2-5

ПРОДАВАМ дворно мяс-
то 1200 кв.м. в Гаази баба. 
Цена по договаряне. Тел.: 
0886 762 469. 1-20

ПРОДАВАМ място - 1200 
кв. м в село Рогачево - 
местността "Крушака"; тел. 
0899/192 666. дд

**КУПУВА

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛ-
СКА земя в Ловешка 
и Плевенска области. 
Купува части от неразде-
лени, неуредени и спорни 
имоти. Тел. 0886 733 429

КУПУВАМ земя без 
посредник. Тел. 0888 38 
55 59.

КУПУВАМ ГАРСОНИЕ-
РА "Дружба" 2, "Дунави-
те" или Градски парк. 

КУПУВАМ зем. земя без 
посредник в с. Лясково 
или района. Тел. 0888 385 

559.

ЗАМЕНЯМ

ЗАМЕНЯМ нова двуе-
тажна вила за земеделска 
земя в с. Прилеп. Тел. 
0888 479 584. дс

ПОД НАЕМ

ДАВАМ ПОД НАЕМ ДВУ-
СТАЕН, обзаведен апарта-
мент, етж 2. Тел. 0899 732 
010. 1-10

ДАВАМ ГАРАЖ ПОД 
НАЕМ, ул. "Св.Св. Кирил и 
Методий“ N 38, за търгов-
ска цел. Тел.: 0898731112.

ДАВАМ под наем обзаве-
ден и функциониращ мага-
зин за хранителни стоки в 
центъра на с. Царевец. Тел. 
0888 283 588

ДАВАМ ОБЗАВЕДЕНА 
квартира в центъра на 
Добрич за момиче - уче-
ничка. Тел. 0886 848454.

ДВАМ ПОД НАЕМ ма-
газин 86 кв.м. в гр. Бал-
чик - пракинг "Двореца". 
Тел. 0898 946 976. вд

ТЪРСЯ ПОД НАЕМ га-
раж в център или широк 
център, подходящ за 
репетиции на рок група. 
Тел. 0899868151 или 0899 
115945.

УСЛУГИ

ВиК УСЛУГИ, ГАРАН-
ЦИЯ. Тел. 0885187183.

ПОСТАВЯНЕ на га-
зов инжекцион с мон-
таж - 800 лева. Тел. 0898 
421941.

РАЗНИ

Купувам руски монети 
от царско време до ден 
днешен, монети на ГДР и 
ГФР до 10 марки и такива 
юбилейни, български об-
лигации от държавни земи.
Цена по споразумение. 
Тел. 0897 757 963. 7-8

ПРОДАВАМ пчелни от-
водки, 4 рамки, многокор-
пусни. Тел. 0888 867 206 
5-10

ОБЩИНА КАВАРНА
със Заповед №642/20.07.2021г. и Заповед 
№643/20.07.2021г обявява ПУБЛИЧНИ ТЪР-
ГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 17.08.2021год.  
в заседателната зала на Община Каварна на 
първи етаж, ул.Добротица“№26, за продажба на 

следния общински имот, намиращи се в гр. Каварна, с ТПТ: 
урбанизирана, НТП: ниско жилищно застрояване ( до 10м ):

ИМОТ С ИДЕНТ. 
ПО КККР НА ГР. 
КАВАРНА И ПО ПУП

ПЛОЩ 
НА 
ИМОТА

НАЧ. 
ТРЪЖНА 
ЦЕНА

ДЕПО-
ЗИТ- 10% 
ОТ НАЧ. 
ТРЪЖНА 
ЦЕНА

ЧАС 
НА 
ПРО-
ВЕЖ-
ДАНЕ

35064.501.9849, УПИ IV, 
КВ.214 456кв.м. 6840,00 лв 684,00 лв 14:00

35064.501.4401, УПИ 
III-3462, КВ.216 586кв.м. 9376,00 лв 937,60 лв 14:15

Тръжните документи са на стойност 50лв. и се заку-
пуват от касата на общината до 17.00ч. на 11.08.2021год. 
Депозитната вноска да се плати по сметка на община Ка-
варна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка 
BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до 17.00ч. на 
12.08.2021 год.Срокът за подаване на заявленията с при-
ложените документи е до 17.00 ч. на 13.08.2021г. в дело-
водството на общината. Оглед в работни дни от 09.00ч. до 
11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч. от датата на обявяването до 
крайния срок за подаване на документите. Справки на тел.: 
0570/8-18-19.

КОНКУРС ЗА РАБОТА
На основание заповед № 316 от 20.07.2021 г. на председа-

теля на Окръжен съд – Добрич се обявява конкурс за заема-
не на длъжността „Призовкар” – 1 /една/ щатна бройка.  

Кратко описание на длъжността: 
„Призовкар” – Връчва призовки, съобщения и съдебни 

книжа по реда, съгласно Правилника за администрацията 
в съдилищата /ПАС/ и правилата на процесуалните закони. 
Отговаря за тяхното навременно и законосъобразно връчване. 

Минимални изисквания предвидени в нормативните ак-
тове за заемане на длъжността: 

Лицето, кандидатстващо за длъжността „Призовкар“ 
трябва да: е български гражданин, гражданин на друга 
държава – членка на Европейския съюз, на друга държа-
ва – страна по Споразумението за Европейското икономи-
ческо пространство, или на Конфедерация Швейцария; е 
навършило пълнолетие; не е поставено под запрещение и 
да не страда от психическо заболяване; не е осъждано за 
умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по 
съответен ред от правото да заема определена длъжност; 
да отговаря на изискванията за заемане на длъжността съ-
гласно 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 фактическо съжителство, 
с роднина по права линия без ограничения, по съребрена 
линия до четвърта степен включително или по сватовство 
до четвърта степен включително; да не е едноличен търго-
вец, неограничено отговорен съдружник в търговско дру-
жество, управител, търговски пълномощник, търговски 
представител, прокурист, търговски посредник, ликвида-
тор или синдик, член на орган на управление или контрол 
на търговско дружество или кооперация; да не е съветник в 
общински съвет; да не е народен представител; да не заема 
ръководна или контролна длъжност на национално равни-
ще в политическа партия; да притежава  минимална степен 
на завършено образование – средно. Трудов стаж не се изисква.

 При встъпването си в длъжност, съдебният служител е длъ-
жен да подава пред работодателя декларации по чл. 35 от Зако-
на за противодействие на корупцията и за отнемане на незакон-
но придобитото имущество.

Специфични изисквания за заемане на длъжността 
“Призовкар” съгласно чл. 140, ал. 1, т. 3 от ПАС: 

Много добри  комуникативни и организационни 
умения;много добри умения за работа в екип;много добри уме-
ния за работа с граждани; познаване на Етичния кодекс на съ-
дебните служители; познаване на Правилника за администра-
цията в съдилищата; познаване на основните задължения на 
длъжността „Призовкар“.

Минимален размер на основното месечно трудово възна-
граждение за длъжността  „Призовкар“  

730,00лв. (670 лв. + 60 лева ранг)
Начин на провеждане на конкурса: 
Първи етап – разглеждане на постъпилите документи и до-

пускане на определените кандидати до следващия етап /ако от-
говарят на посочените минимални изисквания/.

Втори етап – устен изпит, който да се проведе чрез задава-
не на еднакви за всички кандидати въпроси, предварително 
подготвени от комисията.

 Оценяването на допуснатите кандидати ще се извършва по 
шестобалната система. Крайната оценка се формира като сред-
ноаритметична стойност от сбора на оценките, поставени  от 
членовете на комисията по устния изпит за всеки отделен кан-
дидат.Крайната оценка се закръгля до втори знак след десетич-
ната запетая. За успешно издържал конкурса, се счита кандидат 
получил оценка не – по ниска от много добър 4,50. 

Необходими документи, които следва да бъдат предста-
вени лично от кандидата за длъжността „Призовкар“ 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 

/ЦПЗ/ или заверка от ЦПЗ в медицинското свидетелство за 
работа;

6.Копия от документи за придобита образователно – ква-
лификационна степен (заверени за вярност от кандидата);

7.Копия от документи, удостоверяващи продължителността 
на трудовия стаж (заверени за вярност от кандидата);

8. Декларация по чл.340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт  
/ЗСВ/ – 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.Пълномощно за подаване на документи /в случай, че това 
не се прави лично от кандидата/;

12. По преценка на кандидата могат да се подават и други 
свидетелства, сертификати и документи, които доказват ква-
лификацията и уменията му за обявената длъжност, препоръки 
от предишни работодатели.

Документите по образец следва да бъдат изтеглени от 
интернет страницата на съда https://dobrich-os.justice.bg  и 
коректно попълнени.

Срок на подаване на документи – 1 /един/ месец от публи-
куване на обявата за конкурса. При подаване на документите 
кандидатите  получават на Информационен център – Окръжен 
съд - Добрич длъжностна характеристика за „Призовкар“. По-
лучаването на длъжностната характеристика  се удостоверява 
от кандидата с декларация, която  се прилага към внесените 
документи. Подаването на документите се извършва лично 
или чрез пълномощник /представя се пълномощно/. Списъци-
те с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат поста-
вени на информационното табло и публикувани на интернет 
страницата на съда 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 и третия 
етап от конкурса. На информационното табло и на интернет 
страницата на съда ще се обявяват всички съобщения във 
връзка с конкурса. 

Документи за участие ще се приемат на адрес: гр. До-
брич, ул. “Д-р Константин Стоилов” № 7, на Информационен 
център на Окръжен съд - Добрич, от 09:00 до 17:00 часа. 



ndt@dobrich.net
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С ОБИЧ честитим 
рождения ден на една 
прекрасна млада дама 
- Йоанна Дукова. И от 
сърце й желаем да е 
здрава, да е все така 
обичана от семейство-
то си, да е все така 
всеотдайна към истин-
ските неща в живота, 
да е все така загриже-
на за бездомните че-
тириноги. И нека цяло-
то Добро, което прави 
ежедневно, й се връща 
стократно!    

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на 
Галина Миткова – на-
чалник отдел „Канце-
лария“ на кмета на 
Община Добрич. А по-
желанията към нея са 
за здраве, за много 
инициативи в полза на 
хората от Добрич и за 
много енергия за тях-
ното осъществяване. 
И още – за обич, ува-
жение, сбъднати мечти 
и успехи във всичко до-
бро, с което се заеме! 

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН 
казваме днес на всич-
ки Магди и Магдалени. 

ОВЕН – Очаквайте значителни приходи, 
с които ще се стабилизирате психически и 
финансово. Личният ви живот се нуждае 
от обновяване, време е да се опитате да 
отриете любовта в живота си.

ТЕЛЕЦ – Ще приемете делово пред-
ложение и наравно с партньорите си ще 
пристъпите към реализацията му. Много 
неща ще зависят от вас, но ще запазите 
професионалното си отношение.

БЛИЗНАЦИ – Ще се погрижите за ра-
ботата си, така, щото да ели-минирате 
изненадите до минимум. Благодарение на 
организираността и предвидливостта ви 
делата ви ще се подреждат.

РАК – Професионалните ви качества ще 
получат добра оценка. Особено доволни 
ще оставате от развитието на финансови-
те ви дела. Любими занимания и хора ще 
намерят място в програмата ви.

ЛЪВ – Авторитетът, опитът и доброто ви 
отношение към околните ще благоприят-
стват придобивките ви днес. Заслужено ще 
се радвате на внимание и почести, сред 
които и нова работа.

ДЕВА – Не се притеснявайте, ако сте 
в началото на нова работа, дейност или 
проект. Ще имате сили да се справите и 
според предвижданията си ще напреднете 
бързо в овладяване на тънкостите.

ВЕЗНИ – Можете да сте и по-добри, как-
то на работното място, така и в отношени-
ята си с околните, но това сте вие. Съдба-
та ще ви поднесе изненада, помагайки ви 
да получите онова, което желаете.

СКОРПИОН – Податливи сте на настро-
ението на времето и е възможно то да 
провокира у вас различни неразположения. 
В тази връзка се погрижете за себе си и за 
нещата, които харесвате и желаете.

КОЗИРОГ – В стремежа си да сте полез-
ни, ще направите възможно стартирането 
на добра инициатива, която ще се послед-
ва и от други. Интуитивно ще се предпази-
те от хора, които се домогват до вас.

ВОДОЛЕЙ – Доверието, изградено меж-
ду вас и партньорите ви освобождава от 
необходимостта да обяснявате на всяка 
крачка действията си, но не и да се вслуш-
вате в мнението им.

СТРЕЛЕЦ – В повечето случаи днес ще 
се чувствате удовлетворени, изпълнени с 
енергия и желание да продължите напред. 
Срещата с привлекателна личност ще 
ви очарова и зареди с добри очаквания 
вечерта.

РИБИ – Финансови сделки и други важни 
събития ще определят значимостта на 
днешния ден за вас. Преди да пристъпите 
към вземането на решения се консулти-
райте с експерти по въпросите.

ХОРОСКОП НА НДТ

- В тези горещини, най-тежко ми е когато някой звъни на вратата и трябва да 
се обличам! - Петя от Стожер, но не тази, за която си мислите

СВЕТСКА КЛЮКА
Бъдете здрави, дами, 
правете добро и нека 
добро да ви се връща!

С РЕСПЕКТ честитим 
утрешния рожден ден 
на проф. д-р м.н. Енчо 
Калчев. Бъди здрав още 
дълги години, профе-
соре, Продължавай да 
даряваш здраве и да 
учиш младите си колеги 
на професионализъм, 
радвай се на обич и 
уважение, на благодар-
ни пациенти и на верни 
приятели! 

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува утре Марияна 
Георгиева - секретар 
НЧ”Романо дром-2002”. 
А нашите пожелания 
към нея са за здраве, 
сбъднати мечти и много 
таланти, тръгнали от 
читалището и покорили 
световните сцени!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 
казваме в аванс на Га-
лин Началников – об-
щински съветник от МК 
ВМРО (ГЕРБ, СДС) в 
Балчик, който е рожде-
ник утре. За здраве и 
активна работа в полза 
на хората от Белия град 
са нашите пожелания 
към него!

ПРАЗНИЧЕН ще е 24 
юли за Снежка Денева 
– директор на дирекция 
„Бюджет и финанси“ в 
Община Добрич. Здра-
ве, обич и уважение 
желаем на дамата ние 
от НДТ, сбъдване на 
всички мечти, пълни об-
щински трезори и много 
успешни добри начина-
ния!

РОЖДЕНИК на 24 юли 
е бизнесменът и член на 
общинското ръковод-
ство на ГЕРБ-Добрич 
Младен Матеев, а по-
желанията към него са 
за здраве и  успехи във 
всичко добро, с което 
се заеме! 

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН в аванс казваме 
на Димо Иванов, който 
празнува на 25 юли, с 
пожелания за здраве и 
много успехи!  

РОЖДЕНИЧКА на 25 
юли е кореспондентката 
на БТА Юлия Христова, 
а нашите пожелания 
към нея са за здра-
ве, щастие с любимите 
хора и безброй пози-
тивни новини от Добру-
джа, които са сподели 
със света! 

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН в аванс казваме на 
Пламен Стефанов, кой-
то е рожденик в неделя. 
На прекрасния млад 
човек желаем здраве, 
обич у дома, успехи 
в работата и щастли-
ви мигове с мъничкия 
Дарко!  

РОЖДЕНИК в неделя 
е Милен Илиев, а на-
шите пожелания към 
него са да е здрав, да 
получава много обич и 
грижа от семейството 
си и да му се случват 
хубави неща!

ИМЕН ДЕН на 25 юли 
празнуват всички с име-
ната Ана, Анна, Яна. Не 
са здрави и нека до-
брите им начинания са 
закриляни от света Ана!

ИМЕН ДЕН на26 юли 
празнуват Параскев, 
Параскева, Парашкев, 
Парашкевa. Нека всич-
ки те са здрави и да 
успяват с усмивка във 
всичко добро, с което 
се заемат! 

НАЙ-СТРАННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КРАЛСКИЯ ПЕРСОНАЛ
Намирането на кралски пер-

сонал се оказва изключително 
трудно. Освен да са вежливи 
и с внимание към детайла е 
необходимо да спазват и ня-

кои, на пръв поглед, странни 
изисквания. Ето и кои са най-
нестандартните неща, които 
трябва да спазва персонала в 
Бъкингамския дворец.

На детегледачките не е поз-
волено да използват обръще-
нието „деца“

Въпреки че „деца“ е доста 
нормална дума, на бавачка-

та  на 
К е й т 
Мидъл-
т ъ н , 
Мария 
Б о р а -
ло, и е 
забра-
н е н о 
д а  я 
и з -
п о л з -
в а . 

Децата трябва да бъдат на-
ричани с имената им в знак 
на уважение към тяхната ин-
дивидуалност. Тази идея идва 
от колежа Норланд, където 

детегледачките се обучават да 
работят за богати семейства.

Домашно приготвени ястия 
за коргитата на кралицата

Кучетата се третират не 
само като най-добрия приятел 
на човека, но и като кралски 
особи. Според бившия готвач 
Дарън Макгрейди на коргитата 
им се предлагат домашно при-
готвени ястия. Те имат свое 
собствено меню с прясна хра-
на, която включва заек, черен 
дроб, зеле и ориз.

Морковите за конете тряб-
ва да бъдат с определена 
дължина

Не само коргитата, но и 
конете се третират като царе. 
На тях трябва да им се дават 
моркови с размер, колкото 
пръст и обелени. Тъй като 
понякога кралицата ги храни 
сама, дължината трябва да е 

идеална.
Децата трябва да се насър-

чават да играят отвън
Детегледачките, които се 

грижат за кралските наслед-
ници минават през специално 
обучение, в което един от 
акцентите е, че децата трябва 
да се насърчават да играят на 
открито и да бъдат извеждани 
на чист въздух. Това насърча-
ва преподаването чрез игра, 
като каране на колело, гра-
динарство и игра с домашни 
любимци.

Чаят се приготвя по специ-
фичен начин

Няма нищо по-британско от 
времето за чай, като кралско-
то семейство има свои уста-
новени правила. За чаша чай 
е необходима чаена лъжичка 
билки, млякото се добавя по-
следно, всеки чай се прави на 
определени градуси, които се 
измерват с термометър. За 
зеления чай са необходими 3 
минути, а за черния – 5, като 
подсладителя е винаги мед.

Кралицата трябва да бъде 
поканена на вечеря по специа-
лен начин

За кралските особи обръще-
ние като „Вечерята е на маса-
та!“ е напълно неподходящо. 
Задължително е кралицата 
да бъде поканена на вечеря 
по учтив, но елегантен начин. 
„Ваше величество, вечерята 
е поднесена“ е една от най-
приемливите обръщения към 
Елизабет II.


