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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Ще има временни увеличени на 
облачността, но ще е почти без 
валежи. Ще духа слаб, в Източна 
България - до умерен вятър от 
запад-северозапад. Дневните тем-
ператури слабо ще се повишат и 
максималните ще са между 25 и 
30. Над Черноморието ще бъде 
предимно слънчево. След обяд 
ще има временни увеличения на 
облачността, но ще е без валежи. 
Ще духа слаб до умерен вятър от 
запад-северозапад. Максималните 
температури ще са между 25° и 
29°. Температурата на морската 
вода е 25 - 26°. Вълнението на мо-
рето ще е около 1 - 2 бала.

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

ПЦЕНТЪРЪТ ЗА ЗАЩИТА 
НА ПРИРОДАТА И 
ЖИВОТНИТЕ В ДОБРИЧ 
ОЧАКВА КРЪСТНИЦИ 
НА ПОТОМСТВОТО НА 
ФРЕД И УИЛМА 

На стр. 3

ГЕРОИЧНОТО 
МИНАЛО НА 
ДОБРУДЖАНЦИ

1 СЕПТЕМВРИ - 
СИМЕОНОВДЕН

БЛИЗО 40 НА СТО ПО-
МАЛКО МЕД В ДОБРУДЖА

На стр. 3

На стр. 4

На стр. 2

На стр. 2

ПРОДАВАМ 
РЕСТОРАНТСКО 
ОБОРУДВАНЕ.

Тел.: 0888 635 368

ПЕТ ПЪРВИ НАГРАДИ И ОЩЕ МНОГО 
ОТЛИЧИЯ ЗА СТУДИО "САРАНДЕВ" 
ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС 
"РЕЧНИ НОТИ" - ТУТРАКАН

На стр. 4

КМЕТЪТ ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА 
С НАГРАДА ЗЛАТЕН ПРЪСТЕН ЗА 
ЗАСЛУГИ В ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО 
НАСЛЕДСТВО И РАЗВИТИЕТО НА 
ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ На стр. 3

/пл. „Свобода 1“/

Ликвидация – до 30 септември!

Елегантни дамски 
облекла – на 

символични цени

МАГАЗИН „ЛАРГО“
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Център за настаняване от
семеен тип на пълнолетни с
деменция ще започне да дейс-
тва в Добричката община.

С финансов ресурс от бли-
зо 382 000 лева - подкрепа
по проект "Красива Бълга-
рия" и фонд "Социална зак-
рила", както и от бюджета на
общината, вече е преустрое-
на стара сграда за социал-
ната услуга, посочва кметът
Соня Георгиева в доклад до
Общинския съвет. Нефункци-
ониращото доскоро здание,
което се намира в двора на
действащия Дом за възраст-
ни с деменция в село Опа-
нец, е ремонтирано, обзаве-
дено и оборудвано. Капаци-
тетът на новия център е за 15
страдащи от заболяванет, съ-
общи кореспондентът на БТА
Юлия Христова.

ЦЕНТЪР ОТ СЕМЕЕН
ТИП ЗА ХОРА С
ДЕМЕНЦИЯ ЩЕ
ЗАПОЧНЕ ДА ДЕЙСТВА
В ОБЩИНА ДОБРИЧКА

В района има тенденция
на непрекъснато увеличава-
не на хората, които чакат за
настаняване в резидентна
грижа от този тип. Според
данни на дирекция "Социал-
но подпомагане"-Добрич, към
момента в уязвимата група
са 82 души, които имат нуж-
да от подкрепа, пояснява Со-
ня Георгиева. Общинският
съвет трябва да даде съгла-
сие на утрешното си заседа-
ние издръжката на новия
център да се осигури до края
на годината със собствени
приходи от бюджета на об-
щината в размер на 63 525
лева. Ако през 2022 година
услугата не се финансира ка-
то делегирана от държавата
дейност, общината ще тряб-
ва да задели от новия си бю-
джет 290 000 лева.

18-ГОДИШЕН ПОМЛЯ
ТРИ АВТОМОБИЛА В
КРАНЕВО

18-годишен от Добрич се
блъсна в три автомобила на
път за плажа в Кранево в
ранните часове на 25 ав-
густ. В 04:35 ч., чрез ЕЕН
112, в РУ Балчик е заявено
от преминаващ гражданин
за настъпило ПТП по улица
''Черноморска'' в с. Кране-
во. На място пристигнал
екип от РУ Албена, който ус-
тановил, че БМВ, с 18-годи-
шен зад волана, движейки
се към плажа на Кранево,
изпуска контрол над авто-
мобила, напуска платното
за движение и се удря пос-
ледователно в паркирани
вдясно на пътното платно
три МПС. В БВТ-то са пъту-
вали 17-годишно момче и 15-

По-малки количества мед
са произведени през това
лято в област Добрич, съоб-
щи Галин Георгиев, предсе-
дател на сдружение "Пчела
Добрич 1946". Основната
причина, според него, е ма-
совия мор по пчелните се-
мейства. Още през пролетта
пчеларите алармираха за
синдрома на празния кошер,
като посочиха, че пчелите
или са изчезнали, или са из-
мрели. Тогава стопаните кон-
статираха от 50 % до 80 %
поражения по пчелините.

Самият Галин Георгиев е
в бранша от 13 години. От
140 пчелни семейства, тази
година са останали 70. "Та-
ка и не се разбраха причи-
ните за масовия мор по пче-
лите. Не се извърши необ-
ходимото изследване, а и аз
не съм убеден, че в универ-
ситетите, където се изучава
пчеларство, има научно зве-
но и техника за подобно не-
що. През тази година доби-
вите от едно пчелно семейс-
тво са нормални, макар че
пропуснахме някои от паши-
те. Заради намаления брой
пчелни семейства обаче,
произведеното количество
мед ще е с 30-40 на сто по-
малко от миналата година",
уточнява пчеларят.

Заради масовия мор по
пчелите близо 15-20 процен-
та от пчеларите напълно са
се отказали от производст-
вото на мед. "Има колеги,
които работят по програми
и след като изтекат догово-
рите им са категорични, че
се отказват. Подкрепа от

БЛИЗО 40 НА СТО
ПО-МАЛКО МЕД
В ДОБРУДЖА

Министерството на земеде-
лието към пчеларството ня-
ма. Нашият бранш е после-
ден в МЗ, докато в другите
държави е приоритет. Зато-
ва моята прогноза е, че пче-
ларството в България няма
бъдеще. Масово потомстве-
ни пчелари, които издържат
семействата си с този вид
труд, се отказват", казва
още Галин Георгиев.

В Добруджа е добит мед от
липа, лавандула, слънчоглед
и малко рапица. Заради сту-
довете през пролетта и ран-
ното лято е изпусната паша-
та от акацията. По-слабите
пчелни семейства също не
успяха да съберат прашец.

Към момента сделки с мед
няма. Вземат се само проби
от меда, а самите сделки по
изкупуването ще започнат в
края на седмицата. Цените на
меда реагираха на по-малко-
то количество произведен
мед и са по-високи от мина-
лата година. Килограм мед бу-
кет в момента се изкупува на
5.20 - 5.50 лв.; липата и лаван-
дулата са по 6.20 лв.; акация-
та - по 10 лв. За сравнение,
миналата година букет мед се
купуваше за 3.40 - 3.60 лв.

По-високи са и цените на
дребно. Буркан мед букет се
продава за 9 лева, липата -
за 10 лв., акацията - за 14 лв.

Българинът яде ли мед? Ко-
гато се разболее, казва Ге-
оргиев. Единични са клиенти-
те, които купуват целогодиш-
но мед. Повечето търсят про-
дукта, когато времето се вло-
ши и започват простудните
заболявания.          НДТ

годишно момиче от гр. Доб-
рич. Като по чудо никой от
тримата не е пострадал. 18-
годишният шофьор е изпроб-
ван за употреба на алкохол
с техническо средство, уре-
дът отчел 1.03 промила. Тес-
тът за употреба на наркотич-
ни вещества е отрицателен.

Два часа по-късно, отно-
во по ул. ''Черноморска'' в
Кранево, служители на РУ
Албена спират Опел, с 33-
годишен водач от гр. Тер-
вел. При извършена про-
верка за употреба на алко-
хол е установено, че той
шофира с 1,71 промила.
Взета му е и кръвна проба,
а той е задържан за 24 ч.

       НДТ

Лек автомобил Ситроен, с
добричка регистрация, блъс-
на руска гражданка, съобща-
ват от полицията. Премина-
ващ гражданин съобщил
чрез ЕЕН 112 в ОДМВР- Доб-
рич, че по ул. "Балик" в Доб-
рич, след ПТП е пострадал пе-
шеходец.  Установено е, че
лек автомобил Ситроен, с 18-
годишен водач от с. Победа,
при движение на заден ход
удря 82-годишна пешеходка,

82-ГОДИШНА РУСКИНЯ БЕ
БЛЪСНАТА ОТ СИТРОЕН

Според председателя на сдружение
Пчела Добрич 1946“ Галин Георгиев, пче-
ларството в България няма бъдеще, за-
ради неглижиране на бранша

Центърът за защита на
природата и животните в
Добрич търси кръстници на
седемте пиленца от редкия
вид ему, които се излюпи-
ха в инкубатора на парка,
съобщи на БТА неговият
директор Християн Хрис-
тов. По думите му новите
обитатели, които вече са
на четири месеца, са пре-
минали контролен преглед,
разсеял всякакви опасения
най-вече за костите им - те
са здрави. Три от новоро-
дените са наддали до 11.5
килограма, а останалите
тежат по 7-8 килограма.

Малките ему са потомс-
тво на седемгодишните
Фред и Уилма, които зоо-
паркът в Добрич придоби
по т.нар. размножителен
заем. Родителите също
получиха имената си след
публично допитване от зо-
оцентъра, а природолюби-
тели "признаха" древния

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ЗАЩИТА
НА ПРИРОДАТА И
ЖИВОТНИТЕ В
ДОБРИЧ ОЧАКВА
КРЪСТНИЦИ НА
ПОТОМСТВОТО НА
ФРЕД И УИЛМА

им произход като ги наре-
коха на популярните герои
от анимационния сериал
"Семейство Флинтстоун", съ-
общи Юлия Христова, корес-
пондент на БТА.

Предстои на екоакция или
някакво друго публично съби-
тие в зоопарка да предста-
вим новото попълнение в се-
мейството на Фред и Уилма.
Вече знаем кои от пилетата
са момичета и кои момчета и
очакваме да бъдат подходя-
що именувани, каза Христи-
ян Христов.

Птиците ему, чиято древна
родина е Австралия, са сред
атракциите в Центъра за за-
щита на природата и живот-
ните. Представителите на ви-
да обичайно достигат до 50-
60 килограма. Птиците гиган-
ти са със закърнели криле,не
могат да летят, но се смятат
за големи бързоходци като за
ден могат да изминат до 25
километра.

"ДКЦ-I Добрич"EООД
гр. Добрич

О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

на 16.09.2021 г. от 10,30 часа
в залата на 4 етаж в  ДКЦ-1,

ул. "Д. Петков" № 3

1. Отдава под наем:
Търговска площ за кафе -автомат,  находяща се

на първи етаж в сградата на "ДКЦ - 1 Добрич" EООД
с площ 2 кв.м. ведно с  дължимите  разходи за
консумативи.

Начална тръжна цена без включен ДДС: 140,00  лева.
Депозитна сума: 504,00 лв.
Срок за отдаване под наем: 3 години.
Срок за закупуване на тръжни книжа: до 12,00 часа на

15.09.2021г. от касата на дружеството при цена 10,00 лева.
Време за оглед  - от 01.09.2021 год. до 15.09.2021 год.

от 09.00 часа до 11.00 часа вкл.
Краен срок за внасяне на депозита за участие -

15.09.2021 год. до 12.00 часа по банков  път.
2. Продава чрез таен търг:
Отпадъчна Дървена дограма - слепена - 33 бр.
Начална тръжна цена без включен ДДС: 2,10 лева/бр.
Депозит за участие: 40,00лв.
Срок за закупуване на тръжни книжа: до 12,00 часа на

15.09.2021г. от касата на дружеството при цена 10,00 лева.
Време за оглед  - от 01.09.2021 год. до 15.09.2021 год.

от 09.00 часа до 12.00 часа вкл.
Краен срок за внасяне на депозита за участие-

15.09.2021 год. до 12.00 часа по банков  път.
Тел. за контакт:  058/601 474 вътр. 222;
гр. Добрич, ул. "Д. Петков" № 3
e-mail: a.petkova.dkc@gmail.com

руска гражданка, дългосроч-
но пребиваваща в републи-
ка България. Водачът на ле-
кия автомобил е изпробван
за употреба на алкохол, ка-
то резултатът е отрицателен.
В следствие на настъпилото
ПТП пострадалата пешеход-
ка е с фрактура на ляво ра-
мо и е настанена в МБАЛ
Добрич, без опасност за жи-
вота. Образувано e досъдеб-
но производство.          НДТ

38-годишна жена от град
Панагюрище се жалвала в
полицията в Шабла, че дока-
то шофирала собствения си
лек автомобил Форд по пътя
от Шабла към фар Шабла,
непознат мъж, управлявал
БМВ, с добричка регистра-
ция, в непосредствена бли-
зост зад автомобила й пос-
тавил в опасност здравето й
и здравето на двете мало-

МЛАД ШАБЛЕНЕЦ
ТЕРОРИЗИРА ТУРИСТКА

летни деца, които возела.
След това изпреварил авто-
мобила й, спрял в банкета
и докато се движела с ав-
томобила си срещу него,
счупил дясното огледало за
задно виждане. Пътният
джигит е установен. Това е
18-годишен младеж от град
Шабла. Задържан е за 24 ч.
Образувано е досъдебно
производство.              НДТ

Исторически музей - Бал-
чик представи изложбата
"Храмът на Понтийската май-
ка на боговете - Кибела" от
27 август в Окръжна библио-
тека "Александру и Аристиа
Аман" в Крайова, Румъния. В
рамките на трансграничен
проект "Писмените съкрови-
ща на Долен Дунав"  от 26
до 29 август директорът на
балчишкия музей Радостина
Енчева участва в литерату-
рен фестивал. На него тя
представя музея в Белия
град и всички исторически
обекти в общината чрез три-
измерните прожекции, изра-
ботени по трансграничен

В РУМЪНИЯ
ПРЕДСТАВИХА
ХРАМА НА КИБЕЛА

проект и прожектирани на
фасадата на Мелницата.

У нас литературният фести-
вал ще се състои от 7 до 10
септември в Русе. Основната
му цел е да представи пис-
меното наследство в трансг-
раничния регион, да демонс-
трира туристическия потенци-
ал на библиотеката. Предва-
рителна програма: три твор-
чески работилници за деца:
за изработване на екслибрис,
комикс и родословно дърво;
литературна игра; посещение
на културно-исторически за-
бележителности; разходка с
корабче по Дунава; предста-
вяне на изложби.
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КМЕТЪТ ЕЛЕНА
БАЛТАДЖИЕВА С
НАГРАДА ЗЛАТЕН
ПРЪСТЕН ЗА ЗАСЛУГИ
В ОПАЗВАНЕ НА
КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО И
РАЗВИТИЕТО НА
ТУРИСТИЧЕСКИЯ
ПОТЕНЦИАЛ

5, 6, и 7 септември са ве-
лики исторически дати за
добруджанци. По този повод
в нашата организация "Хо-
биСклуб" - по идея на Доб-
ра Колева, организирахме
екскурзия до мемориалния
паметник в село Козлодуй-
ци. Посрещна ни кметът на
селото - г-жа Румянка Ко-
лева - млада, енергична и
работлива дама.  По вида
на добре подреденото и
чисто село изводите ни са,
че тук работи добър кметс-
ки екип. Пред мемориалния
паметник, построен  и отк-
рит през 2017 г., в чест на
загиналите войни от VI пе-
хотна Бдинска дивизия за
Освобождението на Добру-
джа, започна разказа си
кметицата на селото.  Ме-
мориалът е построен сред
красива, богата и привле-
кателна местност в близост
до село Козлодуйци, на не-
го са изписани имената на
650 войници и офицери от

36-и пехотен Козлодуйски
полк, 35-и Врачански полк,
6-а пионерска дружина и
2-ри артилерийски полк от
състава на дивизията, пад-
нали в боевете за осво-
бождението на Добруджа.

Новото име на Осман Фа-
къ е дадено в чест на 36-и
пехотен козлодуйски полк,
който е участвал тук в теж-
ки сражения на 5, 6, 7  сеп-
тември 1916 г. На 6 септем-
ври 1916 г. полкът заема ог-
неви позиции край село
Паскалево и село Козло-
дуйци, в местността "Ири
Орман (едра гора). Тук па-
дат убити 241 редници, по-

ИЗЛОЖБА С ДЕТСКО
ТВОРЧЕСТВО В
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

На 27 август в Художестве-
на галерия - Добрич  беше от-
крита изложба на "Лятна ра-
ботилница за въображение".

По традиция през вакан-
цията в галерията се про-
веждат ежедневни занима-
ния с деца. От началото на
месец юни до последните
дни на август галерията се
изпълва с малки художни-
ци.Те се запознават с кар-
тините и майсторите, рису-
ват,  моделират, изработват
колажи и играят образова-
телни игри. Научават инте-

ресни факти от света на
изобразителното изкуство,
придобиват умения в раз-
лични техники, насърчава се
развитието на техните твор-
чески способности.

На откриването на излож-
бата бяха поканени всички
участници, техните близки,
приятели и ценители на дет-
ското творчество, които
подкрепиха  малките худож-
ници и  се насладиха на тех-
ните творби.

Екип на Художествена
галерия - Добрич

С авто и мотошествие "По
стъпките на Хан Аспарух" и
редица други прояви в Доб-
рич ще бъде отбелязана 40-
годишнината от откриване-
то на най-големия мемориа-
лен комплекс, посветен на
създателя на Българската
държава.

Пред паметника - един от
символите на Добрич, ще
бъде подредена изложба с
фотокадри от строителство-
то и откриването на архи-
тектурно-скулптурния комп-
лекс през 1981-а за 1300-го-
дишнината от създаването
на Българската държава, съ-
общават от националния мо-
токлуб "Кан Аспарух 681",
който в партньорство с Ре-
гионалния исторически му-
зей организира тържества-
та на 5 септември.

Автори на мемориала са

С ПРАЗНИЧНИ ПРОЯВИ В ДОБРИЧ ЩЕ
БЪДЕ ОТБЕЛЯЗАНА 40-ГОДИШНИНАТА
ОТ ОТКРИВАНЕТО НА МЕМОРИАЛНИЯ
КОМПЛЕКС "ХАН АСПАРУХ"

скулпторът Величко Мине-
ков и архитект Иван Нико-
лов. Фигурата на хан Аспа-
рух върху кон с меч в ръка
се извисява на 24 метра. Ве-
чен огън и тринадесет гранит-
ни блока, които водят към мо-
нумента, символизират слав-
ната история на България.
Паметникът е художествено
осветен в цветовете на на-
ционалното знаме.

В празничния ден рокери-
те ще направят почетна оби-
колка на града, а обществе-
ността ще се поклони и ще
положи цветя на паметника.
Празникът ще продължи на
скейтпарка с концерти на
народната певица Илка
Александрова, дамската рок
група "Second to none" и гру-
па "Епизод", съобщи корес-
пондентът на БТА Юлия
Христова.

Доц. д-р Бони Петрунова,
директор на Националния
исторически музей - София
и ръководител на разкопки-
те в Калиакра, в присъстви-
ето на г-н Пенко Георгиев,
директор на Исторически
музей Каварна, връчи гра-
мота и първият златен пръс-
тен - реплика на г-жа Елена
Балтаджиева, кмет на общи-
на Каварна, за принос по
опазване на културното нас-
ледство и работа по попу-
ляризирането на среднове-
ковната българска столица
Калиакра и като цяло на Се-
верното Черноморие.

Доц. д-р Петрунова изка-
за благодарности за това,
че с финансовата помощ на
община Каварна и на Бъл-
гарския институт по архео-
логия към БАН, групата от
археолози и стажанти, как-

то и местни жители и сту-
денти под нейното ръковод-
ство имат възможност да
проучват района на Кали-
акра.

"Пръстенът на Георги" е
най-красивият пръстен от
средновековието намерен у
нас. Затова и доц. д-р Бони
Петрунова учредява награ-
да златен пръстен за заслу-
ги на личности, допринесли
за опазване на културното
наследство и за развитието
на туристическия потенциал.

"Г-жа Елена Балтаджиева
е първият носител на този
приз" - сподели доц. д-р Пет-
рунова. Кметът Елена Бал-
таджиева благодари за чест-
та, с която е удостоена и по-
ясни, че ползотворната съв-
местна работа ще продължи
и занапред, съобщиха на
сайта на общината.

"ДОБРИЧ В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ 6.0"
На  6 септември от 17 часа в Градски парк "Св. Георги" в

Добрич ще се проведе поредното издание на граждански
Форум: "Добрич в бъдеще време 6.0". Форумът е инициатива
на добричкото сдружение "Граждани +" и от 2017 г. се про-
вежда с подкрепата и участието на Община гр. Добрич.

Основна цел на форум "Добрич в бъдеще време" е под-
помагане на сътрудничеството на проактивната граждан-
ска общност от добричлии, живеещи в Добрич и всички
хора, свързани с Добрич, но живеещи навсякъде по све-
та. Форумът свързва тази гражданска енергия и местната
власт в дефинирането на проблемите и намирането на
общи решения за града ни.

В тазгодишното издание ще си кореспондират два фокуса
- активността на младите и ангажирането на обществото с
развитието на града ни. Темите на презентациите са:

1. Младежки конкурс "Заживей с Добрич!" - твоята идея,
която променя града ни и го представя на света.

2. Младежки пространства - проактивни младежки струк-
тури и сътрудничеща Община. Пример от Варна.

3. Каква е ползата от работата ни заедно? - Примери и
поуки от ангажирането на обществото с развитието на
градовете ни.

Можете да видите подробностите на посочения линк:
http://globaldobrich.org/sabitiya/dobrich-v-badeshte-vreme-6-0/

?fbclid=IwAR3jT0mA2HbWWP0cTc0vn1qwEQsqyABt6uxj3BI7a6qpex2OLx7HF8XBsHw
Успоредно с Форума "Добрич в бъдеще време 6.0", за

втора поредна година ще се състои и панаир на неправи-
телствените организации в Добрич. Това е свободно прос-
транство, в което всяка организация може да популяри-
зира сред гражданите на Добрич своята работа и да доп-
ринесе за видимостта на неправителствения сектор в об-
щия ни живот.

           Заповядайте!

дофицери и офицери, ране-
ните са над 500 души. Уби-
тите са погребани в сухо-
долието - местността Ири
Орман. Мястото е нарече-
но "Войнишките гробища".
На 7 септември 1916 г.  се-
ло Осман Факъ бива осво-
бодено от румънските оку-
пационни войски от 36-и пе-
хотен Козлодуйски полк. На
помощ се притекла първа
конна дивизия с командир
Ген. Иван Колев, които са
атакували във фланг и спи-
рат настъплението на против-
ника. В края на разказа си
кметицата подчертава, че във
войните, които е водила Бъл-
гария, са участвали 99 души
от село Козлодуйци, от кои-
то 38 са загинали. По иници-
атива на местния краевед
о.з. полк. Йордан Георгиев в
центъра на селото е издигнат
скромен паметник в тяхна
чест. В знак на дълбок пок-
лон към загиналите за Доб-
руджа герои ние от "ХобиСк-
луб" посадихме пред кметст-
вото малко дръвче.

Тодорка СТОЯНОВА и
Иван ТОДОРОВ - ХобиСк-

луб Добрич
УНИКАЛНО
СВЕТЛИННО ДРОН
ШОУ ЩЕ ОСВЕТИ
НЕБЕТО НАД ДОБРИЧ
ПО СЛУЧАЙ 105
ГОДИНИ ОТ
ДОБРИЧКАТА ЕПОПЕЯ

Уникални фигури и надпи-
си, посветени на Добричка-
та епопея, ще озарят небе-
то над града по време на
светлинно Дрон шоу на 7
септември, когато е годиш-
нината от битката за град
Добрич през 1916 година.
Това съобщи Светослав Пет-
ков, който е част от органи-
зацията за светлинното шоу.

Програмата, дело на еки-
па на "DroneShow.bg", ще е
с продължителност от око-
ло 10 минути и ще започне
след концерта, посветен на

годишнината в центъра на
града.

Главен организатор на
Дрон шоуто е община Доб-
рич, по предложение на
Светослав Петков.

"Идеята е да направим не-
що по-различно и модерно
в нашия град и да поздра-
вим младите по един инова-
тивен и интересен начин.
Дрон шоуто е по екологич-
но от фойерверките, след
него няма замърсяване на
въздуха и улиците  и не пла-
ши животните" - заяви той.

ГЕРОИЧНОТО МИНАЛО НА ДОБРУДЖАНЦИ

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
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На 1 септември Православ-
ната църква отбелязва Си-
меоновден. В християнския 
календар се чества паметта 
на Св. Симеон Стълпник и 
неговата майка Св. Марта – на 
този ден се полага началото 
на църковната Нова година.

В много краища на страна-
та денят се смята за начало 
на новата година - 1 септем-

ври, когато започват есенната 
оран и сеитба.С празника 
Симеоновден започва есен-
ната оран. В България денят 
е известен още като “Симеон 
орач”, „Симеон сърп”, “Симе-
он брульо”, „Летен полазник”. 
Според обичая рано сутринта 
домакините замесват тесто 
и изпичат пресни пшенични 
питки, като с едната от тях 
захранват ритуално воловете 
и биволите, с които се оре 
нивата.

Народната традиция изис-
ква на Симеоновден да не се 
дава назаем и да не се изнася 

нищо от къщата, за да не 
“излезе берекетът от дома”. 
Докато не се върне стопани-
нът от полето, в дома не се 
пали огън, за да се предпазят 
от огън нивите. Не се готви, не 
се пере и простира.

Празникът е известен и с 
обичая «полазване» (Летен 
полазник) - всички в къщата 
следят за първия влязъл в 

къщата - ако е богат, значи 
реколтата ще бъде добра.

По същия начин и орачът, 
отивайки към нивата, смята, 
че ако срещне човек с “пъл-
но”, житото ще роди много 
зърно.

Обичаите повеляват сутрин-
та жените да замесят пше-
ничено тесто и да направят 
питки, с които захранват ри-
туално воловете и биволите, с 
които ще се оре. Приготвят се 
и малки кравайчета, които се 
нанизват на рогата им. На ня-
кои места в България на този 
ден пред каруца се коли петел 

за курбан на св. Симеон. Ора-
чите и сеячите са облечени 
празнично, а жените обикалят 
около тях и ръсят жар, за да 
е спорна работата. След из-
ораването на първата бразда 
обредната пита се разчупва 
на четири части едното парче 
се хвърля на изток, второто 
се дава на воловете, третото 
се заравя в нивата, а четвър-
тото се изяжда от стопанина. 
Костите от варената кокошка 
също се заравят в браздата.

Според житието на светеца 
той е роден в Мала Азия. На 
18 г. постъпва в манастир, но 
след това се усамотява, като 
си построява каменна кула, 
подобна на висок стълб, върху 
която прекарва остатъка от 
живота си, затова е наречен 
«Стълпник“. Там умира на 103 
години.

Имен ден празнуват: Симе-
он, Симеона, Симон, Симона, 
Симо, Сима, Симана, Мона, 
Моника, Марта.

В Балчик бе подписан мемо-
рандум в областта на култу-
рата между община Валашке 
Мезиржичи и Държавен кул-
турен институт “Двореца» в 

Белия град.
Документът подписаха Иво-

на Воячкова – заместник-кмет 
по култура и образование на 
града от Злинския край на Че-
хия, и директорът на култур-

ния център Жени Михайлова 
– която е почетен гражданин 
на побратимената на Балчик 
чешка община.

Припомням, че между Дво-

реца в Балчик и Средното 
художествено училище по 
стъкларство и дизайн във Ва-
лашске Мезиржичи вече е 
установено дългогодишно при-
ятелство.

„Този официален акт про-
дължава съществуващото съ-
трудничество и отваря нови 
перспективи“, каза Ивона 
Воячкова. Тя покани Дворе-
ца да участва в стъкларски 
симпозиум през септември в 
чешкия град и подчерта, че 
Балчик е прекрасен, вдъхновя-
ващ младите творци от учили-
щето. От края на този месец 
в продължение на 14 дни тук 

ще творят 33-ма чешки уче-
ници. Техният преподавател 
Йозеф Дивин ще представи 
в рамките на пленера своята 
книга – каталог, показваща 
иновативни методи за обра-
ботка на стъкло. 

Директорът на Двореца 
Жени Михайлова заяви, че 
тепърва ще се разработват 
общи програма за артисти, 
които да представят изку-
ството си в Балчик. Чешките 
гости отправиха покана към 
местните творци да предста-
вят изкуството си в Чехия, 
съобщи кореспондентът на 
Радио Варна Албена Иванова.

По линия на международен 
проект по програма «Еразъм 
плюс» отложената от м.г. из-
ложба на антично стъкло на 
Националния исторически 
музей на България ще госту-
ва във Валашске Мезиржичи 
през декември, след като през 
2019-а чешки ученици успеш-
но се представиха в една от 
най-престижните културни 
институции в България (НИМ).

Михайлова припомни, че за 
поредна година доброволци 
от Чехия подпомагат турис-
тическото обслужване през 
летните месеци. През тази 
година се отчита повишена 
посещаемост от Чехия и в 
тази посока служителите на 
културния институт посеща-
ват курсове по чешки език.

Изпълнителна агенция по 
горите (ИАГ), Българското 
дружество за защита на пти-
ците (БДЗП) и Североизточ-
но държавно предприятие 
(СИДП) обявяват конкурс за 
рисунка. Конкурсът ще се 
проведе от 25 август до 8 
октомври и е насочен към 
ученици oт всички класове в 

цялата страна.
Темата на конкурса е „Земи-

те и горите на орела“ и е пос-
ветена на една от най-ембле-
матичен за българските гори 
птици – малкият креслив орел. 
Учениците могат да нарисуват 
вида в естествената му среда 
– сред короните на дървета, 
където свива гнездо, в полет 
или в обширните ниви и поляни, 
където ловува. Имат свободата 
да използват средства и техни-
ки по собствен избор.

След изтичане на крайния 
срок  жури ще определи най-
добрите творби в категориите: 
I-IV клас, V-VII и VIII-XII клас. 
Победителите ще бъдат обя-
вени на 15 октомври на сайта 
eagleforests.org, като първите 
трима от всяка възрастова 
група ще получат награди, 
а техните творби ще станат 
част от календар за 2022 
година, който ще се разпрос-

транява в цялата страна.
Р и с у н к и т е  т р я б в а  д а 

бъдат изпратени на адре-
с и :  l . v a r b e v a @ i a g . b g  и 
t.dimitrova@dpshumen.bg, като 
към всяка творба трябва да 
бъдат добавени: трите имена 
на ученика, адрес, телефон за 
връзка, град, училище и клас.

Всички получени произве-

дения ще бъдат публикувани 
на на Фейсбук страницата на 
проекта „Земите и горите на 
орела“, където родителите и 
младите художници ще могат 
да видят творбите си. 

След приключване работата 
на журито, класираните на 
първите места ще трябва да 
изпратят рисунките си на ад-
рес: Изпълнителна агенция по 
горите, град София, булевард 
„Христо Ботев“ 55, за Любка 
Върбева.

Конкурсът е част от проекта 
„Земите и горите на орела“ по 
програма LIFE на ЕС. Целта на 
проекта е да бъде опазен един 
от защитените видове на тери-
торията на България - малкият 
креслив орел, като една от 
природозащитните дейности 
е залесяването на нови гори 
в Източна България, които са 
дом за вида.  

Татяна ДИМИТРОВА

Поредното силно пред-
ставяне на Студио „Саран-
дев“ в певчески конкурс 
- талантливите поп изпъл-
нители на Младежки център 
- Добрич с вокален педагог 
Елена Карабельова се за-
върнаха от крайдунавския 
град Тутракан с 9 отличия. 
Те взеха участие XX Меж-
дународен конкурс „Речни 
ноти“, който се проведе от 

26 до 28 август. Със спе-
челени първи награди след 
отлично представяне могат 
да се похвалят Ванина Гри-
горова, Мартин Стоянов и 
Димитрина Германова. Вто-
ра награда успя да грабне 
Денислава Димитрова. С 
трети награди са Симона 
Тодорова и Полина Семен-
дяева. Специална награда 
на Общинския център за 
извънучилищни дейности 
- Тутракан бе връчена на 
Преслава Тодорова. С пър-
ви награди са и двата дуета 
на Студио „Сарандев“, кои-
то се състезаваха в кате-
гория „Вокални формации“ 
- Денислава Димитрова и 
Мартин Стоянов, и Дими-
трина Германова и Росен 
Петров.

Особено оспорвана бе 
битката в Четвърта въз-
растова група при индиви-
дуалните изпълнители, в 
която призьорите получават 
и едногодишна стипендия от 
Министерството на образо-
ванието и науката. Стипен-
диите са само три и затова 
в тази възрастова група се 
присъждат само едно първо, 
едно второ и едно трето 
място. Студио „Сарандев“ 
успя да грабне две от трите 
стипендии. Едната отиде 
при Димитрина Германова, 

която за пореден път де-
монстрира високо вокално 
майсторство и стана първа 
в групата с най-висок резул-
тат от всички 15 участници. 
Втората стипендия грабна 
Полина Семендяева, която с 
трети по сила резултат зае 
престижното трето място.

В „Речни ноти“ 2021 участ-
ваха млади поп изпълнители 
от много градове на стра-

ната: София, Пловдив, Тут-
ракан, Добрич, Русе, Пле-
вен, Кубрат, Варна, Ямбол, 
Каспичан, Шумен, Велико 
Търново, Бургас и др., както 
и от далечен Казахстан. 

Международното жури, 
съставено от изтъкнати му-
зиканти - професионалисти 
бе с председател Хайгашод 
Агасян и членове: Стефан 
Вълдобрев, дуетът Димитър 
и Христо, Николай Текели-
ев, Милена Добрева, Димчо 
Рубчев и Карлагаш Абдика-
римова (Казахстан).

20-ото издание на кон-
курса бе отбелязано от 
организаторите с по-бога-
та съпътстваща програма: 
работни срещи с ментори 
в три отбора, концерти на 
трио „Тринити“ и на дуетът 
Димитър и Христо, предста-
вяне на книгата на Стефан 
Вълдобрев „Книга за песни-
те“, коктейл за ръководите-
ли, участници и гости.

Конкурсът „Речни ноти“ 
преминава в два етапа - пър-
ви онлайн (предварителна 
селекция) и втори присъст-
вен. Единствено категори-
ята „Песни от мюзикъли и 
филми“ тази година про-
тича изцяло онлайн, като 
все още журирането не е 
приключило и тепърва се 
очакват резултатите.

Драматичен театър «Йор-
дан Йовков» - гр. Добрич, бе 
подкрепен от Българската 
асоциация на собствениците 
на земеделски земи (БАСЗЗ), 
като част от благотворителна-
та ѝ кампания „Заедно срещу 
Ковид-19”.

Помощта от членовете на 
БАСЗЗ е съобразена с нуж-
дите на театъра и включва 
безконтактни инфрачервени 
термометри, диспенсъри за 
дезинфектант от неръждаема 

стомана, лампи за дезинфек-
ция, дезинфектант за ръце 
и повърхности. Дарението е 
предназначено за предотвра-
тяване на риска от заразя-
ване с COVID-19 на екипа на 
театъра.

Дарението беше официално 
връчено на 27 август на дирек-
тора на театъра Иван Мандев 
от изпълнителния директор 
на БАСЗЗ Стефан Асенов и 
председателя на Стопанска 
камара – Добрич, Николай Ра-
дев. Г-н Мандев благодари за 
подкрепата, като подчерта, че 
тя е изключително навремен-
на, от гледна точка на задава-
щата се поредна ковид-вълна. 
Благодарение на дарението, 
работещите в театъра ще 
се чувстват по-спокойни за 
здравето си.

Театърът в Добрич е създа-
ден през 1928 г. На сцената 
на обществено-политическия 
живот  се ражда студио „Съ-
гласие“, начело със своя съз-
дател Атанас Попов, незнайно 
защо напомняйки ни за без-
смъртния образ на прочутия 

майстор от Йовковия разказ 
„Песента на колелетата“, пос-
ветил дарбата си да създава 
красота в името на човеш-
ката надежда, дал 35 години 
от живота си на театралното 
изкуство в Добрич. Било е 
трудно, но свято начинание. 
Южна Добруджа по това вре-
ме е под румънска окупация и 
появата на този задграничен 
български театър към Българ-
ското културно общество в 
Добрич е забележителен кул-

турен и политически феномен 
в живота на добруджанския 
край. Магнетичната сила на 
театъра като изкуство съби-
ра единомишленици, които 
макар и да не са професио-
нално подготвени, вграждат 
в „Студия“ мъжество, вяра, 
кураж и любов към сцената. 
Сред първите постановки са 
„Топаз“ от Марсел Паньол, 
„Чест“ от Зудерман, „Боряна“ 
от Йордан Йовков, „Вража-
лец“ от Ст. Л. Костов. Днес 
театърът в Добрич носи името 
на Йордан Йовков – човекът, 
обезсмъртил надеждата, пе-
вецът на Добруджа. 

За близо година и половина 
благотворителната кампания 
на БАСЗЗ „Заедно срещу 
Ковид-19” подпомогна 12 бол-
ници и медицински центрове, 
четири институции, една син-
дикална организация, един 
театър и семействата на два-
ма починали медици, някои по 
повече от един път. Помощта 
обхвана 35 населени места и 
бе съобразена изцяло с нуж-
дите на дарените.

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 1 
СЕПТЕМВРИ - СИМЕОНОВДЕН

ЗАСИЛВА СЕ КУЛТУРНИЯТ ОБМЕН МЕЖДУ ДВОРЕЦА В 
БАЛЧИК И ЧЕШКАТА ОБЩИНА ВАЛАШКЕ МЕЗИРЖИЧИ

КОНКУРС ЗА РИСУНКА "ЗЕМИТЕ И 
ГОРИТЕ НА ОРЕЛА" СЕ ФОКУСИРА ВЪРХУ 
ОПАЗВАНЕТО НА МАЛКИЯ КРЕСЛИВ ОРЕЛ

ПЕТ ПЪРВИ НАГРАДИ И ОЩЕ МНОГО ОТЛИЧИЯ 
ЗА СТУДИО "САРАНДЕВ" ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ 
КОНКУРС "РЕЧНИ НОТИ" - ТУТРАКАН

БАСЗЗ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ЖЕСТ КЪМ 
ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР «ЙОРДАН ЙОВКОВ» 
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Милена Тодорова от
Добрич завърши на 15-о
място в квалификацията на
10 метра пушка от изпра-
вено положение на смесе-
ното състезание по спорт-
на стрелба от паралимпи-
адата в Токио в категория
SH2 (участниците имат
право да поставят ръцете
си върху стабилизираща
плоскост).

Резултатът от 626,5 точ-
ки не бе достатъчен на бъл-
гарката за място сред пър-
вите осем и класиране за
финала, като от него я раз-
делиха само 4,9 точки.

Въпреки, че не успя да се
класира за финала, трябва
да се отбележи, че резул-
татът на Тодорова е най-
високият сред всички же-

ни, участващи в квалифика-
цията. Всички останали 14
участници преди нея са мъ-
же, пише БНР.

Победител в квалифика-
цията стана италианецът
Андреа Ливерани с 635,3

МИЛЕНА ТОДОРОВА НЕ УСПЯ ДА
СЕ КЛАСИРА ЗА ФИНАЛА В ТОКИО

Отборите на Добруджа и
Спартак (Варна) завърши-
ха наравно 1:1 на стадион
"Дружба" в двубой от по-
редния кръг на Втора про-
фесионална лига.

През първото полувреме
гостите бяха по-добрият
тим на терена. Те създадо-
ха няколко опасни положе-
ния пред вратата на "жъл-
то-зелените", но стражът
на домакините Димитър
Илиев демонстрира отли-
чен рефлекс и опази вра-
тата си суха. В самия край
на първата част се стигна
до спречкване между със-
тезатели на двата отбора,
като главният съдия пока-
за два жълти картони - за
Том от домакините и Геор-
ги Георгиев от състава на
гостите. Играчът на Спар-
так веднага видя и карто-
на с червен цвят, тъй като
десет минути преди това
вече бе получил официал-
но предупреждение за на-
рушение срещу Том. Така
двата отбора се оттеглиха
на почивка при нулево ра-

ФУТБОЛИСТИТЕ НА ДОБРУДЖА И
СПАРТАК ЗАВЪРШИХА НАРАВНО

България има своите
първи медалисти от Пара-
олимпийските игри в То-
кио. Ружди Ружди, шампи-
он от Игрите в Рио де Жа-
нейро през 2016 г. в тлас-
кането на гюле в категория
F55, този път заслужи сре-
бърното отличие. 30-годиш-
ният българин постигна
12.23 метра в най-добрия
си пети опит в състезание-
то. Параолимпийски шам-
пион в Токио с нов свето-
вен рекорд от 12.63 метра

стана бразилецът Уолъс
Сантос. Той подобри све-
товния рекорд на Ружди
Ружди - 12.47 метра от Лон-
дон 2017. С бронзовия ме-
дал на втори поредни пара-
олимпийски игри се окичи
полякът Лех Столтман, кой-
то изпрати гюлето на 12.15
метра за третото място.
Ружди Ружди има още две
световни параолимпийски
титли и три европейски.

Християн Стоянов доне-
се втория медал за Бълга-
рия от Параолимпийските
игри в Токио. След като
Ружди Ружди спечели сре-

СРЕБРО ЗА РУЖДИ РУЖДИ И
ХРИСТИЯН СТОЯНОВ ОТ ИГРИTE

венство, а варненци оста-
наха в намален състав.

След подновяването на
играта добруджанци уста-
новиха игрово надмощие и
усилията им бяха възнагра-
дени в 59-ата минута, кога-
то триходова комбинация
между Том, Андриян Димит-
ров и Рангел Абушев завър-
ши с попадение на послед-
ния. В 67-ата минута обаче
Янчо Андреев се възполз-
ва от грешка в отбраната
на домакините и възстано-
ви равенството. Момчета-

та на Стефан Славов до
последно търсеха победата
и създадоха хубави голови
ситуации, но грешаха при
завършващия удар.

В крайна сметка мачът за-
върши без победител - 1:1.
Добруджа има вече 5 точки
в актива и заема 17-о място
в класирането. Следващият
официален двубой за доб-
ричлии е на 8 септември в
Смолян, когато ще гостуват
на Родопа в мач от предва-
рителния кръг за Купата на
България.

бърен медал в тласкането
на гюле, Стоянов също
грабна среброто в бягане-
то на 1500 м в клас Т46.
Световният шампион в та-
зи дисциплина направи сил-
но бягане, но малко не му
достигна да завоюва злато-
то. Той водеше почти през
цялата последна обиколка,
но във финалните метри поз-
воли на руснака Александър
Яремчук да го изпревари и
да спечели олимпийската
титла с време 3:52.08 мину-
ти. Българинът завърши с
време 3:52.63. Бронзовият
медал пък остана за предс-

БЪЛГАРИЯ НАПУСНА ЕВРОВОЛЕЙ
2021 СЛЕД ИЗКЛЮЧИТЕЛНА
ДРАМА СРЕЩУ ШВЕЦИЯ

Приказката за волейбо-
листките от националния
отбор на България на Ев-
ропейското първенство в
Пловдив свърши. След
страхотното представяне в
груповата фаза, момичета-
та на селекционера Иван
Петков отстъпиха по изк-
лючително драматичен на-
чин на Швеция с 2:3 (25:12,
21:25, 22:25, 25:14, 17:19)
във втория 1/8-финал на
Евроволей 2021.

В началото на първия
гейм България бързо пове-
де с 4:0 след две грешки
на шведките, последвани
от контра и блокада на ка-
питанката Елица Василева.
Разликата продължи да
расте до 7:1 след пусната
топка на разпределителка-
та Лора Китипова. Предни-
ната на България стана
14:5 след нови мощни ата-
ки на Емилия Димитрова и
Ели Василева. България
запази предимството си до
22:12 след атака в аут на
Изабел Хаак и контраата-
ка-пайп на Гергана Димит-
рова, след което спокойно
спечели гейма с 25:12 след
нова атака на Гергана Ди-
митрова, контра на Нася
Димитрова и грешка на
шведките.

Втората част тръгна рав-
ностойно до 3:3, след кое-
то Швеция дръпна с 6:3
след няколко грешки в бъл-
гарския тим. Разликата
нарасна до 8:4 след ас на
Изабел Хаак. Постепенно
България намали пасива си
до 11:10 след две поредни
страхотни атаки на Нася Ди-
митрова. Шведките си вър-
наха преднината при 15:11
след атака в аут на Емилия
Димитрова и контра от вто-
ра линия на Анна Хаак. "Лъ-
виците" отново намалиха до
17:15 след две грешки на
шведките и страхотна ата-
ка на Ели Василева. В край-
на сметка Швеция затвори
гейма в своя полза при

точки, който постави и па-
ралимпийски рекорд за
квалификациите.

В сряда Милена Тодоро-
ва ще участва и в състе-
занието на 10 метра пуш-
ка от положение легнал.

тавителя на Уганда Дейвид
Емонг, който завърши с ли-
чен рекорд от 3:53.51 мину-
ти. 23-годишният Стоянов
подобри сериозно пости-
жението си от Олимпийски-
те игри в Рио 2016, когато
остана на 7-ото място в та-
зи дисциплина.

Фатме Исмаил не успя да
се пребори за медал в дис-
циплината копие категория
F13 на Параолимпийските
игри в Токио. 24-годишната
българска състезателка
направи всичко, което бе
по силите й, като дори по-
добри личния си рекорд, но
това й отреди осмо място
в крайното класиране. Най-
доброто хвърляне на Исма-
ил бе в петия и опит, кога-
то хвърли 26.84 м. Победи-
телка в тази дисциплина
стана представителката на
Узбекистан Нозимахон Ка-
юмова, която хвърли 42.59
м и така подобри личното
си постижение за сезона.
Сребърният медал остана
за китайката Юпин Жао с
41.85 м, а с бронза се оки-
чи Лизавета Пятренка от
Беларус с постижение от
38.99 м.

25:21 след нова успешна
атака на Изабел Хаак и из-
равни на 1:1.

В началото на третия
гейм Швеция поведе с 2:0
след технично отиграване
на разпределителката Вил-
ма Андерсон и блокада на
Анна Хаак, но България
веднага обърна до 3:2 след
атака на Гергана Димитро-
ва, последвана от контра и
страхотен блок на Христи-
на Вучкова. Играта на два-
та тима продължи равнос-
тойно до 9:9, след което
българските "лъвици" дръп-
наха с 11:9 след две отлич-
ни блокади на Лора Кити-
пова и Христина Вучкова.
Шведките веднага израв-
ниха при 11:11, но Бълга-
рия моментално си върна-
ха предимството при 13:11
след грешки на скандинав-
ките. Разликата стана
17:13 след успешни атаки
на Емилия Димитрова и
Ели Василева. "Тре кро-
нур" успя да изравни -
19:19. Равенството се за-
пази до 22:22, след което
Швеция поведе и спечели
гейма с 25:22.

Четвъртата част стартира
добре за българките моми-
чета, които поведоха с 3:2
след ас на Лора Китипова
и контраатака на Гергана
Димитрова. Играта продъл-
жи равностойно до 7:7,
след което България дръп-
на с 9:7 след грешка от сер-
вис на Изабел Хаак и ус-
пешна контра на Гергана

Димитрова. Преднината на
България стана 15:9 след
атака в аут на Изабел Хаак
и блокада на Христина Вуч-
кова. Резултатът стана 19:11
след нов блок на Вучкова и
страхотна контра от втора
линия на Гергана Димитро-
ва. България запази пре-
димството си и спечели гей-
ма с 25:14 след нов блок на
Христина Вучкова, с което
вкара срещата в решаващ
тайбрек.

Петият решителен гейм
започна равностойно до 2:2,
след което България пове-
де с 4:2 след две отлични
блокади на Христина Вучко-
ва. Шведките успяха да из-
равнят при 5:5 след две бло-
кади и дори излязоха нап-
ред в резултата с 6:5. Блок-
аут на Емилия Димитрова и
контраатака от краче на На-
ся Димитрова и 7:6 за бъл-
гарските "лъвици". Неверо-
ятна блокада на Елица Ва-
силева и 8:6 за България.
Швеция за пореден път стиг-
на до равенство при 13:13.
Борбата за всяка топка и
точка продължи до 17:17, ка-
то двата тима изпуснаха и
по два мачбола. В крайна
сметка Швеция спечели
тайбрека с 19:17 след атака
на Изабел Хаак и контра на
Александра Лазич, а с това
и мача с 3:2.

Елица Василева, Гергана
Димитрова и Емилия Димит-
рова станаха най-резултат-
ни за българския тим съот-
ветно със 17, 16 и 15 точки.

ВИКТОРИЯ ТОМОВА Е "ЩАСТЛИВА
ГУБЕЩА" НА Ю ЕС ОУПЪН

Вики Томова ще играе в
основната схема на тазго-
дишното издание на US
Open. Българката не успя да
прескочи квалификациите,
след като загуби от британ-
ката Хариет Дарт със 7:6 (1),
1:6, 3:6, но впоследствие из-
кара късмет и ще играе в
същинската част на турни-
ра като "щастлива губеща".

Втората ракета на Бълга-
рия ще започне участието
си на Откритото първенст-
во на САЩ с двубой срещу
№97 в света Лорън Дейвис.
Ако успее да преодолее
британката, Томова ще се
изправи срещу шампионка-
та от 2019-а Бианка Андре-
еску или Виктория Голубич.

По този начин 26-годиш-

ната софиянка се превръ-
ща във втората българска
представителка, която ще
вземе участие в основната
схема на US Open. Четвър-
тфиналистката от миналата
година Цветана Пиронкова
също ще играе в Ню Йорк,
като първата съперничка
ще бъде 25-ата в схемата
рускиня Дария Касаткина.
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ИЗЛОЖБА "130 ГОДИНИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ В 
ДОБРУДЖА" ПРЕДСТАВЯТ В БАЛЧИК

Изложба, посветена на 130 
години педагогическо обра-
зование в Добруджа беше 
открита на 26 август от 10,00 
часа в рамките на седмия фо-
рум „Българско наследство“, 
който се проведе в Балчик от 
25 до 28 август. Фотодокумен-
талната експозиция «Европей-
ският дух в образователното 

дело на Силистра (1878-1913) 
е изготвена от Студентската 
учебно-изследователска ла-
боратория «Културно-истори-
ческо наследство» към фили-
ала в Силистра на Русенския 
университет «Ангел Кънчев» с 
ръководител доц. д-р Румяна 
Лебедова. Изложбата е разра-
ботена предимно от студенти-
те от специалност «Педагогика 
на обучението по български 
език и чужд език», поясни доц. 
Тодорка Георгиева – препода-
вател във филиал Силистра на 
Русенския университет.

В четирите основни модула 
е отделено място за създава-
нето на Педагогическото учи-
лище в Силистра и създатели-
те му, за учителската колегия, 
в която са включени голям 
брой доктори по педагогика 
и философия, получили обра-
зование в големи европейски 
университети. В изложбата е 
поставен акцент и на цивили-
зационната роля на чешките 
интелектуалци в живота на 
следосвобожденска България, 
сред които е Карел Махен, и 
ролята на швейцарските учи-
тели в образователното дело 
на Нова България. По-конкрет-
но за бащата на българската 
гимнастика - Луи Айер, който 
поставя основите на модер-
ното училищно спортно об-
разование и свързва живота 
си с образователното дело 

на Силистра в периода 1904 
– 1909 г.

След Балчик през месец 
септември изложбата отпъту-
ва за съседна Каварна, съоб-
щи кореспондентът на Радио 
Варна Албена Иванова.

По думите на доц. Георгиева 
сега интересът към педаго-
гическата специалност се е 

възродил благодарение на 
държавната подкрепа, про-
диктувана от тенденцията да 
се появи дефицит на учители 
в българските училища. Тя 

припомни, че миналата година 
Министерство на образова-
нието стартира програма по 
поемане на семестриални 
такси на студенти, които се 
обучават по педагогически 
специалности в страната 
и тази година продължава. 
„Това спомогна много млади 
хора, които не са започнали 
следването си веднага след 
средното образование, сега 
да седнат на студентската 
скамейка“, коментира тя.

Преподавателят подчерта, 
че Русенският университет е 
изпреварил пандемичната об-
становка и е поставил здраво 
начало за работа в електронна 
среда. Студентите се обучават 
и се справят добре да подгот-
вят електронни уроци и инова-
тивни методи на преподаване 
и оценяване. Всички учебни 
дисциплини са обезпечени и 
с електронни курсове, затова 
и не се очакват затруднения 
с промяна на епидемична-
та обстановка през новата 
учебна година, убедена е доц. 
Георгиева.

С няколко изложби  започна 
миналата седмица Седмото 
издание на международния 
форум „Българско наслед-
ство“ в Балчик, който тази 
година преминава под мото-
то Събор на преселението с 
акцент 80 години от възвръ-

щането на Южна Добруджа и 
съхранената българщина.

Изложба на Държавен ар-
хив – Силистра, е посвете-
на на преселването на севе-
родобруджанци в резултат 
на Крайовската спогодба 
(1940). Калина Михайлова от 
с. Шуменци, община Тутракан, 
показа красотата на добру-
джанските носии и по-специ-
ално на нейните корени, сред 
които 120-годишна престилка, 

наследила от прабаба си. Ми-
налата година участничката 
представи за първи път пред 
публиката на форума праз-
ничните облекла за годеж, 
сватба, лазарки, Бабинден, а 
през тази година – красотата 
и разнообразието от багри на 

преселските носии. Педагож-
ката, вече пенсионер, още 
носи спомените от вкусните 
бабини манджи (мамалига с 
прясно мляко и лятна салата 
от печени домати, пипер и 
патладжан) и християнските 
ценности на предците си.

„Моята майка е била две-
годишна, когато идва от Ру-
мъния в България. От моята 
баба и прабаба, при която 
съм израснала от малка, съм 

получила всичките си христи-
янски ценни. Тази престилка 
е нейна, на прабаба ми. Тя, 
милата, едва ли е предполага-
ла, когато съм била малка, че 
толкова дълбоки спомени ще 
остави в мене и че аз толкова 
често ще се връщам към тях. 
Дори когато се явявам на 
кулинарни конкурси, винаги 
се връщам към детството и 
използвам нейните рецепти. 
По този начин й благодаря, 
че съм расла при нея“, каза 
Калина Михайлова. Ние на-
всякъде водим нашите внуци 
с нас, защото искаме и те да 
получат нещо. В Копривщица 
нашата осемгодишна внучка 
ми каза: „Бабо, вие с дядо ни 
създавате спомени!», сподели 
още тя.

В рамките на форума бе 
представена и изложбата „130 
години педагогическо образо-
вание в Добруджа».

Във форума Българско 
наследство участват над 
600 души - основно от Бълга-
рия, но и от  Румъния, Мол-
дова, Украйна. В петък бе 
фолклорният конкурс в цен-
тралното читалище

О Б Я В А
На основание чл.17 от Наредба N 1/22.01.2015 г.
„МБАЛ - ДОБРИЧ”АД  ОБЯВЯВА КОНКУРС 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 
ЗА ЛЕКАРИ- СПЕЦИАЛИЗАНТИ към 15.12.2020г. 
по специалности, за които лечебното  заведение е 
акредитирано като база за придобиване на специалност, 
съгласно Заповед N РД-17-18/21.04.2017 год.  на Министъра 
на здравеопазването

1.1. Свободни работни места за лекари-специализанти, 
за които държавата ще финансира таксата за обучение по 
чл.40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42б от Наредба 
№1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата 
на здравеопазването по следните специалности:

Лекар, специализант «Пневмология и фтизиатрия“- 1 място
Лекар, специализант «Неонатология» - 1 място
1.2. Свободни работни места за лекари-специализанти по 

специалности, за които лечебното заведение е акредитирано 
като база за придобиване на специалност в системата 
на здравеопазването със Заповед N РД-17-18/21.04.2017 
г. на Министъра на здравеопазването за присъдена 
акредитационна оценка на «МБАЛ-Добрич»АД- «ОТЛИЧНА» 
за срок от пет години

Лекар, специализант „Нервни болести” - 1 място
Лекар, специализант «Педиатрия» - 1 място
Лекар, специализант «Анестезиология и интензивно 

лечение» - 2 места
Лекар, специализант «Пневмология и фтизиатрия“ - 1 място
Лекар, специализант «Неонатология» - 1 място
Лекар, специализант «Кардиология» - 1 място
Лекар, специализант «Нефрология» - 2 мeста
Лекар, специализант «Хирургия» - 1 място
Лекар, специализант «Медицинска онкология»  - 1 място
Лекар, специализант « Образна диагностика»  - 1 място
Лекар, специализант « Ортопедия и травматология» - 1 

място
Лекар, специализант « Ушно-носно-гърлени болести” - 1 

място
Лекар, специализант « Кожни и венерически болести ” - 1 

място
Лекар, специализант « Физикална и рехабилотационна 

медицина ”- 1 място
2.Изисквания за заемане на длъжността «лекар-

специализант»:
2.1. Образователно-квалификационна степен: висше- 

магистър по медицина;  
2.2. Членство в Български лекарски съюз;
2.3. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ 

характер и да не е лишено от правото да упражнява 
професията;

 3.Необходими документи за кандидатстване: 
3.1. Заявление за участие в конкурса- свободен текст;
3.2. Копие на дипломата за завършено висше образование- 

квалификационна степен „Магистър по медицина” и 
приложението към нея, заверена с текст „Вярно с оригинала”, 
три имена и подпис на кандидата;

3.3.Копие от актуален документ удостоверяващ членство 
в БЛС.

3.4.Мотивационно писмо.
3.5.Автобиография- европейски формат.
3.6.Копия от други документи, доказваща професионалната 

квалификация на кандидата: компютърна грамотност, 
ползването на чужди езици и др. ако има такива.

3.7. Документ за удостоверяване на трудов стаж. 
Кандидатите, които са придобили стажа си в «МБАЛ-Добрич» 
АД, не представят документ за удостоверяване на стажа. 
Наличието на стаж се проверява служебно от комисията по 
допускане на кандидатите до конкурс.

3.8. Декларация за обработка на лични данни (по образец).
4. Ред за провеждане на конкурса:
4.1. Първи етап- проверка за съответствие на подадените 

документи с изискванията на „МБАЛ-Добрич”АД. На 
допуснатите участници да бъдат съобщени писмено датата, 
часа и мястото на провеждане на втори етап от конкурса.

4.2. Втори етап- оценка на кандидатурата от определена за 
целта комисия. 

Комисията да извърши подбор между допуснатите кандидати 
по следните критерии:

а) среден успех от следването и от държавните изпити
Оценъчна скала:
- при успех от 3.00 до 4.00     –  1 точка
- при успех от 4.01 до 5.00     –  2 точки
- при успех от 5.01 до 5.50     –  3 точки
- при успех от 5.510 до 6.00   –  6 точки

б) трудов стаж по медицина
Оценъчна скала:
  - при стаж до 1 година           –  1 точка
- при стаж от 1 до 2 години   –  2 точки
- при стаж от 3 до 5 години   –  3 точки
- при стаж над 5 години        –  4 точки
в) събеседване
Общата оценка се получава като средно – аритметично от 

трите критерия.
 При наличие на повече кандидати  от броя на определените 

места, класирането ще се извърши съобразно окончателен 
резултат на оценката на комисията провела конкурса.

Комисията да изготви Протокол с одобрените кандидати 
за лекари- специализанти по съответната специалност в 
системата на здравеопазването. 

5.Подаване на документи за участие в конкурса:
5.1. Документите се приемат всеки работен ден от 08.00 до 

16.00 часа в Отдел „Човешки ресурси” на „МБАЛ-Добрич”АД, 
гр. Добрич, ул. «Панайот Хитов» 24, лично от кандидатите или 
от упълномощено лице от 01.09.2021г. 

5.2. Документите се подават в запечатан непрозрачен 
плик, на който е изписано  „Конкурс за избор на лекар-
специализант по клинична специалност „…….”, за място което:

- държавата ще финансира таксата за обучение по 
чл.40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42б от Наредба 
N1/22.01.2015г.  

или - лечебното заведение е акредитирано като база за 
придобиване на специалност в системата на здравеопазването 
със Заповед N РД-17-18/21.04.2017 г. на Министъра на 
здравеопазването;

5.3 Документите се приемат в едномесечен срок, считано 
от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, 
че този ден е неработен, документите се приемат в първия 
следващ работен ден.

 5.4. На кандидатите се предоставя предварително: 
„Длъжностна характеристика” на конкурсната длъжност, с 
която могат да се  запознаят   в Отдел „Човешки ресурси” на 
лечебното заведение или при поискване може да се изпрати 
по пощата за сметка на кандидата.

 Кандидатите, допуснати до участие в конкурса ще бъдат 
уведомени писмено за датата на провеждането му.

 За контакти: Отдел „Човешки ресурси”,  тел. 058/600 488 
в. 325

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
30 август – 3 септември, 09.00 – 17.30 ч., Народно читалище 

„Йордан Йовков – 1870 г.“ Летен детски център за игри и заба-
вления „Млад възрожденец“. Организатор: Народно читалище 
„Йордан Йовков – 1870 г.“

30 август, 19.00 ч., Огледална зала „Нели Божкова“. Музи-
кални контрасти – концерт на Ива Недева – цигулка, Ивона 
Недева – флейта и Линда Боянова – пиано. Организатори: Елит 
Проджектс мениджмънт със съдействието на Община град 
Добрич. Проект „Споделени музикални пространства“, реали-
зиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

1 – 2 септември, 18.00 – 21.00 ч., площад пред Младежки 
център – Добрич. Младежка инициатива „STREET ART пленер“ 
с Дамян Николов. Организатор: Младежки център – Добрич.

1 – 5 септември, Художествена галерия – Добрич. Пленер 
„Хартията“, Добрич, 2021

Програма: 
1 септември. Пристигане, настаняване и работна среща на 

участниците
2 септември.
09:00 ч., Начало , 10:00 ч., Откриване на пленера и прескон-

ференция, 13:30 – 18:00 ч., Работа в ателие, 18:00 ч., Индиви-
дуални представяния – Недко Недков „История на хартията“, 
Венета Велева „25 години проект „Хартията“

3 септември 
09:00 – 12:30 и 13:30 – 18:00 ч., Работа в ателие, 18:00 ч., Ин-

дивидуални представяния – Красимира Дренска, Женя Адамова
4 септември 
09:00 – 12:30 и 13:30 – 18:00 ч., Работа в ателие, 18:00 ч., 

Индивидуални представяния – Цветелина Максимова
5 септември, Екскурзия за участниците
Организатори: Художествена галерия – Добрич с финансо-

вата подкрепа на Община град Добрич.                              НДТ

КРАСОТАТА НА ДОБРУДЖАНСКИТЕ НОСИИ 
ПОКАЗАХА В СЪБОРА НА ПРЕСЕЛЕНИЕТО В БАЛЧИК

На 27 август в Художест-
вена галерия – Добрич  беше 
открита изложба на „Лятна ра-
ботилница за въображение“.

По традиция през ваканци-
ята в галерията се провеждат 
ежедневни занимания с деца. 
От началото на месец юни 
до последните дни на август 
галерията се изпълва с малки 
художници.Те се запознават 
с картините и майсторите, 
рисуват,  моделират, изра-
ботват колажи и играят об-
разователни игри. Научават 
интересни факти от света на 
изобразителното изкуство, 
придобиват умения в различни 
техники, насърчава се разви-
тието на техните творчески 
способности.

На откриването на излож-
бата бяха поканени всички 
участници, техните близки, 
приятели и ценители на дет-
ското творчество, които под-
крепиха  малките художници 
и  се насладиха на техните 
творби. 

Екип на Художествена 
галерия - Добрич

След дълго прекъсване Ху-
дожествена галерия - Добрич 
възражда традицията да се про-
веждат международни пленери и 
изложби, посветени на хартията. 
Пленер „Хартията 2021“ (01-10 
септември) е новото събитие в 
календара на галерията. В на-
чалото на тази година екипът ни 
разработи проект със заглавие 
„Хартия и цвят“, който в пред-
стоящото си издание акцентира 
върху колажа. Проектът получи 
одобрение и финансова под-
крепа от Община град Добрич. 
Галерията предоставя работно 
пространство и основни мате-
риали на участниците, които ще 
бъдат настанени в хотел „Вила 
ди Полета“ – наш партньор в 
начинанието. Съорганизатор 
на събитието е и Дружество на 
добрички художници – Добрич. 

Пленерът ще бъде открит офи-
циално на 02.09.2021 г. от 10:00 
в зала 10 на галерията. Очаква 
се слово да произнесе замест-
ник-кметът по хуманитарните 
дейности в Община град Добрич 
д-р Емилия Баева. Веднага след 

откриването ще има прескон-
ференция с организаторите и 
участниците в пленера.

Пленерът ще протече на фе-
стивален принцип и обхваща 
много и разнообразни дейности. 
В него ще участват 10 худож-
ници: Вера Пенева, Красимира 
Дренска, Жени Адамова, Цвете-
лина Максимова, Николина Джа-
новска, Венета Велева, Веселин 
Дамянов - Вес, Румен Нечев, 
Иван Велчев, Валери Чакалов. 
Работният процес в ателието ще 
може да се наблюдава в реално 
време от зрители и посетители. 
Вечерната програма включва 
индивидуални представяния на 
авторите, които ще запознаят 
посетителите със своите меж-
дународни участия, концепции и 
творчески търсения. 

Пленерът ще завърши с из-
ложба на творбите, създадени 
през десетте фестивални дни, 
а в рамките на месец след при-
ключването й ще бъде издаден 
и каталогът. 

Екип на Художествена
галерия - Добрич 

ИЗЛОЖБА С ДЕТСКО 
ТВОРЧЕСТВО В ХУДОЖЕСТВЕНА 
ГАЛЕРИЯ - ДОБРИЧПЛЕНЕР "ХАРТИЯТА 2021" В 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ДОБРИЧ
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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 КЪЩА в 
село Малина. Къщата е 
80кв.м.три големи стаи, 
коридор, кухня, баня с 
тоалетна, частично PVC, 
гараж, стопански по-
стройки. Двор 1080кв.м. 
0896454819.  2-10

ПРОДАВАМ  МЯСТО  В 
ГР.  КАВАРНА 695 КВ. На-
мира се  на  България 44 
А, ТЕЛ. ЗА  ВРЪЗКА  : 
0884211707. 2-10

ПРОДАВАМ  КЪЩА  С 
ДВОР  1480 КВ. В С.  ТЕЛЕ-
РИГ  ОБЛ. ДОБРИЧ. ТЕЛ . ЗА  
ВРЪЗКА: 0895463948. 2-10

Продавам  място  в гр. 
Каварна - 700 кв. м, на-
мира се  на „България“ 
44 „а“, тел. за  връзка: 
0884211707л 4-5

Продавам  къща  в с.  Те-
лериг  обл. Добрич, тел. за  
връзка: 0895463948. 4-5

**КУПУВА

КУПУВАМ земя без по-
средник. Тел. 0888 38 55 

59.

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

КУПУВАМ зем. земя 
без посредник в с. Ляско-
во или района. Тел. 0888 
385 559.

ПОД НАЕМ

ДАВАМ ТАВАНСКА СТАЯ 
ПОД НАЕМ, ДО БОЛНИЦА-
ТА. ТЕЛ: 0894424286. 1-3

ДАВАМ ПОД НАЕМ ДВУ-
СТАЕН, обзаведен апарта-
мент, етж 2. Тел. 0899 732 
010. 4-10

ТЪРСЯ ПОД НАЕМ га-
раж в център или широк 
център, подходящ за ре-
петиции на рок група. 
Тел. 0899868151 или 0899 
115945. 3-5

УСЛУГИ

ВиК УСЛУГИ, ГАРАН-
ЦИЯ. Тел. 0885187183.

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

 Крем супа от червена 
леща с картофи

Съставки
черен пипер, сладък червен пипер, 2 с.л. зехтин, 

лют червен пипер, 2 картофа, 200 г доматено 
пюре, 1 глава лук, 50 г масло, 2 скилидки чесън, 
250 г черена леща

Начин на приготвяне
Лещата се слага в студена вода да ври за около 

40-50 минути (да се разври), като количеството 
вода е около 4 пръста над лещата. 

В тиган се слага 20 грама от маслото и в него 
се запържват нарязаните лук и картофи, докато 
леко поомекнат и се изсипват в лещата. 

Тъй като супата доста се е сгъстила, се долива 
вода по преценка, в зависимост колко гъста 
искаме да бъде, по принцип около 2-3 ч.ч. вода. 

Прибавя се чесъна, нарязан на ситно.  
В същия тиган се прави запръжка от 

останалите 20 грама масло, една щипка сладък 
и люти пипер, след като се запържи леко се 
изсипва салцата или доматите и се прибавят към 
супата. Пасира се. 

Добавя се черния пипер. 
Супата се сервира гореща, по желание 

гарнирана с тиквени семки и малко заквасена 
сметана.

“Ж И Л Ф О Н Д – И Н В Е С Т” ЕООД   ГРАД  ДОБРИЧ
О  Б  Я  В  Я  В  А

на основание гл.VІІІ чл.78 и чл.79 ал.4 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско иму-
щество търг с тайно наддаване за отдаване под наем на масивни 
гаражи, офиси в сградата на „Жилфонд-инвест”ЕООД ул.”Ген.
Киселов” №1 и продажба на товарен автомобил Volkswagen LT 
55 с рег.№ТХ7728 СХ, собственост на дружеството

№ Обект Площ

/кв.м/

Начална 
тръжна 

цена
 лева /без 

ДДС/

Депозитна 
вноска 
25%

лева/без 
ДДС/

1 Офис 402 20 156.60 469.80

2 Офис 403 18 140.94 422.82

3 Офис 404 17 133.11 399.33
4 Офис 405 20 156.60 469.80
5 Офис 406 19 148.77 446.31
6 Офис 407 21 164.43 493.29
7 Офис 408 27 211.41 634.23

8 Офис 501 17 133.11 399.33

9 Офис 502 20 156.60 469.80

10 Офис 503 18 140.94 422.82

11 Офис 505 20 156.60 469.80
12 Офис 506 19 148.77 446.31

13 Офис 509 18 140.94 422.82

14 Офис 510 22 172.26 516.78
15 Масивен гараж ул. 

„Силистра“ №20
18 38.70 116.10

16 Масивен гараж 
ул.  „З. Стоянов“ №33а

16 45.60 136.80

17 Масивен гараж ул.  „Ил.
Макариополски“ №19

15 42.75 128.25

18 Товарен  автомобил 
Volkswagen LT 55

932.40 233.10

Търгът ще се проведе на 15.09.2021г. от 9.00 часа в зала 601 
на “Жилфонд-инвест” ЕООД ул.”Ген Киселов” №1 град Добрич. 
Цената на тръжната документация е 20.00 лв. /без ДДС/ и може 
да се закупи в стая 306 до 13.09.2021г. Краен срок за внасяне на 
депозита – до 16.00 часа на 14.09.2021г. 

За допълнителна информация тел. 058 602 565

Според проучване близо 
25% от американците над 
18-годишна възраст са с де-
фицит на калций, като данните 
са подобни и за много други 
страни. Симптомите му не 
бива да се пренебрегват, тъй 
като от липсата на калций 
страда цялото тяло.

Калцият е жизненоважен 
за съсирването на кръвта, 
за функционирането на не-
вроните, за контракцията на 
мускулите и за регулирането 
на кръвното налягане. Най-
лошото е, че понякога хората 
разбират, че имат проблем 
с набавянето на калций, чак 
когато е твърде късно.

На практика за неговата 
липса симптоми почти няма... 
докато не се установи напри-
мер наличие на остеопороза 
(изтъняване на костите).

Ако се припознаете в някоя 
от следващите 3 ситуации, 
добре е да се консултирате 
със специалист за евентуа-
лен калциев дефицит, който 
се установява чрез кръвни 
изследвания.

1   Чести мускулни спазми 
по време на сън

Калцият е електролит – хра-
нително вещество, което спо-
мага преноса на електрически 
импулси до мускулите.

Ако в организма липсва 
калций, нервните окончания и  
стимулираните от тях мускули 
са в по-напрегнато състояние, 
което ги прави податливи на 
болезнени спазми (крампи).

Ако това е ваш чест нощен 
проблем, можете да го предо-
твратите чрез упражнения за 
разтягане на прасеца и задно-
то бедро преди сън.

2   Твърде много кариеси
99% от калция в органи-

зма е складиран в зъбите и 
костите. При недостатъчен 
прием на ценния минерал – се 
повишава значително рискът 
от загниване на зъбите и об-
разуване на кариеси.

С п о р е д  и з с л е д в а н е , 
публикувано в Journal of 
Periodontology, хората, които 
си доставят по-малко от 500 
мг калций на ден (толкова има 
приблизително в 1 ч. ч. кисело 

мляко), са два пъти 
по-застрашени от 
появата на пери-
одонтит, спрямо хо-
рата, които приемат 
достатъчно калций.

Периодонтитът 
е най-тежкото ус-
ложнение на кари-
еса и представлява 
възпаление на околозъбните 
тъкани.

3 Ноктите ви се цепят по-
стоянно

Ноктите, подобно на кос-
тите и зъбите, имат нужда от 
калций, за да растат здрави. 
Ако обаче те лесно се чупят 
или постоянно се цепят, това 
може да е сигнал за недос-
татъчно наличен калций в 
организма.

У нас препоръчителната 
норма за дневен прием от 
ценния минерал за възрастни 
е 800 мг.

Бременните и децата се 
нуждаят от повече калций и 
затова при тях дневната нор-
ма е 1200 мг.

Най-добрият източник на 
калций е храната.

Богати на този минерал са 
млечните продукти (прясно и 
кисело мляко, сирене, извара 
и др.). Зеленолистните зелен-
чуци (като спанак например) 
също са добър източник на 
калций. И пълнозърнестите 
храни не са за подценяване, 
когато става дума за осигу-
ряване на достатъчни количе-
ства от важния минерал.

ИМАТЕ ЛИ ДЕФИЦИТ НА КАЛЦИЙ? 
ЕТО КАК ДА РАЗБЕРЕТЕ!
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ОВЕН - С много нещо днес ще провоки-
рате интереса към себе си, но сред важни-
те се откроява позицията ви по наболелите 
социални теми. С опита и действия си ще 
отговорите на очакванията.

ТЕЛЕЦ - Няма да ви липсва добро на-
строение и това ще се отрази на резулта-
тите в работата ви. Времето е подходящо 
и за лични занимания, да направите това, 
което ви носи успокоение.

БЛИЗНАЦИ - По-спокойни бъдете днес, 
за да ви бъде по-лесно в решаване на 
служебните въпроси, които стоят пред вас. 
С поведението си ще въздействате положи-
телно на резултатите в работата си.

РАК - Бъдете премерени в думите и дела-
та си, като се съсредоточите върху работа 
и по-малко се ангажирате с не поискани 
съвети. Споразумения от финансов и личен 
характер ще се отразят добре.

ЛЪВ - Проявеното постоянство в усилия-
та ще ви помогне по-лесно да реализирате 
намеренията си днес. Ще има и по-напрег-
нати моменти, но като цяло работата ще ви 
спори и ще я приключите.

ДЕВА - Увереността ви в успеха ще се 
отрази положително върху общото настро-
ение на работното място. Други ще се анга-
жират с изпълнението на чужди задачи, но 
няма да съжаляват.

ВЕЗНИ - Ще запазите намеренията си в 
тайна, докато не ги реализирате. Ако се 
чувствате отегчени и изнервени се дистан-
цирайте от дразнителите си, ако можете, за 
да не влошите психическото си състояние.

СКОРПИОН - Бързо ще напреднете в 
бизнеса и професионалната си кариера, 
ако работите сърцато и с желание. От друга 
страна вдигате нивото и това се превръща 
в пречка за колеги и конкуренти.

СТРЕЛЕЦ - Практично ще съчетаете 
полезното с приятното днес. Корпоративни 
интереси ще ви срещнат с хора на бизнеса, 
вие също сте едни от тях, и заедно ще об-
съждате предстоящи, общи проекти.

КОЗИРОГ - Нуждаете се от повече спо-
койствие, за да обмислите предстоящите 
си ангажименти, планове и решения. С под-
ходящ тон, поведение, аргументи и усмивка 
си осигурявате подкрепата на всички.

ВОДОЛЕЙ - Предвиждате стартиране 
на нов бизнес, пътувания или съвместен 
живот, които ще повишават активността и 
желанието ви да успявате. Всичко е пости-
жимо, щом влагате старание.

РИБИ - Съпътстващите ви неудачи ще 
се отразят на желанието ви за общуване и 
могат да променят плановете ви, но не им 
се давайте. Дайте предпочитания на това, 
което вълнува душата ви.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Мъжете, които нямат късмет с жените, изобщо не осъзнават какъв късмет имат! - 
Маргарита от Методиево, но не тази, за която си мислите

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес 
на Желязко Желяз-
ков, с пожелания 
за здраве и много 
успехи във всичко 
добро,с което се 
заеме!

БИНГОЗАЛА „Бет-
маркет“ в Добрич 
празнува утре, в 
първия ден на сеп-
тември, своя 9-и 
рожден ден. И по 
традиция празникът 
ще бъде с много 
подаръци – от рож-
деника за гостите. 
Ще има огромна 
празнична торта, 
много специални 
игри с парични и 
предметни награди, 
много настроение 
и много усмихнати 
печеливши. Ние от 
НДТ желаем на ко-
лектива на залата 
здраве, много кли-
енти и много нови 
приятели на забав-
ната игра!  

Р О Ж Д Е Н  Д Е Н 
празнува утре кмет-
ският наместник на 
село Гуслар Бей-
хан Ахмед, а ние от 
днес му желаем да 
е здрав и да работи 
с ентусиазъм за хо-
рата от повереното 
му населено мяс-
то! 

ИМЕН ДЕН на 1 
септември празну-
ват всички с име-
ната: Симеон, Си-
меона, Симон, Си-
мона, Симо, Сима, 
Симана, Мона, Мар-
та. Нека всички те 
са здрави и нека 
всичките им добри 
мисли и добри дела 
срещат безусловна 
небесна подкрепа 
от техния покрови-
тел св. Симеон!

ЖЕНАТА, КОЯТО Е НАД НЕЩАТА: 
АЙРИС АПФЕЛ ВЕЧЕ Е СТОЛЕТНИЦА

"Не всеки ден ста-
ваш на 100... нека 
празненствата да 
започнат!" - така фу-
рията Айрис Апфел 
маркира големия ден, 
в който стана на цял 
век.

Апфел определено 
е жена, която е над 
нещата. Тя е амери-
канка - модна икона, 
бизнес дама, дизай-
нер и нещо много 
повече, тя е жена с 
дух и неизчерпаема 
енергия. Тя е от хора-
та, които изживяват 
всеки миг живот.  

"Не виждам абсолютно 
нищо лошо в бръчкитe. Те 
са като ордени за кураж.", 
споделя тя.

Родена е на 29 август 1921 
г. На 97-годишна възраст 
подписа договор с една от 
водещите агенции за модели 
- "Ай Ем Джи модълс" и стана 
модел на тази възраст.

"Разполагаш само с едно 
пътуване, направи го неза-
бравимо". Освен с външен 
вид, тя впечатлява и с мъдри 
слова.

Големите й кръгли очила 
стават запазената й марка, 
а бижутата винаги са в изо-
билие.

 "Колко-
то и пари 
да имаш, 
не можеш 
да купиш 
стил. Той е 
абсолютно 
инстинкти-
вен", смя-
та тя и по 
всичко си 
личи, че е 
така. Емо-
ционалната 
й душа се 
изписва на дрехите й.

 През 2018 г. Mattel създа-
ва кукла Барби с образа на 
Апфел, което я прави най-
възрастния човек, чието лице 
е на Барби.

 В продължение на 68 го-
дини споделя живота си с 
мъжа до нея Карл Апфел, 
който през 2015 г. си отива 
от този свят. Със съпруга й 
определено са имали голяма 
любовна история, която тя 
съхранява и днес.

 Деца няма, защото не 
иска те да бъдат отгледани 
от бавачка, а нейният живот 
минава в пътувания и работа, 
но не си мислете, че работа-
та й тежи, дори напротив - тя 
не работи, тя създава, вдъх-
новява и твори.

КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЗ ШПАНЬОЛ - 
ЛЮБИМИТЕ КУЧЕТА НА АРИСТОКРАТИТЕ

Кучетата от породата Ка-
валер Кинг Чарлз шпаньол са 
популярни от векове. Били на 

почит в холандското и бри-
танско кралско семейство, 
любимци на американския 
президент Роналд Рейгън и 
на художниците Тициан и Ван 
Дайк. А куче от породата при-
дружило собственичката си, 
шотландската кралица Мария 
Стюарт, по пътя към екзекуци-
ята й, пише каналът "Zoo Box" 
във vbox7.  Ето и какво още 
трябва да знаем за породата 
Кавалер Кинг Чарлз Шпаньол.

Положителни качества
Кавалер Кинг Чарлз шпа-

ньол е порода кучета, която 
е подходяща за семейства 
с малки деца и по-активни 
възрастни хора. Те са друже-
любни, привързват се лесно и 
се разбират чудесно и с други 

домашни любимци. Разбират 
се толкова добре със всички, 
че кучетата от тази порода не 

са особено под-
ходящи за паза-
чи. Те са семей-
ни кучета и оби-
чат да са в ком-
пания на хора, 
затова е важно е 
да им обръщате 
достатъчно вни-
мание. Смята се, 
че могат да успо-
кояват и свалят 
нивата на стрес, 
затова са пред-

почитани от хора, които рабо-
тят под голямо натоварване.

Характеристика
Кучетата от тази порода 

имат големи клепнали уши, 
удължена муцуна и големи ка-
фяви очи. Козината им е коп-
ринено мека, като се допус-
кат само четири варианта на 
оцветяването й -  блейнхейм 
- чисто бяла основа с кестеня-
ви или златисто рижави петна, 
триколор - перлено бяла ос-
нова с черни и рижави петна, 
черно-рижав - черна основа с 
рижави петна, и рубинов.


