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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Над страната ще има промен-
лива, след обяд над източните 
и планинските райони по-често 
значителна облачност, но без съ-
ществени валежи. Ще духа предим-
но умерен северозападен вятър, 
който до вечерта почти навсякъде 
чувствително ще отслабне. Хладно 
за началото на септември с преоб-
ладаващи максимални температури 
между 21 и 26. Над Черноморието 
облачността ще е променлива, след 
обяд по-често значителна, но без 
съществени валежи. Максимални 
температури на въздуха: 24°-26°. 
Температурата на морската вода 
е 25-26.

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

ОЛИМПИЙСКАТА ШАМПИОНКА 
СТОЙКА КРЪСТЕВА И 
ТРЕНЬОРЪТ ПО БОКС СТЕФАН 
ПЕТКОВ СА НОМИНИРАНИ 
ЗА ЗВАНИЕТО ПОЧЕТЕН 
ГРАЖДАНИН НА ДОБРИЧ 

На стр. 3

МОМЧЕ ОТ АФГАНИСТАН 
ПРИСТИГНА САМО
В ДОБРИЧ 

КЪСНОТО ЛЯТО 
Е НАЙ-СЛАДКО

НАУКАТА КАБАЛА:
ЕНЕРГИЯТА НА НАМЕРЕНИЕТО 

На стр. 2

На стр. 4

На стр. 6

На стр. 2

ПРОДАВАМ 
РЕСТОРАНТСКО 
ОБОРУДВАНЕ.

Тел.: 0888 635 368

105 ГОДИНИ ОТ 
ДОБРИЧКАТА ЕПОПЕЯ 
5-7 СЕПТЕМВРИ 1916 Г.

На стр. 3

6 СЕПТЕМВРИ - 
СЪЕДИНЕНИЕТО 
НА БЪЛГАРИЯ

На стр. 3

/пл. „Свобода 1“/

Ликвидация – до 30 септември!

Елегантни дамски 
облекла – на 

символични цени

МАГАЗИН „ЛАРГО“
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ФОЛКСВАГЕН СЕ ЗАПАЛИ И ИЗГОРЯ
24-годишен предизвика

катастрофа по пътя между
с. Свобода и с. Загорци, съ-
общават от полицията. На
място е установено, че во-
дачът на лек автомобил

64-годишна жена е задър-
жана за 24 часа заради
кражба, съобщава ОД на
МВР - Добрич. На 31 август,
около 12:00 часа, е получено
съобщение за извършена

ЗАЛОВИХА 64-ГОДИШНА КРАДЛА
кражба на портфейл с нами-
ращите се в него сума пари,
лични документи и ваучери за
храна. От проведените ОИМ
и ПСД е установен извърши-
телят на деянието. С поли-

чието на 1,85 промила. При
извършената проверка на
водача за употреба на нар-
котични и упойващи вещес-
тва, тестът отчита положи-
телен резултат за употре-
бата на кокаин, амфетамин
и метаамфетамин. Задър-
жан е за срок от 24 часа.
По случая е образувано
бързо полицейско производ-
ство. НДТ

До края на срока за по-
лучаване на предложения
за Почетен гражданин на
Добрич - 31 август в Секре-
тариата на Общински съвет
Добрич са получени 2 номи-
нации.

Първото предложение е
за олимпийската шампион-
ка по бокс Стойка Желяз-
кова Кръстева. Тя е пред-
ложена за званието "Поче-
тен гражданин на Добрич"
за 2021 г. от СК "БОКС" с
президент Радослав Доб-

ОЛИМПИЙСКАТА ШАМПИОНКА
СТОЙКА КРЪСТЕВА И ТРЕНЬОРЪТ
ПО БОКС СТЕФАН ПЕТКОВ СА
НОМИНИРАНИ ЗА ЗВАНИЕТО
ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДОБРИЧ

рев. В мотивите за предло-
жението се посочва, че
"връх в развитието на бъл-
гарския бокс е и златният
медал на Стойка. Със своя
стоицизъм, упоритост, пос-
ледователност, борбеност,
талант и характер, със спор-
тния си интелект тя ни дока-
за, че България има и ще
има достойни българи, които
да покоряват целия свят със
своите успехи. Тя достигна
върха и е пример за всеки от
нас как със скромност и труд

По искане на Районна про-
куратура - Добрич, съдът за-
държа непълнолетен чужд
гражданин, влязъл без разре-
шение на територията на Ре-
публика България. Съдът оп-
редели мярка за неотклоне-
ние "задържане под стража"
спрямо непълнолетен гражда-
нин на Афганистан, преминал
нерегламентирано през бъл-
гаро-турската граница. Той е
привлечен в качеството му на
обвиняем за престъпление по
чл. 279, ал.1 във връзка с
чл.63, ал.1, т.4 от НК.

Около обяд на 27 август
2021 г., в близост до сграда-
та на едно от районните уп-
равления на МВР в Добрич,
било установено лице, което

МОМЧЕ ОТ АФГАНИСТАН
ПРИСТИГНА САМО В ДОБРИЧ

Не отговарят на истината
твърденията на ДСБ, че
представителят на младежи-
те на ГЕРБ в Добрич Мария
Момчилова е избрана за
член на Националния из-
пълнителен съвет на
МГЕРБ в разрез със зако-
нодателството.  Това е
грозна инсинуация, която
цели да злепостави мла-
дежката организация на
ГЕРБ, става ясно от декла-
рация на местната структу-

ГЕРБ-ДОБРИЧ: ТВЪРДЕНИЯТА
НА ДСБ СА ГРОЗНА
ПРЕДИЗБОРНА ИНСИНУАЦИЯ

не владее български език.
То се опитвало да обясни
нещо чрез жестове и думи
на чужд език, споменало и
думата "Афганистан".

Със съдействието на
преводач, с него била про-
ведена беседа. Според ли-
чен документ, който младе-
жът притежавал, той е от
афганистанско село и е не-
пълнолетен. При разгово-
рите с него било изяснено,
че е преминал нерегламен-
тирано през българо-турс-
ката граница през ГКПП -
Лесово, на 26 август. Прик-
рил се в полуремарке, тег-
лено от товарен автомобил
с българска регистрация.
До границата от турска

уверено реализираш мечтата
си, а успехът заслужено те
следва. Спортен клуб "Бокс" -
Добрич съпътства Стойка от
първите и стъпки в бокса до
първата й Олимпиада в Лон-
дон - през 2012 г."

Втората номинация за зва-
нието "Почетен гражданин
на град Добрич" е за треньо-
ра по бокс Стефан Петков
Атанасов. Номинацията е
направена от президента на
СК "БОКС" Радослав Добрев
с подписка от спортни дея-

тели и граждани, начело с
олимпийската шампионка
Стойка Кръстева. Комисия-
та за избор на Почетен
гражданин на Добрич за
2021 г. ще заседава на
08.09.2021 година.

На 31 август, около 15:30 часа, по околовръстен път
на град Добрич е спрян за проверка лек автомобил
"Порше", управляван от 23-годишен мъж. При послед-
валата проверка на водача на автомобила за употре-
ба на наркотични и упойващи вещества, тестът отчита
положителен резултат за употребата на канабис и ме-
таамфетамин. Задържан е за срок от 24 часа.

На 31 август, около 11:30 часа, в град Добрич е
извършена проверка на 24-годишен мъж. В хода на
проверката е установена суха тревна маса с тегло
0,29 грама, реагираща на канабис. Задържан е за срок
от 24 часа.

На 31 август в град Добрич е извършена проверка
на 26-годишен мъж. В хода на проверката е установе-
на суха тревна маса с тегло 0,37 грама, реагираща на
канабис. Задържан е за срок от 24 часа.

На 30 август, около 23:40 часа, по пътя град Добрич
посока с. Победа е спрян за проверка мотопед, без
регистрационни табели, управляван от неправоспосо-
бен 29-годишен мъж. При последвалата проверка за
употреба на алкохол с техническо средство, цифро-
вата индикация отчита наличието на 1,53 промила. За-
държан е за срок от 24 часа. НДТ

112 НОВИНИ

страна младежът бил доведен
от неустановено лице, след
което сам се качил и укрил в
полуремаркето, с което стиг-
нал до Добрич.

По случая има образувано
бързо производство. С пос-
тановление на наблюдаващ
прокурор непълнолетният аф-
ганистанец е задържан за
срок до 72 часа. С определе-
ние на съдия от Районен съд
- Добрич на обвиняемия е на-
ложена най-тежката мярка за
процесуална принуда.

Работата по доказване и
документиране на извърше-
ното престъпление продължа-
ва под ръководството на про-
курор от Районната прокура-
тура в Добрич.           НДТ

ра на партията.
"МГЕРБ е организация -

част от ПП ГЕРБ и нейните
ръководни органи не са та-
кива на политическа пар-
тия, а на вътрешна органи-
зация. МГЕРБ не може да
води самостоятелна поли-
тика или да формира поли-
тиката на ПП ГЕРБ. Члено-
вете на МГЕРБ са членове
на ПП ГЕРБ, като участие-
то в организацията е доб-
роволно", се посочва в до-

кумента.
Законът за държавния

служител предвижда хора-
та на държавна работа да
не могат да заемат ръко-
водни или контролни длъж-
ности в партиите. Уставът
на ГЕРБ определя като та-
кива Изпълнителната и Кон-
тролната комисии, но не и
Националния изпълнителен
съвет на Младежката орга-
низация на партията.

Юристите са категорични,
че няма нарушаване на за-
конодателството. Изборът
на Мария Момчилова е на-
пълно легитимен и не тряб-
ва да бъде преразглеждан.
Според членовете на ГЕРБ
в Добрич исканията на ДСБ
за това са груба намеса във
вътрешнопартийния живот
на младежката организа-
ция.        ГЕРБ - Добрич

"Фолксваген", на 24 години,
губи контрол над МПС и се
блъска в крайпътно дърво.
Вследствие на инцидента,
шофьорът е настанен в
МБАЛ - Добрич, с травми

на крайници, без опасност за
живота. От удара в дървото
автомобилът се самозапалва
и изгаря напълно. ПТП е обс-
лужено по административен
ред. НДТ

цейска мярка за срок от 24 ча-
са е задържана 64-годишна
жена. Работата по случая про-
дължава в условията на досъ-
дебно производство по описа
на Първо РУ МВР - Добрич.

На 31 август, около 17:30
часа, е получено съобще-
ние за възникнало ПТП с
пострадало дете по бул.
"25-ти Септември" в град
Добрич. На място е уста-
новено, че тротинетка, уп-

ДЕТЕ ПОСТРАДА ПРИ КАТАСТРОФА,
СЪСТАВИХА АКТ НА БАЩА МУ

равлявана от 11-годишно
момче, пресича, движей-
ки се на пешеходна пъте-
ка на червен забраните-
лен сигнал, отнема пре-
димството на лек автомо-
бил "Нисан",  който го

На 31 август, около 01:20
часа е получено съобщение
за възникнало ПТП с мате-
риални щети по ул. "Бълга-
рия" в град Каварна. Авто-
мобилът, причина за катас-
трофата, е "Ауди", управля-
ван от 26-годишен мъж. При
последвалата проверка за
употреба на алкохол с тех-
ническо средство, цифрова-
та индикация отчита нали-

ПИЯН И НАДРУСАН С
ТРИ ВИДА НАРКОТИЦИ
КАТАСТРОФИРА В
КАВАРНА

блъска с предна дясна част.
Вследствие на инцидента,
детето е настанено в МБАЛ
- Добрич, с комоцио, без
опасност за живота. На ба-
щата на 11-годишното дете
е съставен АУАН.          НДТ

вал, пълен с метални еле-
менти. Вследствие на уда-
ра, жената е с комоцио,
освободена е за домашно
лечение. По случая е обра-
зувано досъдебно произ-
водство. НДТ

На 31 август, около 07:40
часа, е получено съобщение
за възникнал семеен скан-
дал между мъж и жена по
ул. "П. Сарийски" в град
Добрич. При инцидента мъ-
жът ударил жена си с чу-

МЪЖ МЕТНА ПО ЖЕНА
СИ ЧУВАЛ С ЖЕЛЯЗО

От 2 до 17 септември се
приемат заявления за втори
транш подпомагане за брой
реализирани угоени прасета
по схемата "Помощ за реа-
лизирането на доброволно
поети ангажименти за хуман-
но отношение към свинете".
За държавната помощ през
2021 г. е утвърден бюджет от
35 млн. лв. Документи се по-
дават в Областните дирек-
ции на Държавен фонд "Зе-
меделие" (ДФЗ).

Помощта за хуманно отно-
шение към свинете се пре-
доставя в две направления.
Първото е насочено в подк-
репа отглеждането на свине
- майки. Кандидатстването
по него е еднократно през
годината. Приемът се състоя
в периода от 22 януари до 8
февруари. Подпомагане, в
размер на 4 532 156 лв., по-

КАНДИДАТСТВАТ ДО 17.09 ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ
КЪМ СВИНЕТЕ, В НАПРАВЛЕНИЕ ЗА УГОЯВАНЕ

лучиха 67 стопани.
Помощта по второто нап-

равление е за реализирани
и продадени прасета за уго-
яване и се предоставя за
заявен брой животни. Кан-
дидатстването по него, съг-
ласно указанията, става на
траншове. Първият прием
се проведе от 2 до 17 май
2021 г. По него се субсиди-
раха угоени прасета, реали-
зирани в периода от 1 яну-
ари до 30 април 2021 г.
Средства, в размер на 7 447
760 лв., са изплатени на 64
свиневъди.

За втория транш, приемът
по който предстои от 2 до
17 септември, ще се финан-
сират угоени животни, про-
дадени на кланиците от 1
май до 31 август.

За третия транш докумен-
ти ще се приемат от 7 до 18

октомври 2021 г. За да по-
лучат помощ, свиневъдите
трябва да докажат реали-
зирани, продадени или на-
лични прасета за угояване,
които предстои да бъдат
реализирани от 1 септемв-
ри до 31 декември 2021 г.

Срокът за изплащане на
субсидиите е до един ме-
сец след крайната дата за
подаване на заявления.

Схемата подкрепя фер-
мери за реализиране на
доброволно поети ангажи-
менти за хуманно отноше-
ние към животните в сек-
тор "Свиневъдство". По-
мощта се предоставя го-
дишно за покриване на до-
пълнителни разходи или
пропуснати доходи, свър-
зани с изпълнение на пое-
ти договорни отношения за
най-малко 5 години. Покри-

ват се разходите на стопани-
те, надвишаващи стандарти-
те за хуманно отношение към
свинете. Това включва оси-
гуряване на подова площ, не
по-малка от 10% над задъл-
жителната за всяко едно жи-
вотно във фермата, както и
изкуствена светлина за 11 ча-
са от денонощието. Друго ус-
ловие е в използваните фу-
ражи нивото на деокеинива-
ленол да не надхвърля 2,5 мг/
кг. Тези мерки водят до по-
вишаване на двигателната и
хранителната активност при
свинете и подобряват здра-
вословното им състояние.

Действащите указания за
2021 г. по схемата за хуман-
но отношение към свинете,
утвърдени от Управителния
съвет на фонда, са публику-
вани на сайта на ДФЗ.

       ДФ "Земеделие" - РА
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6 СЕПТЕМВРИ -
СЪЕДИНЕНИЕТО
НА БЪЛГАРИЯ

Първоначалното намере-
ние на БТЦРК е Съединени-
ето да се обяви на 15 сеп-
тември, но на 2 септември
в Панагюрище започва бунт,
овладян още на същия ден
от полицията. Пред опас-
ността страната да бъде об-
хваната от разпокъсани спо-
радични бунтове, а ръково-
дителите на заговора да бъ-
дат арестувани, комитетът
решава да ускори начинани-
ето. Още същия ден предс-
тавители на БТЦРК са изп-
ратени в различни градове
на областта, откъдето тряб-

Преди време народът ни
отбеляза редица славни
страници от борбите на бъл-
гарския народ и армия през
Първата световна война,
когато трябваше да си вър-
нем заграбените от Сърбия,
Гърция и Румъния българс-
ки земи. В заграбените те-
ритории народът ни беше
подложен на жестока дена-
ционализация и формен ге-
ноцид. В този геноцид съсе-
дите ни намериха подкрепа
отстрана на Великите сили
- Русия, Англия, Франция и
Италия. През тази война на-
родът и армията ни показа-
ха чудеса от храброст бра-
нейки българските земи.

През 1940 г. запасният
подполковник (по-късно
полковник) Коста Темисток-
лев публикува описанието
на боевете за Добрич в из-
даваната от него библиоте-
ка с военноисторически
разкази "Загинали за роди-
ната".

Днес публикуваме фина-
ла на разказа на Коста Те-
мелков.

*******
"Положението ставаше

критическо. Една заповед,
предадена по телефона от
генерал Тошев до команди-
ра на Конната дивизия ге-
нерал Колев, гласеше: "Не-
забавно настъпете към Доб-
рич, за да атакувате във
фланг и тил неприятелските
руски части, които са се
разгърнали и водят бой сре-
щу левия фланг на 6 диви-
зия".

Генерал Колев получи та-
зи телеграма по пътя за
Добрич, защото той, по
свой почин, беше предпри-
ел движение към изток.

Колоните на Конната ди-
визия с придадените им пе-
хотни части от 16 пехотен
Ловчански полк, настъпиха
по определените им пътища,
за да се съберат на застра-
шения пункт. След обед тоя
ден генерал Колев получи
донесение, че противника е
на два километра южно от
Осман Факъ. Тогава той ре-
ши да насочи ловчанци към
десния фланг на противника,
а конната част да измести по
на север, за да могат да се
насочат в тила му.

Командирът на Ловчанския
полк, полковник Иванов, при
пръв поглед в разположени-
ето на боя схвана, че една
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неприятелска бригада нас-
тъпва от Осман Факъ към ле-
вия фланг на врачанци и коз-
лодуйци, при Арабаджи, и за-
това разгърна частите си и
ги насочи да атакуват Кара
Синан. Противникът забеля-
за това и обърна постепен-
но фронта срещу ловчанци.
Ловчанци крачеха решител-
но из царевиците в полето.
Един взвод от Конната бата-
рея с огъня си подпомагаше
настъплението им.

Моментът е наистина тър-
жествен. Ловчанци настъп-
ват неспирно. Музиката, по
заповед на полковник Ива-
нов, свиреше "Шуми Мари-
ца". Войниците вървяxa нап-
ред въодушевени, като пее-
ха "О добруджански край".
Към залез слънце бойния ред
на ловчанци излезе на пла-
тото северно от Осман Фа-
къ, отдето с пушечен и кар-
течен огън преследваше про-
тивника, който вече отстъп-
ваше към Кара Синан.

Генерал Колев наблюдава-
ше боя. Забелязал колебани-
ето на противника, той пре-
дупреди 2 конна бригада да
се приготви за атака. Бата-
реята на капитан Векилски,
прикривана от един картечен
ескадрон, настъпи в галоп в
междината между конницата
и пехотата и застана на отк-
рита позиция, отдето откри
ураганен огън.

Втори конен полк се поне-
се в атака към Кара Синан.
Ескадронитe полетяха нап-
ред по равното добруджанс-
ко поле, където почна дълга
и небивала сеч. Далече ня-
къде зад противника се отек-
ва мощно ура. Войниците се
споглеждаха и недоумяваха.
Вслушваше се и противни-
кът, за него тоя звук беше
зловещ и страшен, той но-
сеше смърт и гибел. Ново

ура, глухо, продължително.
Неприятелят се огъна, огънят
му отслабна.

Из широката добруджанска
степ се носеше като вихър
храбрата конница на леген-
дарния генерал Колев - тя по-
миташе всичко пред себе си.

След миг по височинитe
при Кара Синан не остана
ни един неприятелски вой-
ник. Врагът отстъпваше па-
нически.

Врачанци при Ези бей за-
държаха противника и по-
могнаха за спечелване на
победата. Противникът се
дигна, като по даден знак, и
се втурна стремглаво назад.

Боят при Добрич беше
спечелен."

105-АТА ГОДИШНИНА
ОТ ДОБРИЧКАТА
ЕПОПЕЯ ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ
ОБЩИНА ДОБРИЧКА

105 години от славните бо-
еве през септемврийските
дни на 1916 година, остана-
ли в историята като Добрич-
ка епопея, ще отбележи на
7 септември Община Доб-
ричка. По традиция тържес-
твеното събитие ще се про-
веде на Мемориала в памет
на загиналите от VI пехотна
Бдинска дивизия за осво-
бождението на Добруджа
край село Козлодуйци.

Ежегодно на честването
на мемориала присъстват
официални лица, родствени-
ци на загиналите в Добрич-
ката епопея, жители на об-
щина Добричка.

Честването на 105-ата го-
дишнина от Добричката епо-
пея ще започне в 8.30 часа.
Ще бъде отслужена и пани-
хида за загиналите за неза-
висимостта на България.

  Красимира НИКОЛОВА

ва да поведат бунтовничес-
ки групи към Пловдив, къде-
то да ги поставят под коман-
дването на майор Данаил
Николаев.

На 4 септември бунтовни-
ци, под ръководството на
Чардафон, обявяват Съеди-
нението и установяват кон-
трол над село Голямо Кона-
ре. На следващия ден пра-
вителството, начело с Иван
Ст. Гешов, провежда консул-
тации с руското представи-
телство в Пловдив с наме-
рението, ако получи подкре-
па от Русия, самото то да
обяви Съединението. Руски-
ят представител категорич-
но отказва.

На 5 септември нeколкос-
тотин въоръжени бунтовни-
ци от Голямо Конаре /сега
град Съединение/ се прид-
вижват към Пловдив. През
нощта срещу 6 септември
частите, командвани от Да-
наил Николаев, установяват
контрол над града и отстра-
няват правителството и ге-
нерал-губернатора Гаврил
Кръстевич. Съставено е вре-
менно правителство, начело
с Георги Странски, което
малко по-късно е заменено
от Комисарството в Южна
България, и е обявена обща
мобилизация.

След броени дни обаче Ру-
сия обявява своето недовол-
ство, че акцията не е съгла-
сувана с нея. Подкрепяна от
Австро-Унгария, Сърбия на
2 ноември 1885 г. напада

България. Започва Сръбско-
българската война. След
тридневни боеве край Слив-
ница на 5-7 ноември бълга-
рите побеждават, а послед-
валият Букурещки договор
от 19 февруари 1886 г. възс-
тановява довоенната грани-
ца със Сърбия. Въпреки съп-
ротивата на Русия и лично
на император Александър
III, Съединението получава
дипломатическо и междуна-
родно признание. Това ста-
ва чрез т.н. Топханенски акт
на 24 март 1886 г. Спогодба-
та е подготвена от българс-
кия политик и дипломат
Илия Цанов и негов екип. От
турска страна подписват Кя-
мил паша и Н.В. Султанът.
В договора успяват да се за-
щитят принадлежността на
Бургас и областта към Кня-
жеството, но се отнемат
Кърджалийска околия и Тъм-
ръшките села.

С подписването на дого-
вора България и Османска-
та империя постигат спора-
зумение, според което Кня-
жество България и Източна
Румелия имат общо прави-
телство, парламент, адми-
нистрация, армия. Единстве-
ното разграничение между
двете части на страната, за-
пазено до Обявяването на
независимостта на България
през 1908, е това, че българ-
ският княз е формално наз-
начаван от султана за гене-
рал-губернатор на Източна
Румелия.          НДТ

Съединението на България е
актът на фактическото обеди-
нение на Княжество България и
Източна Румелия през есента на
1885 г. То е координирано от
Българския таен централен ре-
волюционен комитет /БТЦРК/.
Съединението се извършва след
бунтове в различни градове на
Източна Румелия, последвани
от военен преврат на 6 септем-
ври, подкрепен от българския
княз Александър I и ръководен
от майор Данаил Николаев.

НОВА КНИЖКА УЧИ ДЕЦАТА
ДА ОБИЧАТ ПРИРОДАТА

"Приказки от Старата го-
ра" е поредната книжка, ко-
ято издават експерти от Се-
вероизточно държавно
предприятие. Рисунките са
на шуменския ученик Сава
Хаджиминчев, който напра-
ви илюстрациите и към "При-
казки от гнездото". Книжка-
та излезе от печат минала-
та седмица и още на след-
ващия ден горските педаго-
зи изнесоха урок по нея.

"Приказки от Старата го-
ра" обяснява по достъпен
начин на децата  вредите
от инвазивните растителни
и животински видове, кои-
то се срещат на територи-

ята на страната ни. На
страниците на книжката
малчуганите ще се срещнат
с Дядо Дъб и Госпожа Гле-
дичия, както и с лесовъда,
който внася ред, след като
роднините на госпожата
завземат най-хубавите
места в гората.

Това е третата детска
книжка, която ръководство-
то на СИДП издава за уро-
ците по Горска педагогика.
Всички преподаватели, кои-
то искат горските да им гос-
туват, могат да заявят заня-
тие в желан от тях ден и час
на телефон 0878596860.

     Татяна ДИМИТРОВА

"ЕРАЗЪМ +" ДАВА НА
МЛАДИТЕ ХОРА
ОТЛИЧНА ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА НОВИ ЗНАНИЯ И
НОВИ ПРИЯТЕЛСТВА

Група от шест ученици от
СУ "Свети Климент Охридс-
ки" в Добрич, придружени от
двама учители, посетиха гр.
Рейкявик, Исландия.

Това бе петата, заключи-
телна мобилност по проек-
та "Силните и слабите стра-
ни на медиите", по програ-
ма Еразъм+, КД2, финанси-
ран от ЕС.

В международни групи,
заедно с техните чуждест-
ранни приятели от Ислан-
дия, Унгария и Хърватия, на-
шите учениците участваха
активно в работния процес
и изпълняваха задачи свър-
зани със силните и слабите
страни на медиите. В учили-
щето, домакин, екипите нап-
равиха презентации и об-
съждаха филма "Лешояда" -
филмът разказва за успеха
и преследването му на вся-
ка цена. Във време, в което
работната ръка поевтинява,
а конкуренцията на пазара
на труда става все по-жес-
тока, в пукнатините на сис-
темата се появяват подобни
безскрупулни индивиди, ко-
ито сякаш са загубили чо-
вешкото в себе си.

В процеса на работа учас-
тниците проведоха семинар
и дискусияq свързани с фал-
шивите новини и влиянието
на медиите върху всеки от
нас, "превърнали се в биз-
нес за пари и рейтинг", как-
то заявиха част от участни-
ците в проекта.

Учениците разгледаха
класните стаи на исландско-
то училище - домакин. За-
познаха се отблизо с тради-
циите и културата на Ислан-
дия и столицата на остров-
ната държава - Рейкявик.
Посетиха Националния му-
зей и галерията, катедрала-

та и се разходиха по цент-
ралните улици на града.

Екипът посети някои от
най-известните природни
забележителности на Ислан-
дия - Национален парк Тин-
гвелир, водопада Гулфос -
част от Златния туристичес-
ки кръг на Исландия.

Най-важното е, че на те-
зи срещи учениците учат не-
формално, работят в между-
народни групи и се учат да
бъдат активно мислещи
граждани, развиват толе-
рантност и екипни умения,
необходими им за промене-
ните условия в съвремен-
ността. По думите на един
от участниците в срещата -
Петър Димов, 12 "a" клас:
"Еразъм + e програма, коя-
то дава на младите хора от-
лична възможност да науча-
ват нови и интересни неща,
да пътуват и опознават раз-
лични страни и култури.  То-
ва е моето първо участие в
подобен проект и то бе не-
забравимо - казва Петър. -
Научих доста за манипула-
тивните медии, покрай теми-
те дадени ни в семинарите
и дискусиите, забавлявах се
много и разбира се с удо-
волствие бих участвал отно-
во. Смятам, че това да се
запознаеш с някого от дру-
га държава, с друга култу-
ра, е много полезно за хо-
рата. В един миг вие споде-
ляте всичко: обяда си, инте-
ресите си, говорите и спите
под един покрив. Разбрах за
себе си, че младите хора в
Европа имат много общи
мечти и желание да живеят
в разбирателство и сътруд-
ничество. Благодарен съм
на хората, които направиха
престоя ми бележит".

       Антония КОНДОВА

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



ndt@dobrich.net

Брой 68 (6502) 2 септември 2021 г. ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИКwww.ndt1.com  4

КЪСНОТО ЛЯТО Е НАЙ-СЛАДКО
И кой каза, че със септември лятото си отива? Това съвсем не 

се отнася за любимото ваканционно селище Албена, защото няма 
по-красиво от късното море и мекото изтъркулващо се лято. Когато 
слънцето отново припича, но сякаш по-нежно, когато вълните 
докосват брега, но сякаш са по-топли и всичко е някак по-хубаво.

И ако още не сме ви убедили да си подарите едно не много 
закъсняло морско бягство, сме сигурни, че след като видите 
страхотните отстъпки, които ще получите с промо код 21BEACH, вече 
ще започнете да събирате багажа.

Flamingo Grand Hotel & SPA 5*

Подарете си мечтаната ваканция с морска панорама, която ще ви 
плени с красотата си и ще ви връща отново и отново в Flamingo Grand 
Hotel & SPA 5*. Тук вие ще се потопите в абсолютния комфорт на пер-
фектната атмосфера, благодарение на богатия опит и изключително 
гостоприемство.

> 10% отстъпка с промо код 21BEACH
> Важи за резервации с настаняване от 29.08. до 19.09.
> Важи за резервации за минимум 3 нощувки
> Отстъпката се комбинира с Priority Club Albena 
> За да се възползвате от тази отстъпка, трябва да въведе промо 

кода 21BEACH на стъпка 3 от резервационния процес
Вижте примерни цени за настаняване на 2 възрастни в студио 

Делукс:
3 нощувки от 16.09. до 19.09. – нощувка със закуска – от 74.37 лв.* 

на възрастен на вечер
*За тази цена е необходимо да въведете промо код 21BEACH на 

стъпка 3 от резервационния процес и да имате активна Priority Club 
карта. Промо кодът 21BEACH важи за резервации направени до 7 
септември за минимум 3 нощувки.

Хотели Beach & Fun – Малибу 4*, Сенди Бийч 4*, Арабела Бийч 
4*

Тризвездни или четиризвездни хотели са разположени в 
непосредствена близост до морето. Заповядайте в Албена, където 
безкрайния копринено бял плаж ще се превърне във вашето любимо 
кътче от Рая на българското Черноморие. Перфектният избор за вас 
и вашето семейство!

> 10% отстъпка с промо код 21BEACH
> Важи за резервации с настаняване от 05.09. до 08.09.
> Важи за резервации за минимум 3 нощувки
> Отстъпката се комбинира с Priority Club Albena 

> За да се възползвате от тази отстъпка, трябва да се въведе промо 
кода 21BEACH на стъпка 3 от резервационния процес

Вижте примерни цени за настаняване на 2 възрастни в Двойна Стая 
в хотел Малибу 4*:

3 нощувки от 05.09. до 08.09. – All Inclusive – от 80.63 лв.* на въз-
растен на вечер

*За тази цена е необходимо да въведете промо код 21BEACH на 
стъпка 3 от резервационния процес и да имате активна Priority Club 
карта. Промо кодът 21BEACH важи за резервации направени до 5 
септември за минимум 3 нощувки.

 Вижте примерни цени за настаняване на 2 възрастни в Стандартна 
стая в хотел Сенди Бийч 4*:

3 нощувки от 05.09. до 08.09. – All Inclusive – от 85.96 лв.* на въз-
растен на вечер

*За тази цена е необходимо да въведете промо код 21BEACH на 
стъпка 3 от резервационния процес и да имате активна Priority Club 
карта. Промо кодът 21BEACH важи за резервации направени до 5 
септември за минимум 3 нощувки.

Арабела Бийч 4*
Повече информация и снимки – Арабела Бийч
> 10% отстъпка с промо код 21BEACH
> Важи за резервации с настаняване от 05.09. до 12.09.
> Важи за резервации за минимум 3 нощувки
> Отстъпката се комбинира с Priority Club Albena 
> За да се възползвате от тази отстъпка, трябва да въведе промо 

кода 21BEACH на стъпка 3 от резервационния процес
 Вижте примерни цени за настаняване на 2 възрастни в стая 

Стандарт в хотел Арабела Бийч 4*:
3 нощувки от 09.09. до 12.09. – All Inclusive – от 67.32 лв.* на въз-

растен на вечер
*За тази цена е необходимо да въведете промо код 21BEACH на 

стъпка 3 от резервационния процес и да имате активна Priority Club 
карта. Промо кодът 21BEACH важи за резервации направени до 9 
септември за минимум 3 нощувки.

Хотели Beach & Green – Боряна 3*, Елица 3*
Хотели Beach & Green предлагат отлично настаняване и релакс 

сред природата. Възползвайте се от уютните тераси с гледка към 
прохладната гора в близост до плажа, от лазурните басейни и 
оживените алеи на курорта. Открийте оазиса на спокойствието и се 
насладете на невероятната природа в Албена.

>> Боряна 3*
Повече информация и снимки – Боряна
> 10% отстъпка с промо код 21BEACH
> Важи за резервации с настаняване от 31.08. до 08.09.
> Важи за резервации за минимум 3 нощувки
> Отстъпката се комбинира с Priority Club Albena 
> За да се възползвате от тази отстъпка, трябва да въведе промо 

кода 21BEACH на Стъпка 3 от резервационния процес
 Вижте примерни цени за настаняване на 2 възрастни в двойна стая 

с гледка море в хотел Боряна 3*:
3 нощувки от 05.09. до 08.09. – All Inclusive – от 89.24 лв.* на въз-

растен на вечер
*За тази цена е необходимо да въведете промо код 21BEACH на 

стъпка 3 от резервационния процес и да имате активна Priority Club 
карта. Промо кодът 21BEACH важи за резервации направени до 5 
септември за минимум 3 нощувки.

 Елица 3*
Повече информация и снимки – Елица
> 10% отстъпка с промо код 21BEACH
> Важи за резервации с настаняване от 27.08. до 07.09.
> Важи за резервации за минимум 3 нощувки
> Отстъпката се комбинира с Priority Club Albena 
> За да се възползвате от тази отстъпка, трябва да въведе промо 

кода 21BEACH на стъпка 3 от резервационния процес
 Вижте примерни цени за настаняване на 2 възрастни в двойна стая 

с гледка море в хотел Елица 3*:
3 нощувки от 04.09. до 07.09. – All Inclusive – от 86.27 лв.* на въз-

растен на вечер
*За тази цена е необходимо да въведете промо код 21BEACH на 

стъпка 3 от резервационния процес и да имате активна Priority Club 
карта. Промо кодът 21BEACH важи за резервации направени до 4 
септември за минимум 3 нощувки.

Цената варира според избраните дати, тип помещение и брой 
хора. Натиснете бутона по-долу, за да потърсите конкретна цена за 
търсения от вас период.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ НАМЕРИТЕ В САЙТА https://albena.bg



5ndt@dobrich.net
Брой 68 (6502)ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК��� www.ndt1.com

2 септември 2021 г.

Приключи участието на
българските спортисти на
параолимпиадата в Токио.
Добричлийката Милена То-
дорова не успя да се кла-
сира за финала на стрел-
ба с въздушна пушка от 10
м в легнало положение. Тя
събра 629,8 т. в шестте се-
рии и завърши на 29-о мяс-
то в квалификациите - на
по-малко от 6 точки от Топ
8. В "смесената надпрева-
ра" за финала в дисципли-
ната се класираха само
мъже. Това бе втори старт
за добруджанката в Токио.

В първото си състезание

- стрелба от положение
прав, тя се нареди 15-а,
като за финала също се
класираха само мъже.
Трябва да отбележим оба-
че, че нейният резултат бе
най-добрият сред жените.

Това беше последното
състезание с българско
участие на параолимпиа-
дата. Делегацията ни в То-
кио включваше четирима
спортисти, като двама от
тях спечелиха сребърни
медали - Ружди Ружди в
тласкането на гюле и
Християн Стоянов в бяга-
нето на 1500.

МИЛЕНА ТОДОРОВА
ЗАВЪРШИ 29-А ВЪВ
ВТОРАТА СИ СТРЕЛБА
НА ПАРАОЛИМПИАДАТА

Националният отбор на
България за юноши под 19
години се класира за полу-
финалите на Световното
първенство в Иран. Момче-
тата на Мартин Стоев на-
диграха европейския шам-
пион Италия след оспорван
петгейбов двубой с 3:2
(25:27, 27:25, 21:25, 31:29,
18:16) в Техеран. Успехът
класира "лъвчетата" във фи-
налната четворка на турни-
ра и нашите ще имат въз-
можността да се борят за
медали. Шансът за отличие
идва двадесет години след
последния ни успех, в кой-
то България взима бронзо-
вите медали на световно за
юноши - отново в Иран. За-
губата праща Италия да иг-
рае за разпределение на
местата от пето до осмо в
крайното класиране.

Националите ни показаха
невероятен дух, сърцатост
и психическа устойчивост.
Силите в дуела бяха изклю-
чително изравнети и това
доведе до размяна на гей-
мовете. И двата тима над-
деляваха в решителните ми-
нути след много борба и с
минимална разлика. Трета-
та част бе под диктовката

ЮНОШИТЕ НА БЪЛГАРИЯ НА
ПОЛУФИНАЛ НА
СВЕТОВНОТО ПО ВОЛЕЙБОЛ

на Италия и съперникът
поведе с 2:1. Състезатели-
те ни успяха да се върнат
в играта. България наме-
ри сили да се вдигне. Не
само да се бори докрай,
но и да направи пълен об-
рат. Четвъртата част бе
много драматична. Играе-
ше се точка за точка, а ин-
тригата кой ще надделее,
бе до последния миг. На-
шите спасиха четири гейм-
бола, за да изковат успе-
ха. Сервисът ни се оказа
решаващ, а успешна ата-
ка на Венислав Антов до-
несе победната точка.

В тайбрека националите
ни започнаха повече от
страхотно, като поведоха
със 7:4. Италия обаче из-
равни. Отново последваха
драматични минути, но на-
ционалите и този път усто-
яха. Отново психическата
устойчивост бе в основата
на успеха, като съперникът
сгреши в най-важния мо-
мент и България триумфи-
ра с крайното 3:2. Най-до-
бър реализатор за Бълга-
рия бе Александър Николов
с 28 точки. Венислав Антов
добави 20 точки, а Влади-
мир Гърков приключи с 14.

ГРИГОР ДИМИТРОВ
ОЧАРОВА ФЕНОВЕТЕ В
НЮ ЙОРК ПРИ ПЪРВАТА
СИ ПОБЕДА НА US OPEN

Единственият българин в
тенис елита Григор Димит-
ров започна с очаквана
победа на US Open, елими-
нирайки колежанския шам-
пион на САЩ Сам Рифис с
6:1, 7:6(3), 6:3 за 2 часа и 7
минути игра. Зрителите на
корт номер 5 не просто се
забавляваха с изпълнени-
ята на първата ни ракета,
но някои от тях дори бяха
поздравени лично от него,
след като реализира фено-
менален минаващ бекхенд
по правата и трябваше да
седне в трибуните, за да се
спре. Трикови отигравания
с ракетата зад гърба, "хот-
дог", куп уинъри от бекхенд
и форхенд (общо 42), 14
аса, техника с китката при

БАРСЕЛОНА И АТЛЕТИКО СЕ РАЗБРАХА ЗА ГРИЗМАН
Френската звезда Анто-

ан Гризман ще се завърне
в Атлетико (Мадрид), съоб-
щи в Twitter авторитетният
италиански журналист Фаб-
рицио Романо. Според него
действащият шампион на
Испания и настоящият клуб
на Гризман Барселона са се
договорили за преотстъпва-
не за един сезон с опция за
закупуване на стойност 40
милиона евро.

Според колегата на Ро-
мано - Николо Скира, пък
става дума за задължител-
на опция на стойност 55
милиона евро. Самият фут-
болист вече се е споразу-
мял с "дюшекчиите" за лич-

ните си условия, а Романо
допълва, че португалският
нападател Жоао Феликс
не е част от сделката.
Гризман носеше фланелка-
та на Атлетико (Мадрид)
между 2014 и 2019 година.
През лятото на 2019 Атле-
тико го продадоха за 120
милиона евро на Барсело-
на. В кариерата си 30-го-
дишният французин е играл
и за Реал Сосиедад (2009-
2014).

Преди затварянето на
летния трансферен прозо-
рец бе обявена официално
и още една голяма сделка
с участието на Атлетико
(Мадрид). "Дюшекчиите"

постигнаха съгласие с Чел-
си за трансфера на халфа
Саул Нигес, който ще заиг-
рае в Лондон. "Сините" ще
платят на испанския шам-

Без голове завърши сре-
щата от третия кръг на Се-
вероизточната трета лига в
Търговище между Светка-
вица и Септември (Тер-
вел). Получи се здрава бит-
ка, с много нерви, които не
бяха охладени дори и с три
червени картона. Двубоят
започна с превес за гос-
тите. В 26-ата минута Си-
меон Митев се измъкна
очи в очи с вратаря, който
обаче опази вратата си су-
ха. Малко след това Денис
Кадир открадна топката от
домакините, прехвърли
вратаря, но гол пак не пад-
на. Футболистите на Свет-
кавица създадоха няколко
ситуации пред вратата на
съперника. В 35-ата мину-
та Митев вкара за Септем-
ври, но реферът вдигна за-
сада, която играчите от
Тервел оспориха, инфор-
мира sportal.bg.

След почивката Тодор
Вълканов проби, подаде на
Мартин Кирилов, който
стреля, но след рикошет

СВЕТКАВИЦА И
СЕПТЕМВРИ ЗАВЪРШИХА
0:0 В МАЧ С ТРИ
ЧЕРВЕНИ КАРТОНИ

топката излезе в корнер.
Скоро след това Денис Ка-
дир шутира, но встрани от
вратата. В 68-ата минута
Стелиян Цеков влезе ост-
ро на Георги Дамянов, кой-
то му отвърна с удар с бу-
тоните в главата. Настана
меле между състезателите
на двата отбора. Съдията
Красимир Николов вдигна
червени картони на Дамя-
нов, Цеков и Кирилов.
След това търговищкият
тим натисна, но два пъти
пропусна да вкара. После
действията на отбора бяха
хаотични. Денис Кадир и
влезлият като резерва Ба-
ръш Николаев пък пропи-
ляха шансове за Септемв-
ри. Съотборникът им Пла-
мен Панайотов два пъти
подаде топката пред вра-
тата на съперника, но ня-
маше кой да я насочи в
мрежата.

В следващия кръг Сеп-
тември ще гони победата
пред своя публика срещу
Волов (Шумен).

www.centersport.org

В центъра на спортния

"обратните" удари и стра-
хотен рефлекс при защи-
та на смач, превърнал се
също в печелившо дейст-
вие - това представлява-
ше двубоят срещу 542-рия
в света дебютант на "Го-
лям шлем".

Българинът има да за-
щитава 720 точки от дос-
тигнатия полуфинал през
2019 година, когато отстъ-
пи на Даниил Медведев, а
именно руснакът го очак-
ва на евентуален осмина-
финал сега.

Във втория кръг на над-
преварата Григор ще срещ-
не австралиеца Алексей
Попирин, който победи с
3:1 сета молдовеца Раду
Албот - 6:3, 6:7(3), 6:3, 6:3.

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
1. Лудогорец III 3 3 0 0 13:1 9
 2. Черноломец 3 2 1 0 10:1 7
 3. Септември 3 2 1 0 8:0 7
 4. Дунав 2 2 0 0 9:0 6
 5. Волов 3 2 0 1 5:4 6
 6. Ботев (НП) 3 2 0 1 3:2 6
 7. Черноморец 3 1 2 0 5:2 5
 8. Спортист (ГТ) 3 1 1 1 3:3 4
 9. Спартак II (Вн) 3 1 0 2 3:6 3
10. Светкавица 3 0 2 1 1:2 2
11. Доростол 3 0 1 2 1:9 1
12. Локомотив (Рс) 2 0 0 2 0:6 0
13. Устрем (Дон) 3 0 0 3 1:11 0
14. Рилци 3 0 0 3 1:16 0

ПРОГРАМА ЗА IV КРЪГ
4 септември 2021 г., събота, 17:00 ч.
Ботев (Нови пазар) - Рилци (Добрич)
Локомотив (Русе) - Лудогорец III (Разград)
Черноморец (Балчик) - Дунав (Русе) - отложен
Спортист 2011 (Г. Тошево) - Черноломец (Попово)
Септември 98 (Тервел) - Волов (Шумен)
Доростол (Силистра) - Светкавица (Търговище)
5 септември 2021 г., неделя, 17:00 ч.
Устрем (Дончево) - Спартак 1918 II (Варна)

 РЕЗУЛТАТИ - III КРЪГ
Доростол (Силистра) - Ботев (Нови пазар) 0:2
Светкавица (Търговище) - Септември 98 (Тервел) 0:0
Волов (Шумен) - Спортист 2011 (Генерал Тошево) 2:1
Дунав (Русе) - Локомотив (Русе)  . . . . отложен
Лудогорец III (Разград) - Устрем (Дончево) 4:1
Черноломец 1919 (Попово) - Черноморец (Бч)1:1
Спартак 1918 II (Варна) - Рилци (Добрич)  . 3:1

СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА

пион 5 милиона евро за
наем за една година, като
ще имат и опция за заку-
пуване на стойност 40 ми-
лиона евро.

Ман Юнайтед обяви офи-
циално привличането на
Кристиано Роналдо. Порту-
галската легенда на светов-
ния футбол е подписал дого-
вор за две години плюс оп-
ция за допълнителен сезон.
Това е втори период за на-
падателя на "Олд Трафорд",
след като при предишния си
престой той записа на смет-
ката си 118 гола в 292 мача
и спечели три титли в Пре-

РОНАЛДО ОФИЦИАЛНО СЕ
ЗАВЪРНА В ЮНАЙТЕД

миър лийг, една Шампион-
ска лига, Златната обувка
и една Златна топка.

В момента Кристиано
Роналдо е на лагер с на-
ционалния тим на Порту-
галия, където през уикен-
да премина медицински
изследвания, а се очаква
да направи повторен де-
бют за тима при домакин-
ството срещу Нюкасъл на
11 септември.
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ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЩЕ 
ОТБЕЛЕЖИ ТЪРЖЕСТВЕНО 105 
ГОДИНИ ОТ ДОБРИЧКАТА ЕПОПЕЯ

Тази година Община До-
брич ще отбележи тържест-
вено 105 години от паметните 
събития от 5 до 7 септември 
1916, белязани в нашата исто-
рия като Добричката епопея. 
През септември 1916 г. Южна 
Добруджа отбелязва свое-
то освобождение благодаре-
ние на победоносния ход на 
българската армия, активно 
подпомагана от българско-
то добруджанско население. 
Героичният ход на Трета бъл-
гарска армия, известен като 
Добричката епопея е едно от 
най-великите дела за свобода-
та на България. 

На 7 септември тържестве-

ната програма 
по този слу-
чай ще запо-
чне от 09.00 
ч. с Почетно 
шествие в па-
мет на заги-
налите воини 
в Добричката 
епопея от пл. 
„Свобода“ до 
Военно гроби-
ще музей, къ-
дето от 10.00 
ч .  ще бъде 
о т с л у ж е н а 
Панихида за 
загиналите и 
ще бъдат под-
несени цветя.

В е н ц и  о т 
признателни-
те поколения 
ще бъдат по-
ложени и на 
паметника на 
легендарния 
командир на 
първа конна 
дивизия ген. 
Иван Колев от 
11.00 ч. 

Каним Ви да се присъедини-
те към Добрич и да отбележи-
те заедно тези важни както за 
Добруджа, така и за цяла Бъл-
гария исторически събития.

Програмата на тържествата 
също така включва:

12.00 ч., пл. „Свобода“
Концерт на Професионален 

фолклорен ансамбъл «Добру-
джа» с гл. худ. ръководител 
Стоян Господинов, хореограф 
Иван Иванов и музикален ръ-
ководител Живко Желев

18.00 ч., Драматичен театър 
„Йордан Йовков“ 

Премиера на петия филм 
„Епопеята при Добрич“ от 

документалната поредица 
„Помни войната 1915-1918“ 
Режисьор Мария Цветкова, 
Сценарист и консултант Ра-
дослав Симеонов

19.30 ч., сцена на пл. „Сво-
бода“

Концерт на  Представителен 
гвардейски духов оркестър. 
Диригент подполковник Ради 
Радев – Главен диригент на 
Българската армия и Начал-
ник на Гвардейския предста-
вителен духов оркестър

Светлинно шоу с дронове
Нека бъдем заедно и се 

поклоним пред паметта и са-
можертвата на българските 
воини, врекли се в името на 
България!

30 август – 3 септември, 
09.00 – 17.30 ч., Народно чи-
талище „Йордан Йовков – 
1870 г.“ Летен детски център 
за игри и забавления „Млад 
възрожденец“. Организатор: 
Народно читалище „Йордан 
Йовков – 1870 г.“

1 – 2 септември, 18.00 – 
21.00 ч., площад пред Мла-
дежки център – Добрич. Мла-
дежка инициатива „STREET 
ART пленер“ с Дамян Николов. 
Организатор: Младежки цен-
тър – Добрич.

1 – 5 септември, Художест-
вена галерия – Добрич. Пле-
нер „Хартията“, Добрич, 2021

Програма: 
1 септември. Пристигане, 

настаняване и работна среща 
на участниците

2 септември.
09:00 ч., Начало 
10:00 ч., Откриване на пле-

нера и пресконференция
13:30 – 18:00 ч., Работа в 

ателие
18:00 ч., Индивидуални пред-

ставяния – Недко Недков „Ис-
тория 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., Индивидуални пред-

ставяния – Красимира Дрен-
ска, Женя Адамова

4 септември 
09:00 – 12:30 и 13:30 – 18:00 

ч., Работа в ателие
18:00 ч., Индивидуални пред-

ставяния – Цветелина Мак-
симова

5 септември
Екскурзия за участниците
Организатори: Художестве-

на галерия – Добрич с финан-
совата подкрепа на Община 
град Добрич. 

3 септември, „105 години 
Добричка епопея“ – вирту-
ално представяне на дигита-
лизирани издания от сектор 

„Краезнание“ на Регионална 
библиотека „Дора Габе“. Ор-
ганизатор: Регионална библи-
отека „Дора Габе“.

3 септември, 17.00 ч., Музей 
в Градски парк „Св. Георги“. 
Откриване на експозицията 
„Освобождението на Доб-
руджа по време на Първата 
световна война 1916 – 1917 г., 
посветена на 105 години от 
епопеята при Добрич. Орга-
низатор: Регионален истори-
чески музей – Добрич.

4 септември, 11.00 ч., Цен-
тър за защита на природата и 
животните. „Наказана лисана“ 
– представление на Държавен 
куклен театър „Дора Габе“. 
Организатор: Държавен кук-
лен театър „Дора Габе“.

4 септември, 18.00 ч., Двора 
на Народно читалище „Добрич 
– 2017“. Хоротека. Организа-
тор: Народно читалище „До-
брич – 2017“.

5 септември, 11.00 ч., Дър-
жавен куклен театър „Дора 
Габе“.  „Червената шапчица“ 
– представление на Държавен 
куклен театър „Дора Габе“. 
Организатор: Държавен кук-
лен театър „Дора Габе“.

5 септември, Честване на 
1340 години от създаването 
на българската държава и 40 
години Мемориален комплекс 
„Хан Аспарух“.

Програма:
13:00 ч.,  Мемориален ком-

плекс „Хан Аспарух“, Фотодо-
кументална изложба

14:00 ч., Авто-мото обиколка 
на града

15.00 ч., Мемориален ком-
плекс „Хан Аспарух, Тържест-
вено честване

16.00 ч., Скейт парк, Кон-
церт с участието на Илка 
Александрова, SECOND TO 
NONE и  ЕПИЗОД.

Организатор: Национален 
мотоклуб „Кан Аспарух 681“, 
Партньор – Регионален исто-
рически музей – Добрич. НДТ

Премиера на комедията от 
Ст.Л.Костов „Големанов“ ще 
се състои на 14 септември - 
19.00 часа в голямата зала на 
ДТ „Йордан Йовков“. Участ-

ват: Владимир Трендафилов, 
Любов Николова, Георги Ге-
оргиев, Валентин Андреев - 
Рафе, Татяна Христова, Филип 

Янев, Валери Марков 
„Политическо парвеню. 

Бивш даскал. Сега депутат. 
Роден за министър. Голема-
нов харчи пари за партия, 

избори, дига шум около себе 
си и гони върха. Чака да умре 
министърът, който му е отнел 
министерството. Като продаде 

дъщеря си на новия си против-
ник, негов връстник, в замяна. 
Достоен кандидат. Пари има, 
опитен в партийните работи... 
Още преди три години си е 
направил бюст с подобаваща 
надута поза. Откога говори за 
себе си в трето лице. На теле-
фона постоянно и неволно се 
обажда – минис... Големанов... 

В никое друго литературно 
произведение, освен в Алеко-
вия „Бай Ганьо“ не се бичуват 
с такъв сполучлив сарказъм 
недостатъците в нашите нра-
ви – казва Иван Хаджийски. 
- И след Бай Ганьо Големанов 
ще остане като второто по-
пулярно нарицателно име, за 
да се бичуват недостатъците 
в нашия политически живот.“  

За информация и билети: 
Билетен център на ДТ“Йордан 
Йовков“ /от 9.00 до 18.00 часа/ 
и на тел: 058/ 605 573 

мисъл? Хората мислят, че тях-
ната мисъл е малка и никъде 
не може да стигне. А между 
другото, потенциалът на ми-
сълта е голям и за мисълта 
не съществува нито прос-
транството, нито времето. Но 
мислещите безпорядъчно са 
подобни на махащите с ръце 
в тъмнината , без да знаят кой 
предмет ще бутнат”.

Н. К. Рьорих 
И тук възниква въпрос какъв 

е смисълът на възникналата 
Вселена  и ние в нея? Какъв е 
смисълът на картината, която 
се разкрива в  нас? Защо 
съществувам аз, защо е ця-
лата обкръжаваща действи-
телност?

Кабалистите казват, че в 
природата съществуват две 
сили - сила на отдаване и сила 
на получаване. Природата е 

любяща, отдаваща, а ние сме 
противоположни на нея - по-
лучаващи, егоисти, ненавиж-
дащи се. Нима не е така?! Ако 
се  поразмислим малко, ще 
видим, че живеем в егоистична 
среда и не усещаме егоизма 
си. Понякога се засрамваме 
от мислите си, чувствата си и 
действията си спрямо другите, 
но само толкова - като искра, 
която за кратко светва, но 
после бързо угасва. 

Законите на мирозданието, 
действащи на нивото на двете 
основи – отдаване и получа-
ване, се изучават от науката 
кабала. Но освен тези свой-
ства и тяхното привличане или 
отблъскване,  кабала  изучава 
и измерва намерението над 
тези действия, като чисто 
човешко качество.

Цялата природа е изпълне-
на с енергията на живота, но 
нашето егоистично желание 
позволява да усвоим от нея 
само „мизерна” порция, спо-
собна да оживи тялото ни, за 
някакво ограничено време, 
което наричаме живот. Ние 
сме егоисти и искаме да по-
лучаваме само за своя полза 
и по тази причина  усвояваме 
само мъничка искра за жи-
вота, минимална сила, под-
държаща нашето материално 

животинско съществуване. 
Ако тази енергия влезе по-

между ни и започне да цирку-
лира, нараствайки все повече 
и повече, ще ни отведе във 
водовъртежа на доброто. Из-
веднъж ще почувстваме, че 
сме се оказали във висшите 
измерения. Енергията е около 
нас. Тази енергия е енергията 
на добрите   взаимотноше-
ния.  Ние я наричаме  Висша, 
но всъщност тя е тук, в нас 
и между нас самите. Това е 
свойството отдаване, свой-
ството любов, което същест-
вува в природата.  Кабалис-
тичните източници казват, че  
цялата природа е изградена 
върху това свойство. Тази 
енергия съществува, тези 
сили съществуват и ние не 
можем да ги уловим с никакви 
уреди, да ги измерим, да ги за-

ключим в някакви батерии, 
като добра енергия. Всич-
ко това е  в нас, в нашите 
чувства. А чувствата са 
нашите желания, насочени 
в определена посока - или 
любов, или омраза. 

Всеки човек е една слож-
на структура, а любовта, 
това е, когато две  противо-
положни структури /свой-
ства/ се съчетаят в особено 
взаимоотношение. Това е 
енергията на любовта, на 
мисълта, на намерението, 
зависеща от това, какво 
искам да направя за дру-
гия. Ако искам да извърша 
добри дела - да отдам, да 
подаря, да създам, то по-
лучавам тази сила в свое 
„разпореждане”.

В нашия свят, ако човек 
мисли за хубавото, той става 
по-добър. Ако мисли поло-
жително за другите, той се 
доближава до тези „свръхес-
тествените” сили  и  може да 
ги  използва, уподобява се с 
тях. Това не е мистика, а друго 
ниво на взаимоотношение към 
обкръжаващата ни действи-
телност.

Тази жизнена енергия в 
мирозданието е неограниче-
на и се нарича светлина на 
безкрайността. Само ние, 
егоистите, ограничаваме свои-
те възможности да я получим 
с това, че искаме всичко да 
използваме заради себе си.  
Оказва се, че поради тази 
причина получаваме от този 
безкраен източник едва мъ-
ничка искра от живота. Човек 
сякаш стои край купища от 
злато и диаманти, а загре-
бва от тях с малка чашка от 
енергията, за да поддържа 
единствено своя живот. Защо 
ли? Защото нашият егоизъм 
ни ограничава. Ние живее в 
ненавист и омраза и точно 
това ни пречи да разберем, 
а и нямаме сили да вземем 
повече. Не сме способни да 
се съединим един с друг и 
затова не позволяваме на тази 
енергия да влезе в нашата 
система. Как да стане това, 

вероятно се питат много хора?
Кабалистите казват, че е 

необходимо да се издигнем 
над своята природа, която е 
напълно егоистична и е насо-
чена единсвено към получа-
ване, поглъщане, напълване 
на себе си.

Необходимо е да проме-
ним намерението си и да го 
насочим   в отношението си 
към другите. Това може да се 
случи постепенно, започвайки 
да мислим не за себе си, а за 
всички останали и едва тогава   
ще придобием свойствата  на   
висшата сила. 

Ние и сега живеем вътре в 
своето намерение, но то е его-
истично и  гледаме света  през 
призмата на себелюбието.

Необходима ни е  точна на-
стройка на правилното наме-
рение. Според «настройката» 
ние ще открием, че всички 
наши свойства, желания, дори 
целият ни егоизъм, могат да 
стигнат до хармонично съ-
ответствие със законите на 
природата. Науката кабала 
казва, че не е необходимо да 
се грижим за нещо друго, ос-
вен за правилното  намерение. 
От нас не се изискват никакви 
други практически действия 
на ниво взаимоотношения.  
Трябва да изменим собствено-
то си възприемане на другия 
човек, на обкръжението ни, 
на целият свят и вече от това 
ново усещане ще разкрием 
истинската реалност. Към 
такова отношение ни води 
природата през цялото наше 
еволюционно развитие, та 
до ден днешен.  Искаме или 
не, ще достигнем до това 
състояние. Всъщност това е и 
замисъла  на съществуването 
ни.  Това е и „тайната” на 
възникването на Вселената. 
Засега човечеството все още 
не е разкрило напълно  тази 
„тайна”, но това е „патент”, 
предназначен за всички ни. 
Тайната се състои в това, че 
човекът трябва да поправи 
себе си, ставайки подобен на 
висшата сила, на Природата. 
Тогава ще може да получи 
цялата енергия на живота, ще 
види всичко съществуващо 
не от свойството получаване, 
а от свойството на самата 
природа. 

В противен случай, ще про-
дължим  егоистично да се 
самонапълваме, с намерение 
да унижим и унищожим хо-
рата около нас, но с тези си 
действия и мисли постепенно 
ще унищожим себе си.

„Ако мразя, аз отнемам 
нещо от себе си; ако обичам, 
аз се обогатявам с това, което 
обичам. Човеконенавистниче-
ството е бавно самоубийство, 
себелюбието – най-голямата 
нищета на живото създание.”

Ф. Шилер
Георги ГРАДИНАРОВ 

- преподавател към Меж-
дународната академия по 

кабала

Науката кабала ни разказва 
за устройството на цялото ми-
роздание – как в резултат на 
„Големия Взрив” е възникнала 
нашата Вселена. Искра на ви-
сша енергия се е промъкнала 
в нашия свят и е породила  
нашето пространство, цялата 
материя,  дори самото прос-
транство – мястото на нашата 
Вселена, което по-рано не 
е съществувало. Това звучи  
като нещо мистично, но така 
говорят и учените - физици. 
Дори се казва, че Вселената е 
мисъл. Как така някаква искра 
от енергия, от висше измере-
ние, изведнъж се е промъкна-
ла в нашият свят, изградила 
е пространството за нашата 
Вселена и е започнала там да 
се разпространява?! 

Разбира се, че съществуват 
различни теории за възник-

ване на мирозданието, но 
каквито и да са те, възниква 
въпросът за смисъла на съ-
ществуването на неживото, 
растителното, животинското 
ниво и особено на човека.

Квантовите физици казват, 
че в основата на наблюдава-
ната действителност лежи не-
видимата квантова реалност, 
която става видима в зависи-
мост от степента на взаимо-
действие на наблюдаемото и 
наблюдателя. Изучаването на 
квантовата реалност доведе 
до осъзнаване на единната 
картина на света и нейната 
връзка с човешкото съзнание.

Намираме се в процес на 
преоценка и преосмисляне на 
света, и на човека в него. На 
нова парадигма за реалността 
и  всичко съществуващо (чо-
век, общество, природа), кое-
то представлява само по себе 
си единна система, единно 
цяло. Оказва се, че човек не 
стои встрани от тази реалност 
само като наблюдател и кон-
суматор, а сам я строи, сам я 
изгражда. Каквито са мислите 
му, каквито са чувствата му, 
каквито са желанията му, та-
къв е и светът около него. 

„Ако мисълта е енергия и не 
се разлага, то колко отговор-
но е човечеството за всяка 

ДТ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" НИ КАНИ 
НА ПРЕМИЕРАТА НА "ГОЛЕМАНОВ"

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ

НАУКАТА КАБАЛА: ЕНЕРГИЯТА НА НАМЕРЕНИЕТО 
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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

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

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 01.09.2021г. 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

РАЙОНЕН СЪД - ДОБРИЧ
КОНКУРС ЗА РАБОТА

На основание заповед № 424 от 01.09.2021г. на Админи-
стративен ръководител - Председател на Районен съд – До-
брич се обявява конкурс за заемане на длъжността

 „Съдебен секретар” – 2 /две/ щатни бройки.  
Кратко описание на длъжността: Изпълнява дейности по 

подготовката на делата за разглеждане в  съдебни заседания; 
изготвя и прилага към делото протоколи от съдебните засе-
дания; подготвя формуляри, графици и др. документи.Под-
държа календар на откритите заседания за съответния състав. 
Изпълнява други задължения, възложени от Административ-
ния ръководител на съда, Заместника на Административния 
ръководител и Съдебния администратор.

Минимални изисквания, предвидени в нормативните 
актове за заемане на длъжността: 

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

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

Специфични изисквания за заемане на длъжността 
“Съдебен секретар ” съгласно чл. 140, ал. 1, т. 3 от ПАС: 
Отлични компютърни и машинописни умения, познания по 
стилистика, правопис, граматика и пунктуация; Отлични уме-
ния и познания по общи деловодни техники, на съвременни 
офис - процедури, работа със стандартно офис – оборудва-
не; Много добри  комуникативни и организационни умения; 
Много добри умения за работа в екип; Познаване на Етичния 
кодекс на съдебните служители; Познаване на основните за-
дължения на длъжността „Съдебен секретар“; Познаване на 
Правилника за администрацията в съдилищата. 

Минимален размер на основната заплата за длъжност-
та  „Съдебен секретар“  

887,00лв. (827 лв. + 60 лева ранг)
Начин на провеждане на конкурса:
Първи етап - разглеждане на документите на кандидатите 

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

Оценяването на кандидатите ще се извърши по шестобал-
ната система. Окончателната оценка на всеки кандидат ще 
се формира като средноаритметична стойност на неговите 
оценки от практическите изпити и от устния изпит. Крайната 
оценка ще се закръгля до втори знак след десетичната запе-
тая. За успешно издържал конкурса ще се счита кандидат, по-
лучил оценка не  по- ниска от добър 4,00.    

Необходими документи, които следва да бъдат предста-
вени лично от кандидата за длъжността „Съдебен секре-
тар“ 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 здра-

ве;
6.Копия от документи за придобита образователно – квали-

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

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

гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, 
на друга държава – страна по Споразумението за Европейско-
то икономическо пространство, или на Конфедерация Швей-
цария; е пълнолетен;  не е поставен под запрещение;  не е 

осъждан за умишлено престъпление от общ характер; не е ли-
шен по съответен ред от правото да заема определена длъж-
ност  – по образец;

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

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

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

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

свидетелства, сертификати и документи, които доказват ква-
лификацията и уменията му за обявената длъжност, препоръ-
ки от предишни работодатели.

Документите по образец следва да бъдат изтеглени от ин-
тернет страницата на съда (https://dobrich-rs.justice.bg/bg/
news3) и коректно попълнени.

Срок на подаване на документи – до 17,00 часа на 
11.10.2021 година. При подаване на документите на кандида-
тите ще се предоставя типовата длъжностна характеристика 
за длъжността „Съдебен секретар“. Получаването на длъж-
ностната характеристика следва да се удостоверява писмено 
от кандидата/пълномощника в заявлението за участие в кон-
курса. 

Място за подаване на документите: служба „Регистра-
тура“ при Районен съд – Добрич, град Добрич, ул. „Д-р К. 
Стоилов“ № 7, Информационен център в Съдебна палата – 
Добрич.

Подаването на документите се извършва лично или чрез 
пълномощник (представя се пълномощно).

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

Документи за участие ще се приемат на адрес: служба 
„Регистратура“ при Районен съд – Добрич, град Добрич, ул. 
„Д-р К. Стоилов“ № 7, Информационен център в Съдебна па-
лата – Добрич.

Информираме Ви, че данните които доброволно ни предос-
тавяте, са лични данни и попадат под специална защита по 
смисъла на Закона за защита на личните данни. Районен съд 
– Добрич се задължава да ги съхранява и да не ги разпрос-
транява под каквато и да е форма.



ndt@dobrich.net

Брой 68 (6502) 2 септември 2021 г. ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИКwww.ndt1.com  8

ОВЕН - В подходящо настроение сте за 
изпълнението на конкретна задача. Нещо 
по-специално или зависещо от друг, ще 
ви направи особено внимателни и целеу-
стремени.

ТЕЛЕЦ - В предложенията на партньо-
ра си ще откриете добри идеи за общи 
действия, на които ще се посветите през 
следващите дни. Това ще внесе известно 
успокоение в душата ви.

БЛИЗНАЦИ - Благодарение на тактичната 
си намеса ще повлияете на решенията на 
близките ви по отношение изпълнението 
на ваша идея. Никой няма да съжалява, 
напротив.

РАК - Грижейки се за детайлите в ежедне-
вието си, денят ви ще премине спокойно и 
пълноценно. Ще се отнесете с внимание и 
към околните, които ще ви възнаградят с 
радушен прием.

ЛЪВ - Включете се в заниманията, които 
ви се предлагат днес от партньора, семей-
ството или приятелите ви и ще останете до-
волни. Няма да ви липсва голяма сполука.

ДЕВА - Забързано ще преминете през 
неделния ден, независимо от настроение-
то ви за отдих и развлечения. Неотложни 
ангажименти, най-често възникващи в по-
следния момент.

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

СКОРПИОН - Ще се съобразите с проме-
нените условия по текущ ангажимент и не-
зависимо от чувства, които те будят у вас, 
ще се справите. Ползвате се с авторитет и 
ще продължите уверено напред.

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

КОЗИРОГ - Със силни аргументи ще за-
щитите идеите и намеренията си. С преме-
рен ход ще подтикнете други, които търсят 
сътрудничеството ви към повече активност 
и сближаване на позициите ви.

ВОДОЛЕЙ - С днешните си решения ще 
определите за дълъг период напред посока-
та на интересите ви. С бърза и точна мисъл 
ще отсявате важното, без да давате израз 
на емоциите.

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

ХОРОСКОП НА НДТ

- Когато съм ядосана, броя от 1 до 10 наум, а когато съм бясна... в обратен ред и на 
глас. - Преслава от тесен цнтър, но не тази, за която си мислите

НАХОДКА БЕЗ АНАЛОГ! ОТКРИХА "СТЪКЛЕНОТО 
СЪКРОВИЩЕ" ОТ ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ

СВЕТСКА КЛЮКА
ЧЕСТИТ РОЖДЕН 

ДЕН казваме днес на 
Джевдет Мехмед – об-
щински съветник в 
община Добричка, с 
пожелание за здраве и 
активна работа в полза 
на хората от най-го-
лямата българска об-
щина!

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува утре г-жа Султан-
ка Минчева, а ние от 
НДТ от днес й желаем 
да е здрава и да се 
радва на много поводи 
за усмивка и сбъднати 
мечти! 

В АВАНС честитим 
рождения ден на ди-
ректорката на ДГ „Ве-
села“ в Добрич Светла 
Иванова, която празну-
ва утре. Здраве, щас-
тие и безброй детски 
усмивки желаем на да-
мата ние от НДТ!

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува утре кметският 
наместник на село 
Септемврийци Милен 
Михайлов, а нашите 
пожелания към него са 
за здраве и много енту-

сиазъм в работата за 
хората от повереното 
му населено място!

ИМЕН ДЕН на 3 
септември празнуват 
всички с името Ан-
тим. Нека са здрави 
и нека добрите им 
начинания получават 
небесна подкрепа! 

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН в аванс казваме 
на бизнесмена и член 
на Ротари клуб Нейчо 
Нейчев, който празну-
ва на 4 септември. За 
здраве и успехи във 
всичките му добри 
начинания са пожела-
нията на НДТ!

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува на 5 септември 
зам.-кмета с ресор 
„Хуманитарни дей-
ности“ в Добрич д-р 
Емилия Баева, а ние 
отсега й наричаме да 
е здрава, да успява с 
усмивка в трудното 
време, в което й се 
налага да се справя 
с трудни за разре-
шаване проблеми на 
добричлии, да е оби-
чана, уважавана и да 
успява да сбъдне меч-
тите си! 

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН в аванс казва-
ме на дългогодишния 
директор на Държа-
вен архив Кирил Ра-
дев, който празнува 
в неделя, с пожелани 
да е здрав, все така 
уважаван и всичко 
хубаво, с което се е 
заел, да се увенчава 
с успех!

РОЖДЕНИЧКА на 5 
септември е Адилина 
Колишева - общин-
ски съветник  от МК 
ГЕРБ(СДС) в Кавар-
на. Здраве и много 
успехи, много поводи 
за усмивка и активна 
работа в полза на хо-
рата от крайморската 
община желаем на 
дамата ние от НДТ!

ИМЕН ДЕН на 5 
септември празнуват 
всички с имената: За-
хари, Захария, Заха-
рина, Зара, Елисаве-
та. Здраве, успехи и 
небесна подкрепа на 
добрите им начинания 
желаем на всички ние 
от НДТ!

НАВРЪХ НАЦИО-
НАЛНИЯ ПРАЗНИК 
6 септември рожден 
ден празнува

Илиян Станоев от 
Балчик, а ние в аванс 
му желаем здраве и 
успехи във всичко до-
бро, с което се за-
еме!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН в аванс казваме 
на кмета на село Лов-
чанци

Иван Иванов, който 
празнува на 7 септем-
ври, с пожелания да 
е здрав и да работи 
активно за хората от 
повереното му насе-
лено място!

РОЖДЕНИК НА 8 
септември е бившият 
кмет на Община Кру-
шари

Добри Стефанов. 
Нека е здрав, нека се 
радва на уважение и 
успехи в добрите си 
начинания!

Над 2 хиляди фрагмента 
стъклени съдове са открити 
при подводните проучвания 
на залива Ченгене скеле. През 
това лято те се проведоха за 
втора поредна година от РИМ 
– Бургас, НИМ и Центъра по 
подводна археология в Созо-
пол, съобщава БНР. Това е 
изключително впечатляваща 
находка, съобщи д- р Найден 
Прахов, ръководител на под-
водните проучвания:

„Тя няма аналог от Черно-
морието и Балканския полу-
остров, не е открита такава 
групова находка от стъклени 
съдове. Те са много изящни 
и красиви! Има чаши, кани, 
капаци от рисувано релефно 
стъкло и др.

Предполага се, че са ве-
нецианско производство от 
XVI-XVII век. Тази находка е 
свидетелство за ранен внос на 
луксозни стоки в Османската 
империя, за което до сега 
имаше много малко информа-
ция. Най-вероятно съдовете са 
произведени в работилница на 
остров Мурано, Венеция“.

През двете години на проуч-
вания са осъществени общо 6 
експедиции като екипи от архе-
олози са работили не само под 
вода в района на нос Чироза, но 
и на сушата. Открити са и пред-
мети от по – ранни периоди от 
V, IV, III в. пр. Хр., съобщи проф. 
Иван Христов от НИМ:

„Открихме каменен щок, 
каменни бойни топки от ели-
нистическата епоха , части 
от амфори от IV до VIII век и 
фрагменти от средновековни 
амфори, което доказва, че 
заливът е бил удобно място за 
корабоплаване!“

Проучванията в залива на 
Ченгене скеле се финансират 
от Община Бургас. „Резулта-
тите са много впечатляващи и 
подкрепата ни за работата на 
археолозите тук ще продъл-
жи“, коментира зам. кметът 
Диана Саватева. Находките са 
представени в изложба в Бур-
гаския археологически музей 
и в луксозен каталог издаден 
по проект финансиран от Ми-
нистерството на културата.


