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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Облачността ще е разкъсана, 
предимно значителна. На места, 
главно в Южна България ще има 
превалявания от дъжд, само в 
отделни планински райони вале-
жите ще са повече по количество. 
Над Североизточна България ще 
има по-съществени намаления на 
облачността, през деня временно 
и до слънчево. Ще продължи да 
духа до умерен източен вятър, в 
Източна България временно силен 
от североизток. Ще се задържи 
хладно за началото на септември, 
с преобладаващи максимални тем-
ператури между 20 и 25.

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

КОНКУРСЪТ "РЕЧНИ НОТИ" 
ДОНЕСЕ ОЩЕ ДВЕ ПРИЗОВИ 
ОТЛИЧИЯ ЗА МЛАДИТЕ ТАЛАНТИ 
ОТ СТУДИО "САРАНДЕВ"

На стр. 3

105 ГОДИНИ 
ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ

ДИМИТРИНА ГЕРМАНОВА С 
ГРАН ПРИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ 
КОНКУРС "ART STARS - ЗВЕЗДИ 
НА ИЗКУСТВОТО"

ДАНЪЧНИТЕ ЩЕ 
ПРОВЕРЯВАТ ДЕНОНОЩНО 
НАЙ-ГОЛЕМИТЕ БОРСИ ЗА 
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

На стр. 4

На стр. 4

На стр. 2

На стр. 4

ПРОДАВАМ 
РЕСТОРАНТСКО 
ОБОРУДВАНЕ.

Тел.: 0888 635 368

ДОБРИЧ ОТБЕЛЯЗА 1340 ГОДИНИ 
ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ 
И 40 ГОДИНИ МЕМОРИАЛЕН 

На стр. 4

БИТКАТА ЗА 
ДОБРИЧ (5 - 7 
СЕПТЕМВРИ 1916 Г.) 

На стр. 3

/пл. „Свобода 1“/

Ликвидация – до 30 септември!

Елегантни дамски 
облекла – на 

символични цени

МАГАЗИН „ЛАРГО“
КОМПЛЕКС "ХАН АСПАРУХ"



ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК 2ndt@dobrich.net

Брой 69 (6503)��� http://www.ndt1.com/

9 септември 2021 г.

Община град Добрич информира, че във връзка със
Заповед № РД-01-748/02.09.2021 на Министъра на здра-
веопазването за въвеждане на нови противоепидемич-
ни мерки на територията на България, Община град Доб-
рич отменя двудневния фестивал "Хлябът, който ни свър-
зва", предвиден да се проведе на 25 и 26 септември.

ОТМЕНЯ СЕ
ФЕСТИВАЛЪТ "ХЛЯБЪТ,
КОЙТО НИ СВЪРЗВА"

ПИЯН КОМБАЙНЕР СЕ ЗАБИ
В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТЪЛБ

53-годишен комбайнер е
задържан за 24 часа заради
шофиране в пияно състоя-
ние, съобщават от ОД на
МВР Добрич. Около 20:10 ча-
са на 3 септември е получе-
но съобщение за възникна-
ло ПТП в село Козлодуйци.
На място е установено, че
зърнокомбайн, управляван
от въпросния 53-годишен
мъж, напуска пътното плат-

Данъчни от звеното за
фискален контрол в НАП
започват денонощни наб-
людения в 13-те най-голе-
ми борси в страната за
плодове и зеленчуци. На
входа и изхода на тържи-
щата ще има временни
контролно-пропускателни
пунктове, където инспекто-
рите ще следят за контра-
банден внос и укриване на
приходи от продажбите.

Причина за проверките е
повишеното потребление
на плодове и зеленчуци и
информация за укриване
на обороти от продажба-
та на селскостопанска
продукция.

Данъчните ще следят
произхода на стоките. На
входа на борсите ще се
изискват всички придружа-
ващи документи: товари-
телници, фактури, платеж-
ни и др., а на територията
на обектите ще се наблю-
дава издават ли се необ-
ходимите документи за по-
купко-продажба. Камиони-
те и бусовете с товароно-

ДАНЪЧНИТЕ ЩЕ
ПРОВЕРЯВАТ
ДЕНОНОЩНО НАЙ-
ГОЛЕМИТЕ БОРСИ ЗА
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

симост под 3,5 тона ще се
проверяват на изходите да-
ли придружаващите стоката
документи отговарят на пре-
возваната. Същото важи и
за превозвачите на стоки,
които са под митнически ре-
жим и предмет на внос, след
като бъдат освободени за
потребление.

От НАП предупреждават,
че ако се установи продаж-
ба на стоки без необходими-
те документи, следва преб-
рояване на наличните акти-
ви (плодове и зеленчуци) в
складовете на дружеството
продавач.

Проверките на данъчните
ще се извършват чрез т.нар.
постоянно наблюдение, кое-
то означава, че те ще се ле-
гитимират и ще присъстват
открито в търговските обек-
ти в продължение на дни.
Практиката на НАП през пос-
ледните години показва, че в
дните на подобни наблюде-
ния, оборотите на търговци-
те на селскостопанска про-
дукция се увеличават значи-
телно.Наказание лишаване от

свобода за срок от 1 година
при първоначален общ ре-
жим ще търпи мъж от Бал-
чик, след като Окръжният съд
в Добрич одобри споразуме-
нието, постигнато между об-
виняемия, неговият защитник
и прокуратурата. На мъжа е
наложено и наказание глоба
в размер на 2000 лева. Той
трябва да плати и направе-
ните по делото разноски в
размер на 853 лева.

Съгласно споразумението

ОБВИНЯЕМ ЗА ДЪРЖАНЕ
НА НАРКОТИЦИ С ЦЕЛ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СЕ
ПРИЗНА ЗА ВИНОВЕН

ДИВО ПРАСЕ СЕ УДАРИ В ОПЕЛ

страните приемат за безс-
порно установено, че в пе-
риода от 26 май 2020г. до 10
февруари 2021г., в Балчик, в
условията на продължавано
престъпление, обвиняемият
С.Н. е държал с цел разп-
ространение високорискови
наркотични вещества - ме-
тамфетамин, на обща стой-
ност 116.25 лева.

Одобреното от съда спо-
разумение е окончателно и
има последиците на влязла
в сила присъда.

Диво прасе изскочи вне-
запно на шосето и предиз-
вика катастрофа, съобщават
от полицията. На 6 септемв-
ри, около 00:20, часа е полу-
чено съобщение за възникна-
ло ПТП на разклона за село

но и се блъска в бетонен
стълб на електропреносната
мрежа. Вследствие на инци-
дента са нанесени значител-
ни материални щети. При
последвалата проверка на
водача за употреба на алко-
хол с техническо средство,
цифровата индикация отчита
наличието на 2,55 промила.
По случая е образувано до-
съдебно производство. НДТ

Официалното приложение
на България за сканиране и
валидиране на Digital Green
Certificate - COVID CHECK BG
бе одобрено от Гугъл и публи-
кувано в Google Play Store. Та-
ка приложението става достъп-
но за масово използване от
всички граждани на EU, които
искат да проверят валидност-
та на своите сертификати.

Новото приложение може
да служи и за проверка на
сертификати на посетители, в
случаите, в които се допуска
използване на 100% от капа-
цитета на заведения, зали, ки-
на театри.

Приложено може да се из-
тегли и инсталира от този
линк: https://play.google.com/
s t o r e / a p p s /
details?id=dcc.check.bg

Безплатното приложение е
разработено от "Информаци-
онно обслужване" и може да
се свали свободно от Google
Play Store.

То отговаря на всички ев-
ропейски стандарти и е раз-
работено в рекордно кратки
срокове. В него е вграден QR
четец, който валидира серти-
фиката бързо и лесно. То мо-
же да сканира всичките вари-
анти на сертификата, които са

МОБИЛНОТО
ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА
ВАЛИДИРАНЕ НА COVID
СЕРТИФИКАТИ ВЕЧЕ Е
ДОСТЪПНО ЗА ВСИЧКИ

одобрени от ЕК - за ваксина-
ция, за преболедуване и за
отрицателен резултат от
NAAT или RAT изследване.

Приложението е достъпно
за масово ползване за граж-
дани и институции, които
разполагат с мобилни уст-
ройства с операционна сис-
тема Android. Очаква се ско-
ро приложението да бъде
одобрено и от Apple, за да
може да бъде изтегляно на
устройства, които ползват
операционна система IOS.

"Информационно обслужва-
не" вече предлага дигитални-
те сертификати и в формат
pkpass, което позволява на
всеки желаещ за съхранява
документа си в приложение
тип "портфейл" на мобилно ус-
тройство. Това облекчава
максимално гражданите, ко-
ито няма да се налага да но-
сят хартиения вариант на сер-
тификата и проверяващите,
които лесно и бързо могат да
верифицират документа.

Общо над 1.4 млн. броя са
генерираните сертификати
до този момент, като над
530 000 се използват ефек-
тивно от българските граж-
дани при пътувания зад гра-
ница.

Одърци. На място е устано-
вено, че лек автомобил
"Опел", управляван от 20-го-
дишен мъж, удря внезапно
излязлото диво прасе на път-
ното платно. От удара мла-
дежът губи контрол над МПС,

завърта се и спира движени-
ето си в крайпътно дърво.
Вследствие на инцидента, во-
дачът е с контузия на глава-
та, освободен е за домашно
лечение. ПТП е обслужено по
административен ред.    НДТ

21-ГОДИШНА РУМЪНКА ПРЕДИЗВИКА
КАТАСТРОФА В ДОБРИЧ

На 5 септември, около
12:40 часа, е получено съ-
общение за възникнало
ПТП по околовръстен път
на град Добрич. На място
е установено, че лек авто-

мобил с румънска регист-
рация, управляван от 21-
годишна жена, отнема
предимството на изпре-
варващ я мотоциклет, уп-
равляван от 23-годишен

Районен съд - Генерал То-
шево наложи най-тежката
мярка за процесуална при-
нуда спрямо двама иракча-
ни, задържани при опит да
преминат българската грани-
ца в землището на село Ро-
сица, общ. Генерал Тошево.
Двамата мъже - на 19 г. и на
23 г., са привлечени към на-
казателна отговорност за
престъпление по чл. 279, ал.
1 във връзка с чл. 18, ал. 1 от
НК, съобщава Апелативна
прокуратура - Варна.

Те са установени на бъл-
гаро - румънската граница
на 1 септември 2021 годи-
на. Задържани са от гранич-
ните власти при опит да на-
пуснат Република България
на нерегламентирано за то-
ва място. Установено е съ-
що, че двамата иракски
граждани са влезли в стра-
ната без разрешението на
надлежните органи.

При изясняване на само-

ДВАМА ИРАКЧАНИ
ВЛЯЗОХА НЕЛЕГАЛНО
В БЪЛГАРИЯ

личността на нарушителите,
става ясно, че единият - Р.Х.
на 19 години, вече е бил за-
лавян в България през 2017
година, когато като непълно-
летен е осъден за същото
престъпление. Изтърпяване-
то на присъдата му е отло-
жено с три години изпитате-
лен срок. Наложено му е съ-
що "обществено порицание",
което е изпълнено чрез пуб-
ликация в местен вестник.

По случая от 1 септември
има образувано досъдебно
производство. С постанов-
ление на наблюдаващ про-
курор чужденците са задър-
жани първо за срок до 72
часа, след това мярката е
"задържане под стража". Ра-
ботата по доказване и доку-
ментиране на извършеното
престъпление продължава
под ръководството на про-
курор от ТО Генерал Тоше-
во при Районна прокурату-
ра- Добрич. НДТ

ВОДАЧ НА УЧЕБЕН МОТОЦИКЛЕТ ПАДНА НА ПЪТЯ
На 7 септември, около

14:55 часа, е получено съ-
общение за пострадал 45-
годишен мъж, управляващ

мъж. Вследствие на инци-
дента, водачът на мотоцик-
лета е с натъртвания, осво-
боден е за домашно лече-
ние. ПТП е обслужено по ад-
министративен ред.      НДТ

учебен мотоциклет по ул.
"Отец Паисий" в град Доб-
рич. На място е установе-
но, че водачът на МПС гу-

би контрол и пада на
пътното платно. Вследс-
твие на инцидента, същи-
ят е с фрактура на клю-

чица, без опасност за жи-
вота. По случая е образу-
вано досъдебно производ-
ство.                           НДТ

КРАЖБИ

На 6 септември, около 08:20 часа, е получено съоб-
щение за извършена взломна кражба на сумата от 49
лева в монети от три павилиона, находящи се в цент-
ралната част на град Добрич.

На 7 септември, около 11:40 часа, е получено съоб-
щение за извършена кражба на телевизор от частен
имот на територията на село Владимирово. След про-
ведени ОИМ и ПСД е установен извършителят на дея-
нието. С полицейска мярка за срок от 24 часа е за-
държан 23-годишен мъж от с. Вратарите. Телевизорът
е иззет по надлежния ред.                                   НДТ

ПРИХОДИТЕ, СЪБРАНИ ОТ НАП, РАСТАТ С НАД 2
МЛРД. ЛВ. СПРЯМО МИНАЛАТА ГОДИНА

Към 31 август 2021 година
в Националната агенция за
приходите са постъпили 18,0
млрд. лв., което е 2,1 мили-
арда лв. повече спрямо съ-
щия период на миналата го-
дина, сочат данните на НАП.
Общо данъчните приходи
възлизат на 10,1 млрд. лв.
към 31 август, включително
2,8 млрд. лв. данък върху до-
ходите на физическите лица,

1,8 млрд. лв. корпоративни
данъци и 5,4 млрд. лв. ДДС.

Общият размер на прихо-
дите от осигурителни внос-
ки за периода е 7,5 млрд.
лв., като от тях 4,5 млрд. лв.
са за държавно обществе-
но осигуряване, 1,9 млрд.

лв. - за здравноосигурител-
ни вноски и над 1 млрд. лв.
- за допълнително задъл-
жително пенсионно осигу-
ряване.

Най-висок е ръстът на
постъпленията при корпора-
тивен данък - близо 27 %.

Приходите от данък върху до-
ходите на физическите лица се
увеличават с близо 15 на сто,
а постъпленията от осигури-
телни вноски растат устойчи-
во с почти 10 на сто спрямо
същия период на миналата го-
дина, допълват от НАП.
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Първият румънски режим
в Южна Добруджа от 1913
до 1916 г., в т.ч. и в Добрич,
оставя не само стопанска
разруха, но и ужасни "циви-
лизаторски" следи и "кърва-
вата бразда" на отвлечени,
избити и ограбени българи.

На 1 септември 1916 г.
България обявява война на
Румъния. Трета българска
армия начело с генерал-
лейтенант Стефан Тошев
под звуците на химна "О,
Добруджански край" започ-
ва своя освободителен по-
ход в Добруджа. При изгот-
вянето на плана за водене
на бойните действия Щабът
на ген. Тошев възприема
Добрич като важен страте-
гически пункт, от който за-
виси по-нататъшното успеш-
но настъпление. Българско-
то командване предполага,
че след насочването на
главните сили на армията
към Тутракан е твърде ве-
роятно да се очаква отве-
тен румънски контраудар по
направлението Добрич -
Варна. Затова се планира
съвместно настъпление от
различни посоки към Доб-
рич на т.н. "подвижен ре-
зерв" на Варненския укре-
пен пункт и 2-ра бригада от
V* Бдинска дивизия.

С оглед на овладяването
на Добрич на 3 септември
1916 г. рекогносцировъчен
отряд на варненските войс-
ки предприема офанзива и
след няколкочасов бой
превзема с. Баладжа (Сто-
жер), намиращо се на 15 км
от града. Същият ден брига-
дата от V* Бдинска дивизия,
начело с генерал-майор
Христо Попов, се придвиж-
ва към селата Екисче (Бен-
ковски) и Владимирово,
достигайки на 20 километра
от Добрич.

В това време Първа кон-
на дивизия с командир ге-
нерал-майор Иван Колев
освобождава Куртбунар
(Тервел) и пази фланга на
настъпващите към Тутракан
български части. В същия
ден тя води сражения меж-
ду селата Кочмар и Кара-
пелит. В тях са убити и ра-
нени над 600 румънци, а по-
вече от 700 попадат в плен,
докато загубите на дивизи-
ята са минимални.

Победата на българската
конница и овладяването на
с. Баладжа (Стожер) пре-
дизвикват паника сред на-

БИТКАТА ЗА ДОБРИЧ (5 - 7 СЕПТЕМВРИ 1916 Г.)
миращата се в Добрич 19-а
румънска дивизия, команд-
вана от ген. Аргиреску, ко-
ято без бой привечер на 3
септември 1916 г. напуска
града. Безсилни да се про-
тивопоставят на български-
те войски, румънците изли-
ват своя гняв върху цивил-
ното население. В района
на железопътната гара в
Добрич са избити 53-ма (57)
души. Отстъпващите румън-
ски войски и власти от Доб-
рич отвличат 339 коня, 40
вола, 484 овце, 184 конски
каруци, освен това ограб-
ват магазините и складове-
те на добричките търговци
(предимно българи).

В 10 ч. на 4 септември
1916 г. Щабът на Трета бъл-
гарска армия издава опера-
тивна заповед № 4 251, ко-
ято предвижда превземане-
то на Добрич до вечерта ед-
новременно от "подвижния
резерв" на Варненския ук-
репен пункт и 2-ра бригада
от V* Бдинска дивизия.
Бдинци трябва да атакуват
града от района на селата
Екисче (Бенковски) и Вла-
димирово, а варненските
войски да настъпят от с. Ба-
ладжа (Стожер) по шосето
Варна - Добрич. В 17 ч. сле-
добед същия ден в опраз-
нения от румънците град
първи влизат войските на
ген. Кантарджиев. Добрич-
лии посрещат освободите-
лите с радостни сълзи, бой-
ците са отрупани с дарове.
Автомобилът на ген. Кан-
тарджиев е обсипан с цве-
тя. Той и чиновете от щаба
му са обект на овации. Оп-
ределената да влезе първа
в Добрич е ротата, команд-
вана от родения в града по-
ручик Ненков. Тя е спряна
от множеството и "обсипа-
на с цветя, ласкани думи,
подаръци и др.". Всичко то-
ва става под тържествения
звън на черковните камба-
ни, които бият непрекъсна-
то. През цялото време "тър-
жествено ура" от освободи-
тели и освободени оглася
околните хълмове.

Рано сутринта на 5 сеп-
тември 1916 г., разчитайки
на численото румънско пре-
възходство, командващия
47-и руски корпус и вече
предадената в подчинение
към него дивизия на ген. Ар-
гиреску - ген. Зайончковс-
кий, започва операция за
повторното овладяване на

Добрич. Той смята, че по то-
зи начин ще създаде своя
опора за по-нататъшни
действия в посока към об-
садената от българските
войски Тутраканска кре-
пост. Така започват трид-
невните боеве за Добрич.
Добрата координация меж-
ду варненските войски и
бдинци осуетява замисъла
на руско-румънските войс-
кови части. Те успешно от-
биват настъплението на рус-
наците и румънците. През
нощта срещу 6 септември
1916 г. по железопътната ли-
ния Девня - Добрич присти-
гат първите подкрепления за
бранителите на града.

Превземането на Тутра-
кан на 6 септември 1916 г.
от частите на Трета българ-
ска армия съществено про-
меня ситуацията на Добру-
джанския фронт. След крат-
ко стъписване и отстъпление
обединените руско-румънс-
ки войски предприемат на 7
септември мощно настъпле-
ние. В този ден се развиват
най-критичните и решаващи
боеве за отбраната на Доб-
рич. В сраженията се отли-
чават 35-и Врачански и 36-и
Козлодуйски полк. Решава-
ща за изхода на битката се
оказва намесата на Първа
конска дивизия.

От 5 до 7 септември 1916
г. жителите на Добрич отно-
во под звуците на черков-
ните камбани оказват нео-
ценима подкрепа на защит-
ниците на града. Те носят на
позициите боеприпаси, вода
и храна, изнасят оттам ра-
нените и им оказват първа

помощ. Всичко това става
под непрекъснатия огън на
противника, който не щади
цивилното население, което
също дава жертви. В това
фактическо поемане на нес-
троевите служби в армията
участват всички жители на
Добрич - от 12-годишни де-
ца до 70-годишни старци, мъ-
же и жени, християни и мю-
сюлмани, бедни и богати. Ге-
роизмът на добричлии е
описан правдиво в разказа
на Йордан Йовков "Българ-
ка" и в "Червени страници"
на Антон Страшимиров.

На 5 септември 1916 г.
Щабът на варненските войс-
ки и Добричкото временно
общинско управление опре-
делят място за погребване-
то на загиналите. Това е те-
ренът, където до 1912 г. се
провежда традиционният
пролетен Добрички панаир,
който преустановява същес-
твуването си по решение на
румънските власти. Тук се
полагат телата на наши и
чужди войници - в отделни
и общи гробове. За периода
1916 - 1917 г. на територия-
та на гробището са погре-
бани около 3 500 войни от
10 националности и 5 веро-
изповедания. В момента Во-
енното гробище в Добрич е
едно от най-големите бъл-
гарски военни гробища от
времето на Първата светов-
на война.

С успешното приключване
на боевете от Добричката
епопея (5 - 7 септември)
1916 г. се проваля планът
на румънското командване
за пренасянето на бойните

действия на българска те-
ритория и завладяването
на Варна. Сраженията при
Добрич ангажират многок-
ратно превъзхождащ про-
тивник и това облекчава
действията на българските
войски при Тутракан. Рух-
ва и митът, че българите ня-
ма да се сражават срещу
"руските братя освободите-
ли". Напротив, те геройски
се бият с тях и ги отблъск-
ват, защото воюват за обе-
динението на всички бълга-
ри под общата държавна
стряха. Успехът при Тутра-
кан и Добрич позволява на
частите на Трета българс-

ка армия да освободят без
бой Силистра на 9 септем-
ври 1916 г. Преди това на 5
септември същата година
са освободени Балчик и Ка-
варна. Така за малко пове-
че от седмица се освобож-
дават всички градове на
Южна Добруджа. След това
продължава победоносният
ход на Трета българска ар-
мия, която в първите дни на
1917 г. донася свободата на
цяла Добруджа.
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Регионален историчес-
ки музей - Добрич

Четиринадесетият Между-
народният фестивал на мла-
дите в изкуството "Виа Пон-
тика" в Балчик се откри вче-
ра с брейк танци на група-
та "Екс Енерджи Крю", ап-
лодирана от публиката и на
форуми във Великобритания,
Италия, Гърция, Нидерландия
и други страни. 14-ото изда-
ние на студентския форум е
председателствано от актьо-
ра Красимир Ранков.

"Екс Енерджи Крю", чийто
ръководител е възпитаникът
на НАТФИЗ по специалност-
та "Театър на движението"
Калин Калинов, съчетава в
танците духа на улицата с
нови театрални тенденции.
Групата има и школа за обу-
чение на деца. Шоуто бе на
Откритата сцена на култур-
но-информациония център
"Мелницата".

В първата фестивална
вечер Държавният драма-
тичен театър в Търговище
представи комедията "Пре-
мълчаното" от Ерик Асус
под режисурата на Влади-
мир Петков.

Фестивалът "Виа Понтика"
в тазгодишното си издание,

ВИА ПОНТИКА ЗАПОЧНА С БРЕЙК ТАНЦИ

6 - 10 септември, Художествена галерия - Добрич.
Пленер "Хартията", Добрич, 2021 (продължава).

Програма:
9 септември. 16.00 - 18.00 ч., Представяне на твор-

бите, създадени по време на пленера;
10 септември. Отпътуване. Организатори: Художес-

твена галерия - Добрич с финансовата подкрепа на
Община град Добрич.

6 - 10 септември, пл. "Свобода". "Освобождението
на Добруджа 1916 - 1917 г." - експозиция на открито.
Организатори: Община град Добрич и Регионален ис-
торически музей - Добрич.

6 - 10 септември, Музей в Градски парк "Св. Геор-
ги". "Освобождението на Добруджа по време на Пър-
вата световна война 1916 - 1917 г." - изложба /продъл-
жава/. Организатори: Регионален исторически музей
- Добрич, Исторически музей - Тутракан и РК "46-и
пехотен Добрички полк" към НД "Традиция".

6 - 10 септември, Дом-паметник "Йордан Йовков".
"Граници и съдби" - изложба. Организатор: Региона-
лен исторически музей - Добрич.

6 - 10 септември, www.libdobrich.bg и
www.facebook.com/libdobrich.  "105 години Добричка
епопея" - виртуално представяне на дигитализирани
издания от сектор "Краезнание" на Регионална библи-
отека "Дора Габе". Организатор: Регионална библио-
тека "Дора Габе".

8 - 10 септември, Регионална библиотека "Дора Га-
бе". Библиотечни изложби (витрини) по повод 100 г.
от рождението на Станислав Лем (1921-2006) - полски
писател, творил в областта на научната фантастика,
философията и сатирата и 80 години от рождението
на Станислав Стратиев (1941-2000) - български драма-
тург, белетрист, публицист. Организатор: Регионална
библиотека "Дора Габе".

9 септември, Летен театър. "Горката Франция" - гос-
туваща постановка на ФЕРИ АРТ. Автор: Жан Ко. Ре-
жисьор: Богдан Петканин. Участват: Александър Дой-
нов, Александър Кадиев, Катерина Евро, Фахрадин
Фахрадинов, Анелия Луцинова. Организатори: Драма-
тичен театър "Йордан Йовков" и ФЕРИ АРТ.

10 септември, Дом-паметник "Й. Йовков". Национал-
на научна конференция "Добруджанската епопея, Пър-
вата световна война и България през 1916 - 1918 г."
Научен ръководител: акад. Георги Марков.

Програма:
09.30 - 10.00 ч., Регистрация
10.00 - 12.30 ч., Първи панел
14.00 - 17.00 ч., Втори панел
Организатори: Министерство на културата, Инсти-

тут за исторически изследвания - БАН, Добруджански
научен институт, Македонски научен институт, Общи-
на град Добрич, Община Тутракан, Регионален исто-
рически музей - Добрич, Исторически музей - Тутра-
кан.

11 септември, 11.00 ч., Център за защита на приро-
дата и животните. "Наказана лисана" - представление
на Държавен куклен театър "Дора Габе" - Добрич. Ор-
ганизатор: Държавен куклен театър "Дора Габе".

12 септември, 11.00 ч., Държавен куклен театър "До-
ра Габе". "Червената шапчица" - представление на Дър-
жавен куклен театър "Дора Габе" - Добрич. Организа-
тор: Държавен куклен театър "Дора Габе". НДТ

КУЛТУРНИ  АКЦЕНТИ

което ще продължи до 15
септември, е сцена за изя-
ви на студенти и препода-
ватели от Националния уни-
верситет по изкуствата в
Букурещ, Националната ху-
дожествена академия и На-
ционалната музикална ака-
демия "Професор Панчо
Владигеров" в София.

Постановките "Премълча-
ното" на драматичния теа-
тър в Търговище, "Косачи"
и "Вълкът и седемте козле-
та" на държавните куклени
театри във Варна и Добрич
са сред очакваните съби-
тия от младата публика на
"Виа Понтика".

Студенти и преподаватели
от Националната музикална
академия са подготвили
програма от музикалната
класика, а бъдещите худож-
ници от столичната акаде-
мия ще се представят с две
експозиции - "Живопис" и
"Другата книга". Студентски-
ят форум за първи път ще
приобщи публиката към гра-
фити изкуството чрез твор-
бите на Александър Ангелов
- Caster, посочват от сдру-
жение "Виа Понтика".

Три от фестивалните дни
ще бъдат посветени на къ-
сометражното кино като в
Учебния център по изкуст-
вата в "Двореца" ще вървят
прожекции на отличени заг-
лавия на студенти от цял
свят от тазгодишната се-
лекция за наградата "The

Cilect Prize".
Всички фестивални съби-

тия са със свободен вход, но
при спазване на новите про-
тивоепидемични мерки за
запълване до 50 на сто на
местата за зрители, съобщи
Юлия Христова, кореспон-
дент на БТА.
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След големия успех на
Студио "Сарандев" с общо 9
спечелени награди в присъс-
твения етап на Международ-
ния конкурс "Речни ноти" -
Тутракан, 26-28 август, въз-
питаниците на вокалния пе-
дагог Елена Карабельова мо-
гат да се похвалят с още две
призови места от същия кон-
курс. Този път в категорията
"Песни от мюзикъли и фил-
ми", проведена онлайн.

Симона Тодорова грабна
първа награда в Първа въз-
растова група (до 12 годи-
ни), а Росен Петров спече-
ли втора награда във Вто-
ра възрастова група (от 13
до 18 години).

Вчера на Фейсбук стра-
ницата на Международния
конкурс "Речни ноти" бяха
публикувани списъците с
наградените в тази катего-
рия. Участниците по регла-
мент се представят с виде-
озапис на една песен от
мюзикъл или от филм.

Малката Симона от Сту-
дио "Сарандев" участва с

КОНКУРСЪТ "РЕЧНИ НОТИ"
ДОНЕСЕ ОЩЕ ДВЕ ПРИЗОВИ
ОТЛИЧИЯ ЗА МЛАДИТЕ ТАЛАНТИ
ОТ СТУДИО "САРАНДЕВ"

песента "Into the Unknown"
от анимационния филм
"Замръзналото кралство
2", а Росен Петров се
представи с популярната
песен "Can You Feel The
Love Tonight" на Елтън
Джон от филма "Цар Лъв".

С тези две завоювани
отличия, наградите, които
певците на Младежки цен-
тър успяха да грабнат от
20-тото издание на Между-
народния конкурс "Речни

ноти", станаха общо 11,
шест от които са първи.

Така успешното предс-
тавяне на добричката пев-
ческа школа в Тутракан се
затвърди. В миналогодиш-
ното издание на "Речни
ноти" най-големите награ-
ди на конкурса - Гран при
и Наградата на Кмета бя-
ха присъдени на възпита-
ници на Студио "Сарандев"
- Александър Петров и
Стефани Маринова.

На 5 септември Добрич
отбеляза 1340 години от
създаването на българска-
та държава и 40 години
Мемориален комплекс
"Хан Аспарух". Събитията,
посветени на двете памет-
ни годишнини, се органи-
зираха от Национален мо-
токлуб "Кан Аспарух 681" с
партньорството на Регио-
нален исторически музей -
Добрич.

Рокери от цялата страна
се събраха пред паметника
на Хан Аспарух в едноимен-
ния мемориален комплекс и
зарадваха жителите на
Добрич с авто-мото обикол-
ка на града. Събитието бе
предшествано от фотодоку-
ментална изложба. Кметът
на Добрич Йордан Йорданов

ДОБРИЧ ОТБЕЛЯЗА 1340
ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО
НА БЪЛГАРИЯ И 40 ГОДИНИ
МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС "ХАН
АСПАРУХ"

На 7 септември Добрич
чества 105 години Добрич-
ка епопея. Паметните съби-
тия от 1916 година върнаха
добричлии назад във вре-
мето и те почетоха всички
герои, врекли се в името
на България и Добруджа.
Кметът на Добрич Йордан
Йорданов и зам.-кметът д-
р Емилия Баева поднесоха
венци във Военно гробище
музей и на Паметника на
ген. Иван Колев и загина-
лите за освобождението на
Добруджа. Те се поклони-
ха пред героите ,които със
своята саможертва сa впи-

сани в героичните страни-
ци за Свободна Добруджа.

"105 години се навършват
от боевете на Добричката
епопея от 1916 година. Доб-
ричката епопея е малко из-
вестна през годините пора-
ди един единствен факто-
ри - т.нар. "затишие" по
време на комунизма. През
годините, когато аз съм из-
раствал в този район, пър-
вите истории за ген. Иван
Колев и онова, което е
постигнал, ми ги разказа
моя баща. Не съм ги чел в
учебниците и книгите. Ця-
лата история, за която
всички вече говорим сво-
бодно, е позната от въз-
растните хора и баща ми.
Това е история за мъжест-
во, кураж и непреклонност
пред това да защитиш гра-
ниците България. Да дадеш
живота си и този идеал,
който нашите предшестве-
ници са имали преди 105
години, мисля, че трябва
вече да се прелее в наше

105 ГОДИНИ ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ

време и така, както всич-
ки народни представите-
ли се обединиха през 2017
година, за да обявят Доб-
рич за град на българска-
та бойна слава, е редно ка-
то българи и хора, които та-
чат родината си, да се обе-
диняваме и постигаме още
много нови победи," заяви
в словото си кметът Йор-
дан Йорданов.

Събитията продължиха
с премиера на петия филм
"Епопеята при Добрич" от
документалната поредица
"Помни войната 1915-1918"
с режисьор Мария Цвет-
кова. Сценарист и консул-
тант на филма е Радослав
Симеонов. В Летния теа-
тър Гвардейският духов
оркестър с диригент под-
полковник Ради Радев -
главен диригент на Бъл-
гарската армия и начал-
ник на Гвардейския духов
оркестър, изпълни желани
произведения за добру-
джанци и гостите на Доб-

рич.
Веднага след това започ-

на обявеното предварител-
но Светлинно шоу с дроно-
ве, което трябваше да бъде
кулминацията на тържестве-
ното отбелязване на 105 го-
дини от Добричката епопея.
Вместо тематични послания
обаче, в нощното небе над
Добрич, под звуците на въл-
нуваща музика, 41 дрона из-
писаха движещи се цветни
сърца, надписа LOVE и
ALEX. Всичко това изпълни-
ха с недоумение хиляди доб-
ричлии, очакващи да се нас-
ладят на вълнуващо шоу.

"Причината за променено-
то светлинно шоу с дронове
е техническа грешка на фир-
мата", обясниха официално
от Община Добрич.

"Община Добрич не е пла-
нирала светлинното шоу с
дронове, което се състоя
снощи в района на Летния
театър. Заявената идея на
Община Добрич бе небето
над града да бъде с посла-
ния за града, посветени на
105 години от Добричката
епопея. Причината за про-
мяната е техническа грешка
на фирмата, която поднася
своите извинения на граж-
даните и гостите на Добрич.
Община Добрич се ангажи-
ра светлинното шоу с дро-
нове, посветено на Добрич
да бъде проведено по повод
други годишнини," казват
още от Общината. НДТ

поднесе венец и се покло-
ни пред Хан Аспарух.

През 2021 г . се навърш-
ват 40 години от създава-
нето на мемориален ком-
плекс "Хан Аспарух". На 25
септември 1980 г. е поста-
вено началото на строе-
жа. Той е от бронз и гра-
нит. Предвидено е откри-

ването да стане през
есента на 1981 г. когато се
отбелязват 1300 г. от съз-
даването на българската
държава. Обектът е част
от националната програма
"България-1300", както и от
регионалната програма
"Добруджа -1300". Архитек-
турният ансамбъл е дело
на проф. Величко Минеков
и на архитекта Иван Ни-
колов. Мемориалният ком-
плекс включва: конник,
петима войни стоящи на
вечна стража, каменна
пластика и водно огледа-
ло с вечен огън.

Откриването е на 16 ок-
томври 1981 г. В същия ден
е прерязана лентата и на
новата сграда на драмати-
чен театър "Йордан Йов-
ков". Тържествата продъл-
жават и на 20 октомври, ко-
гато пред паметника е про-
веден митинг-заря.     НДТ

Гордост за нашия град е
поредната голяма награда
на Димитрина Германова
от Студио "Сарандев" при
Младежки център - Доб-
рич. Тя спечели ГРАН ПРИ
от  Международния музика-
лен конкурс "ART STARS -
Звезди на изкуството" 2021
- Варна, 4-5 септември.

В Категорията "Поп пее-
не" се присъждат две Го-
леми награди - ГРАН ПРИ
Джуниър (за малките из-
пълнители от първа и вто-
ра възрастова група) и го-
лямото ГРАН ПРИ (за из-
пълнителите от 3-та, 4-та и
5-та възрастова група).

Димитрина Германова
се представи в Четвърта
възрастова група и постиг-
на максимален брой точ-
ки - 60. И за двете си кон-
курсни песни тя получи от
журито само десятки, след
като демонстрира за поре-
ден път високо вокално
майсторство и артистизъм.

Журито бе тричленно, в
състав: композиторите

ДИМИТРИНА ГЕРМАНОВА С ГРАН ПРИ
ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС "ART
STARS - ЗВЕЗДИ НА ИЗКУСТВОТО"

Хайгашод Агасян и Нелко
Коларов, както и млада-
та поп певица Виктория
Динкова - VICK.

В двата конкурсни дни
се представиха талантли-
ви млади поп изпълните-
ли от много градове на
страната: Добрич, Варна,
Бургас, Нови Пазар, Кас-
пичан, Русе, Поморие,
Провадия, Шумен, както и
от други държави като Ру-
сия и Турция.

Конкурсът в Категория

"Поп пеене" се състоя в
DELTA PLANET MALL - Вар-
на. "ART STARS - Звезди на
изкуството" е форум, който се
провежда за шеста поредна
година и обхваща две кате-
гории - "Класическо пеене" и
"Поп пеене". Организатори са
Фондация "Звезди на изкуст-
вото" и Сдружение "Опера за
България" с финансовата под-
крепа на Община Варна чрез
Фонд "Култура". Директор на
конкурса е вокалният педагог
Мила Маврова.
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Олимпийската шампион-
ка от Токио 2020 Стойка
Кръстева обяви, че слага
край на боксовата си кари-
ера на ринга. Златната ни
медалистка в категория до
51 килограма, която е носи-
тел на още две европейски
титли, както и на два сре-
бърни медала от световни
първенства, взе решение да
се отдаде на треньорска ка-
риера. "Събрахме се с це-
лия екип и обсъдихме ситу-
ацията. Взехме решение да
прекратя кариерата си като
състезател и да се отдам на
треньорска дейност. Преце-
нихме, че вече е късно да
стартирам подготовка за
световното първенство, ко-
ето ще бъде през декември,
защото вече трябваше да
съм започнала тренировъ-
чен процес и да съм в зала-
та. Взех решението и ще
продължа с работата си ка-

то треньор. Освен това
смятам да обърна по-голя-
мо внимание на съпруга си
и семейството си", комен-
тира решението си добрич-
лийката.

35-годишната гордост на
българския бокс вече води
занимания с над 80 деца
към боксов клуб Локомотив
и спортното училище "Нео-
фит Рилски" в столицата. Тя
и нейният личен треньор
Борислав Георгиев са пре-
подаватели там, като ще
продължат работата си.

Българска федерация по
бокс благодари на Стойка
Кръстева за всичко, което
направи на ринга през го-
дините. Сигурни сме, че тя
ще продължи да носи ра-
дост и гордост за България,
вече в ролята на треньор,
като тепърва нейните кад-
ри ще печелят медали за
страната ни.

СТОЙКА КРЪСТЕВА
ОБЯВИ КРАЯ НА
КАРИЕРАТА СИ

Отборът на Септември 98
(Тервел), който играе в Се-
вероизточната трета лига,
елиминира втородивизион-
ния Янтра (Габрово) от тур-
нира за Купата на Бълга-
рия по футбол след изпъл-
нения на дузпи. Попадения
през редовното време не
паднаха, което вкара сре-
щата в Тервел в продълже-
ния. Там отново головете
бяха мираж и така ударите
от бялата точка трябваше
да решат спора. Изстрел
над вратата и такъв в стра-

СЕПТЕМВРИ (ТЕРВЕЛ)
ИЗХВЪРЛИ ЯНТРА ОТ
ТУРНИРА ЗА КУПАТА

БЪЛГАРИЯ С ВТОРА
ПОРЕДНА ЗАГУБА НА
ЕВРОВОЛЕЙ 2021

Волейболистите от наци-
оналния отбор на България
допуснаха втора поредна
загуба на европейското
първенство за мъже. Въз-
питаниците на Силвано
Пранди играха изключител-
но слабо и абсолютно зас-
лужено загубиха от евро-
пейските вицешампиони от
Словения с 0:3 (18:25,
19:25, 21:25) в 4-ия си мач
в Група "В" в Острава (Че-
хия), пише sportal.bg. Игра-
та на българските волейбо-
листи в първите две части
бе трагична. Без да правят
нещо изключително, но с
игра без големи грешки,
словенците контролираха
изцяло развоя на срещата.
Единствено в третата част
българските волейболисти
бяха по-равностойни и за
момент дори поведоха в
резултата, но за много
кратко... Без хъс за игра,
без борба за всяка топка
в атака и защита, възпита-
ниците на Силвано Пран-
ди нямаше как да затруд-
нят своите съперници и ло-

ГРИЗМАН ВЪРНА ФРАНЦИЯ НА ПОБЕДНИЯ ПЪТ
Франция се завърна на

победния път в група "D" на
световните квалифисации.
"Петлите" надвиха с 2:0
Финландия и направиха го-
ляма крачка към класира-
не за световните финали в
Катар. Героят на вечерта
на стадион "Групама" в Ли-
он бе Антоан Гризман, кой-
то отбеляза и двата гола.
Той се разписа в 25-ата и
54-ата минута, а пропусна
и още няколко добри въз-
можности.

Дидие Дешан бе избрал
Карим Бензема, Антони
Марсал и Антоан Гризман
да действат в предни по-
зиции. Адриен Рабио и Пол
Погба пък имаха задачата

да движат играта в средата
на терена. Наставникът на
гостите Марку Канерва пък
заложи на Теемо Пуки и Йо-
ел Похянпало в атака, а в
центъра на терена действа-
ха Расмус Шюлер, Глен Ка-
мара и Урхо Нисила.

Франция бе по-активни-
ят отбор в началото. В пър-
вите 10 минути домакини-
те изпълниха 5 корнера, но
без да създадат реална го-
лова опасност пред Хра-
децки. В 22-ата минута
Франция организира мно-
го хубава атака, Бензема
получи топката на удобна
позиция в наказателното
поле и стреля мощно от
движение, но Храдецки

внимаваше и спаси. Три
минути по-късно резултатът
бе открит. "Петлите" орга-
низираха много хубава ата-
ка, Бензема с пета подаде
за Гризман в наказателно-
то поле, който с външен
фалц прати топката в да-
лечния ъгъл на вратата за
1:0. Така Гризман стана
четвъртият играч с 40 и по-
вече гола за Франция след
Тиери Анри, Мишел Плати-
ни и Оливие Жиру.

И втората част започна
с натиск на Франция. В 48-
ата минута Дюбоа стреля
от дистанция, но покрай
вратата. В 52-ата минута
Рабио тества Храдецки с
изстрел от границата на

гично загубиха с 0:3 гейма.
Цветан Соколов бе най-

резултатен за България с
12 точки (1 ас, 2 блока, 47%
ефективност в атака, а То-
дор Скримов добави още 9
точки (3 аса, 2 блока, 27%
ефективност в атака, 45%
перфектно и 45% позитив-
но посрещане.

До момента "трикольори-
те" имат две победи и две
поражения и заемат трето-
то място в група "В" с ак-
тив от 5 точки. Словенците
са с 9 точки на втора пози-
ция във временното класи-
ране. Днес българският от-
бор ще играе срещу един
от аутсайдерите в групата -
Беларус, но този двубой се
очертава да е решаващ за
оставането на България на
Евроволей 2021.

Съставът на България: Ге-
орги Сеганов, Цветан Соко-
лов 12, Тодор Скримов 9,
Мартин Атанасов 4, Алекс
Грозданов 4, Николай Ко-
лев - Владислав Иванов-
либеро (Светослав Гоцев
4, Аспарух Аспарухов 2).

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
 1. Лудогорец III 4 4 0 0 15:1 12
 2. Септември 98 4 3 1 0 13:0 10
 3. Ботев (НП) 4 3 0 1 4:2 9
 4. Спортист (ГТ) 4 2 1 1 4:3 7
 5. Черноломец 4 2 1 1 10:2 7
 6. Дунав (Русе) 2 2 0 0 9:0 6
 7. Спартак II (Вн) 4 2 0 2 4:6 6
 8. Волов (Шн) 4 2 0 2 5:9 6
 9. Черноморец 3 1 2 0 5:2 5
10. Светкавица 4 1 2 1 3:3 5
11. Доростол 4 0 1 3 2:11 1
12. Локомотив (Русе) 3 0 0 3 0:8 0
13. Устрем (Дон) 4 0 0 4 1:12 0
14. Рилци (Дч) 4 0 0 4 1:17 0

ПРОГРАМА ЗА V КРЪГ
11 септември 2021 г., събота, 17:00 ч.
Светкавица (Търговище) - Ботев (Нови пазар)
Волов (Шумен) - Доростол (Силистра)
Дунав от Русе (Русе) - Спортист 2011 (Ген. Тошево)
Лудогорец 1945 III (Разград) - Черноморец (Балчик)
12 септември 2021 г., неделя, 17:00 ч.
Черноломец 1919 (Попово) - Септември 98 (Тервел)
Спартак 1918 II (Варна) - Локомотив (Русе)
Рилци (кв. Рилци, Добрич) - Устрем (Дончево)

РЕЗУЛТАТИ - IV КРЪГ
Ботев (Нови пазар) - Рилци (кв. Рилци, Добрич) 1:0
Локомотив (Русе) - Лудогорец 1945 III (Разград) 0:2
Черноморец (Балчик) - Дунав от Русе (Русе)отложен
Спортист 2011 (Г. Тошево) - Черноломец(Попово) 1:0
Септември 98 (Тервел) - Волов (Шумен)  . . . . . 5:0
Доростол (Силистра) - Светкавица (Търговище) 1:2
Устрем (Дончево) - Спартак 1918 II (Варна)  . . 0:1

СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА

наказателното поле, но
вратарят на гостите нап-
рави чудесно спасяване.
Само минута по-късно до-
макините удвоиха пред-
нината си. Гризман нах-
лу на скорост в наказа-
телното поле и от малък
ъгъл успя да промуши
топката във вратата за
2:0. В 60-ата минута Гриз-
ман можеше да оформи
своя хеттрик, като след
хубава комбинация се
озова на чудесна пози-
ция, но този път ударът
му бе неточен. В 86-ата
минута Бензема изскочи
на чудесна позиция зад
защитата, но ударът му
бе спасен от вратаря.

Повторният дебют на
Кристиано Роналдо с фла-
нелката на Манчестър
Юнайтед може да се отло-
жи с няколко дни, съобща-
ва вестник "Сън". Очакваше
се той да излезе на терена
пред феновете на "червени-
те дяволи" в домакинство-
то на Нюкасъл още тази съ-
бота в среща от 4-ия кръг
на първенството, но неща-
та може и да не се случат
според първоначално на-
чертания план. Причина за
това е, че той се прибра в
Манчестър едва на 4 сеп-
тември, след като бе осво-
боден от лагера на нацио-
налния тим, но по правила-
та на британското прави-
телство трябваше да се
подложи на 5-дневна каран-
тина. Тя изтича на 9 септем-

ДЕБЮТЪТ НА РОНАЛДО
МОЖЕ ДА СЕ ОТЛОЖИ

ври и Роналдо ще може да
направи едва една трени-
ровка с новия си тим, ко-
ето вероятно ще стане
причина за отлагането на
дебюта.

Мениджърът на "черве-
ните дяволи" Оле Гунар
Солскяер вече процедира
по подобен начин с друго
лятно попълнение - Рафа-
ел Варан, който също
трябваше да се самоизоли-
ра и това забави очаква-
ното му появяване с екипа
на Манчестър Юнайтед с
цяла седмица. Следващият
мач на тима след домакин-
ството на Нюкасъл е госту-
ване в първа среща от гру-
повата фаза на Шампионс-
ката лига срещу швейцарс-
кия Йънг Бойс във вторник
вечер.

ничната греда провалиха
гостите от Габрово и така
Септември продължава нап-
ред след 4:1 при дузпите.
Танер Юсню, Денис Кадир,
Стефан Стефанов и Кристи-
ян Пешков бяха точни за
Септември, докато за гости-
те Даниел Гаджев би над
вратата, а Петър Казаков
стреля в гредата.

На 1/16-финалите Сеп-
тември (Тервел) ще срещ-
не друг отбор от Втора
професионална лига - Сеп-
тември (Симитли).

БФС УДЪЛЖАВА
ДОГОВОРА НА ПЕТРОВ

БФС ще активира клауза
за удължаване договора на
Ясен Петров. В централата
са доволни от работата,
свършена от специалиста
до момента. Петров пое
"трикольорите" през януари
тази година. Тогава вицеп-
резидентът на БФС Емил
Костадинов, който е и отго-
ворник за националните ни
тимове, обяви, че контрак-
тът на селекционера е за
1+1 години. Именно опция-
та за удължаване с още ед-
на година ще бъде активи-
рана от централата.

През този месец Бълга-
рия направи равен с Ита-
лия като гост (1:1) и побе-

ди Литва с 1:0 у дома и
съхрани надежди за вто-
рото място в групата и
евентуално участие на
бараж за Мондиал 2022.
"Поставихме му за цел да
обнови отбора",  каза
Костадинов на 14 януари.
Очевидно е, че Петров се
справя повече от добре
с тази задача и най-ло-
гичното нещо е да полу-
чи кредит на доверие и
за евроквалификациите,
констатират от Бояна.

Ясен Петров замени Ге-
орги Дерменджиев, чийто
договор изтече през де-
кември 2020-а и от БФС не
го удължиха. "Тема Спорт"

www.centersport.org

В центъра на спортния
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БАЛЕТНА ФОРМАЦИЯ "MY DANCE"
ОТИВА НА СВЕТОВЕН ШАМПИОНАТ!

Момичетата от Балетна
Формация "MY DANCE" с
хореограф Пламена Петро-
ва взеха участие в XVII
Международен мажоретен
фестивал "ЗЛАТЕН ПОМ-
ПОН"  и Национален шам-
пионат на IAM - Албена
2021 и се класираха за
участие в World Champion-
ship of Majorette-sport.
Шампионатът се проведе
от 3 до 5 септември. В не-
го по традиция участват
десетки състави от страна-
та и чужбина, но  поради
епидемичната обстановка
международното участие
бе отменено.

  Наградените момичета
са: първо място за Силия
Коева в категория помпон/
соло/кадет; първо място
за Елизабет Желева в ка-
тегория помпон/соло/джу-
ниър; второ място за На-
талия Стоянова в катего-
рия помпон/соло/джуниър;
първо място за Никол То-
дорова в категория пом-
пон/соло/сеньор; второ
място за Полина Василе-
ва в категория помпон/со-
ло/сеньор. В категория
чърденс големи групи
сеньорките и джуниърките
на БФ "My Dance" грабна-
ха купата за първо място.
Кадетките също си спече-
лиха участие в World

Championship of Majorette-
sport , като извоюваха пър-
во място в същата танцова
категория.

  Балетна Формация "My
Dance" за първи път взе
участие в категорията Бе-
бе кадети помпон големи
групи. Най-малките участ-
нички на формацията се
подготвиха за по-малко от
три месеца. Въпреки крат-
кото време за подготовка
и въпреки, че всички мал-

ОБЩИНА ГРАД
ДОБРИЧ ПОЛУЧИ
ЕТИКЕТ "ЕФЕКТИВЕН
CAF ПОТРЕБИТЕЛ"

На церемония в София
представител на Община
град Добрич получи етикета
"Ефективен CAF потребител".
Етикетът се връчва от Наци-
оналния CAF ресурсен цен-
тър към Института по пуб-
лична администрация за
правилно и качествено при-
лагане на модела CAF. Той
е въз основа на извършена
външна оценка на Община
Добрич относно прилагане-
то на модел CAF въз основа
на Националните правила за
външна обратна връзка в
рамките на проект на ИПА
"Въвеждане на общата рам-
ка за оценка /CAF/ в българ-
ската администрация.

Етикетът, който се връч-
ва на Община Добрич, е до-
казателство, че са изпъл-
нени изискванията за пра-
вилно провеждане на само-
оценката по модела CAF,
за съставяне на плана с
мерки за подобрение и са
удовлетворени нивата по
прилагането на 8-те прин-
ципа за съвършенство -
Ориентираност към резул-

ДОБРИЧ СЕ ВКЛЮЧВА В ИНИЦИАТИВАТА
НА BTV "ДОБРИЯТ ПРИМЕР"

Инициативата "Добрият
пример" е част и естестве-
но продължение на кампа-
нията "Да изчистим Бълга-
рия заедно" на bTV Media
Group. Това е най-мащаб-
ната доброволческа ини-
циатива у нас, която цели
да изгради обществена
чувствителност по въпро-
сите, свързани с опазва-
нето на околната среда, и
да направи България по-
чиста и красива в дългос-
рочен план.

И тази година bTV Media
Group участва активно в
Световния ден за почист-
ването, като в подкрепа на
глобалното събитие меди-
ята ще стартира пилотна
инициатива с фокус върху
проблема със замърсява-
нето с цигарени фасове
както в природата, така и
по улиците на България. За
целта, в сърцето на 5 мес-
тности, една от които е
Добрич, са позиционирани
специални контейнери за
събиране и впоследствие
- рециклиране, на един от
най-големите замърсители
в света - фасовете. Кон-
тейнерите са с обща вмес-
тимост от половин милион
тютюневи угарки и имат за
цел да подкрепят усилия-
та на доброволците в Све-

товния ден за почистване-
то да премахнат от лицето
на Земята един милиард
вредни фасове.

Контейнерът в Добрич е
поставен в района на скейт-
парка в градски парк "Свети
Георги". Гражданите на Доб-
рич ще могат цял месец да
поставят в него цигарени
угарки събрани както от са-
мия парк, така и от околоб-
локови пространства, детс-
ки площадки и улици.

От началото на "Да из-
чистим България заедно"

ПЛЕНЕР "ХАРТИЯТА 2021" В
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ДОБРИЧ

След дълго прекъсване
Художествена галерия -
Добрич възражда традици-
ята да се провеждат меж-
дународни пленери и из-
ложби, посветени на хар-
тията. Пленер "Хартията
2021" (01-10 септември) е
новото събитие в календа-
ра на галерията. В нача-
лото на тази година еки-
път на галерияга разрабо-
ти проект със заглавие
"Хартия и цвят", който в
предстоящото си издание
акцентира върху колажа.
Проектът получи одобре-
ние и финансова подкре-
па от Община град Добрич.
Галерията предоставя ра-
ботно пространство и ос-
новни материали на учас-
тниците, които са настане-

ни в хотел "Вила ди Поле-
та" - партньор в начинани-
ето. Съорганизатор на съ-
битието е и Дружество на
добрички художници - Доб-
рич. Екипът на галерията
изготви и проект за изда-
ване на каталог от събити-
ето, който бе одобрен от
Министерството на култу-
рата и финансиран в рам-
ките на конкурсната сесия
на тема "Събития, органи-
зирани от музеи и художес-
твени галерии в областта
на движимото културно
наследство и визуалните
изкуства" за тази година.

Пленерът протича на фес-
тивален принцип и обхваща
много и разнообразни дей-
ности. В него  участват ху-
дожниците: Вера Пенева,

ки балеринки за първи път
стъпиха на сцена, това не
им попречи да очароват
публиката и съдийската ко-
мисия и заслужено спече-
лиха трета купа за Първо
място в тази категория. От
тук нататък имат тежката
задача да защитават дос-
тойно спечелената си пър-
ва шампионска титла.

  По традиция всяка годи-
на организаторите на фес-
тивала връчват и специал-

ни награди. Две от тях се
присъдиха на БФ "My
Dance" , като Дария Мин-
чева беше наградена със
специалната награда за
най-малък участник, а
Елин Ремзиева получи наг-
рада за най-атрактивна
мажоретка.

Момичетата ще изпратят
записи на танците до 10.09
за участието си в World
Championship of Majorette-
sport - IAM , след което ще
очакват резултати в края на
месец октомври и се надя-
ват на световна титла. А в
края на този месец очакват
резултати от друг онлайн
конкурс за танци и театър.

  От следващата седмица
групите започват новите си
хореографии и се надяват
през пролетта да зарадват
добричлии с нов танцов
спектакъл - "Хари Потър и
стаята на тайните"

Пламена Петрова поже-
лава успешна учебна годи-
на на всички момичета от
формацията.

тати; Фокус върху гражда-
ните/потребителите; Лидер-
ство и постоянство на це-
лите; Управление чрез про-
цеси и факти; Подход, осно-
ван на възможности за раз-
витие и участие на хората;
Непрекъснато обучение,
иновации и усъвършенства-
не; Развитие на партньорс-
тва; Социална отговорност.

CAF е първият европейс-
ки инструмент за управле-
ние на качеството, специал-
но пригоден за публичния
сектор и разработен от са-
мия него. Той представлява
общ, опростен, достъпен и
лесен за ползване модел за
всички организации в пуб-
личния сектор.

Прилагането на CAF и
превръщането му в устойчи-
ва управленска практика
насърчава непрекъснатото
усъвършенстване на органи-
зацията, постигането на по-
добри резултати за органи-
зацията и за хората в нея,
за потребителите на услуги,
за партньорите и за общес-
твото като цяло.

Красимира Дренска, Женя
Адамова, Пенка Димитрова,
Цветелина Максимова, Нед-
ко Недков,  Венета Велева,
Веселин Дамянов - Вес, Ру-
мен Нечев, Иван Велчев, Ва-
лери Чакалов. Работният
процес в ателието може да
се наблюдава в реално вре-
ме от зрители и посетители.
Вечерната програма включ-
ва индивидуални представя-
ния на авторите, които за-
познават посетителите със
своите международни учас-
тия, концепции и творчески
търсения.

Събитието ще завърши с
изложба на творбите, съз-
дадени по време на плене-
ра, а в рамките на месец
след приключването ? ще
бъде издаден и каталогът.

досега близо 2 500 000 доб-
роволци, въоръжени с ръка-
вици и чували, са чистили
страната. По данни на еко-
министерството, те са успе-
ли да съберат 94 338 тона
отпадъци, което се равнява
на над 200 напълно зареде-
ни самолета "Боинг 747", и
да премахнат над 18 800
сметища от лицето на Бъл-
гария.

Нека се включим всички
заедно и да почистим от ци-
гарени фасове любимите си
места в родния град!

ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ: МИЛИОНИ ПО ОП
"ОКОЛНА СРЕДА" МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗГУБЕНИ
ЗАРАДИ РЪКОВОДСТВОТО НА ВИК

Направен е инвестицио-
нен проект в размер на 84
млн. лв, които ще служат
за подмяната на тръби в
областта. "Проектът по
ОП" Околна среда" е клю-
чов не само за Добрич,
но и за бюджета на дър-
жавата като цяло", заяви
Димитър Делчев, народен
представител от "Изправи
се БГ!" в комисия по окол-
на среда и водите.

"От отговора на минис-
търа на околната среда и
водите разбираме, че до
момента от ръководство-
то на ВиК Добрич, в ли-
цето на Тодор Гикински,
не са предприети стъпки

по отчуждаването на пре-
чиствателната станция на-
ходяща се в к.к. Албена",
допълни Делчев.

Докато ВиК дружество-
то не придобие собстве-
ността на пречиствателна-
та станция управляващият
орган не може да финан-
сира проекта.

"ВиК Добрич е една от
най-неефективните ВиК-та
с 80% течове в инфраструк-
турата. Това е ВиК, в което
почти няма гравитачно во-
доснабдяване. Държавата
един път плаща за елект-
ричество, което да изпом-
пва водата, втори път пла-
ща за доставка само на

20% от взетата вода, защо-
то останалите 80% се гу-
бят", каза Делчев.

Представител на Минис-
терството на околната сре-
да и водите уточни, че съ-
ществува сериозен риск за
загуба на средства защото
срокът за изпълнение на
проекта е до 2023г.

Димитър Делчев предло-
жи на заседанието ВиК
проектът в област Добрич
да се раздели на етапи, за
да може работата по него
да започне незабавно, ко-
ето срещна подкрепа от
представители на прави-
телството.

 Десислава ЛАЗАРОВА
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Собственици и работещи
в ресторантьорския бранш
в Добрич излязоха на про-
тест против новите ограни-
чителни мерки в епидеми-
ята. Скандирайки "Рабо-
та!", шествието премина
през центъра на града и
спря пред областната уп-
рава и общината с плака-
ти "Covid-19 не избира рес-
торантите пред градския
транспорт", "Как да си пла-
тим наема?", "Ваксината е
личен избор, не условие
за работа", съобщи корес-
пондентът на БТА Юлия
Христова.

Искаме да работим спо-
койно, без да ни задължа-
ват клиентите да предста-
вят сертификати за вакси-
нация, което неминуемо ще
ги отблъсне, заяви пред
журналистите председате-
лят на Регионалната асо-
циация на хотелиерите и
рестораньорите Димитър
Димитров. По думите му
около 40 на сто от заетите
в бранша са ваксинирани,
но мнозина от работещите
в кухните са възрастни хо-
ра със съпътстващи забо-
лявания и не могат да се
имунизират. Димитров ко-
ментира, че от началото на
епидемията заради рест-

РЕСТОРАНТЬОРИ В ДОБРИЧ
ИЗЛЯЗОХА НА ПРОТЕСТ ПРОТИВ
НОВИТЕ ОГРАНИЧИТЕЛНИ
МЕРКИ В ЕПИДЕМИЯТА

риктивните мерки 14 заве-
дения за хранене в регио-
на са затворили.

Георги Филипов - региона-
лен координатор на Българ-
ската асоциация на заведе-
нията, определи новата за-
повед на здравния минис-
тър като нелегитимна, за-
щото изпреварва социал-
но-икономическите мерки
за подкрепа на бранша.
Протестираме в защита на
нашите служители, които
заради рестрикциите не
могат да си плащат креди-
тите и ще бъдат обречени
на други "болести", каза
браншовикът и добави, че
около 30 на сто от персо-

През второто тримесе-
чие на 2021 г. местните ад-
министрации на територи-
ята на област Добрич са
издали разрешителни за
строеж на 42 жилищни
сгради с 68 жилища в тях
и със

7 208 кв. м разгъната
застроена площ (РЗП) и на
17 други сгради с 5 507 кв.
м РЗП.

Спрямо предходното
тримесечие броят на изда-
дените разрешителни за
строеж на жилищни сгради
нараства с 50.0%, а застро-
ената им площ и броят на
жилищата в тях съответно
с 80.0 и 142.9%. Броят на из-
дадените разрешителни за
строеж на други сгради бе-
лежи спад от 51.4%, както и

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА
СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО
СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ
В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ ВТОРОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

разгънатата им застроена
площ - със 77.7% .

В сравнение с второто
тримесечие на 2020 г. из-
дадените разрешителни за
строеж на нови жилищни
сгради нарастват с 40.0%,
а жилищата в тях и разгъ-
натата им застроена площ
съответно с 36.0 и 17.3%.
Броят на издадените раз-
решителни за строеж на
други сгради намалява с
15.0%, докато общата им
застроена площ нараства с
43.2%.

През второто тримесечие
на 2021 г. в област Добрич
е започнал строежът на 39
жилищни сгради с 52 жи-
лища в тях и с 5 756 кв. м
РЗП и на 6 други сгради с
3 679 кв. м РЗП.

Спрямо предходното три-
месечие започнатите жи-
лищни сгради се увеличават
с 56.0%, а броят на жили-
щата в тях и общата им зас-
троена площ, съответно с
73.3 и 28.4%. При броя на
започнатите други видове
сгради е регистриран спад
от 68.4%, а тяхната РЗП е с
46.9% по - малко.

В сравнение с второто
тримесечие на 2020 г. за-
почнатите нови жилищни
сгради нарастват със
77.3%, жилищата в тях - със
126.1%, а разгънатата им
застроена площ - със
147.7%. Броят на започна-
тите други видове сгради
намалява с 40.0% , докато
общата им застроена площ
нараства с 83.3%.

ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

за обществено обсъждане на Общ устройствен
план на община Крушари

9410, с. Крушари,
тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПОКАНА:

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Крушари съобщава на всички
заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране
на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) се организира
провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП и Доклад за Екологична
оценка (ДЕО) на Община Крушари.

Цялата документация може да се види на информационен портал на Община
Крушари: http://www. krushari.bg, секция "Програми, планове и стратегии".

Общественото обсъждане ще се проведе на 04.10.2021 г. от 14:00 часа в
сградата на Домашен социален патронаж в с. Крушари, община Крушари,
област Добрич.

Всеки работен ден до датата и часа на провежданото обсъждане, в сградата
на Община Крушари се приемат писмени мнения, възражения, препоръки и
въпроси, относно посочените документи.

За предоставяне на допълнителна информация при необходимост: лице за
контакт - Димитрина Петрова - Директор дирекция РРХД в Община Крушари;

Тел.: 0887 492 750
e-mail: krushari@krushari.bg

нала в заведенията вече се
е преориентирал към спе-
диторски, дистрибуторски и
други услуги.

Искаме социални мерки
за работещите в заведения-
та и икономически за биз-
неса. Загубим ли служители-
те си, губим всичко, добави
заместник-председателят
на Сдружението на заве-
денията в България Марин
Сотиров.

Протестиращите достиг-
наха до едно от възлови-
те кръстовища в Добрич и
с бавно преминаване по
пешеходната пътека успя-
ха за кратко да спрат дви-
жението на автомобили.

На 13 септември от 10
часа в двора на Колеж -
Добрич при ШУ "Епископ
К. Преславски" ще се отк-
рие новата академична го-
дина. На тържествената
церемония ще присъстват
само първокурсниците, ко-
ито по традиция полагат
клетва - свидетелство за
принадлежността им към
академичната общност.
Поздрав към тях в юбилей-
ната 50-годишнина на ШУ
"Епископ К. Преславски"

ОТКРИВАТ АКАДЕМИЧНАТА
ГОДИНА В КОЛЕЖ ДОБРИЧ

ще отправи директорът на
Колежа проф. д.м.н. Нико-
лай Янков.

В Колеж-Добрич се обу-
чават  годишно около 400
студенти в 2 професионал-
ни направления по 5 акту-
ални за българското висше
образование специалнос-
ти: Информатика и инфор-
мационни технологии, На-
чална училищна педагогика
и информационни техноло-
гии, Начална училищна пе-
дагогика и чужд език, Пре-

дучилищна педагогика и
чужд език, Растителна за-
щита. Магистърските прог-
рами обхващат допълнител-
но около сто студенти. Ко-
лежът се стреми да бъде
силна структура в акаде-
мичното обучение и науч-
ноизследователската рабо-
та, която възпитава хармо-
нично развити, толерантни
личности, граждани на бъл-
гарската държава, приоб-
щени към общочовешките
ценности.

Екипът на Областен ин-
формационен център -
Добрич организира онлайн
информационна среща за
представяне на подмярка
4.2. "Инвестиции в прера-
ботка/маркетинг на селс-
костопански продукти" от
мярка 4 "Инвестиции в ма-
териални активи" от Прог-
рама за развитие на селс-
ките райони за периода
2014-2020 г.

Онлайн събитието ще се
излъчва на 10 септември
(петък) 2021 г. от 10:00 ча-
са във фейсбук страница-
та на Областен информа-
ционен център - Добрич,
на следния линк: https://

ОИЦ-ДОБРИЧ ПРЕДСТАВЯ ОНЛАЙН
ПОДМЯРКАТА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В
ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ"

w w w . f a c e b o o k . c o m /
oic.dobrch/live/

По време на срещата ще
бъдат разяснени критериите
за допустимост на кандида-
тите, допустими дейности и
разходи, като и начина за
подаване и оценка на про-
ектните предложения.

По подмярка 4.2. "Инвес-
тиции в преработка/марке-
тинг на селскостопански
продукти" ще се подкрепят
проекти за подобряване на
цялостната дейност, иконо-
мическата ефективност и
конкурентоспособността на
предприятия от хранително-
преработвателната промиш-
леност. Допустими кандида-

ти са регистрирани земедел-
ски стопани и признати гру-
пи/организации на произво-
дители регистрирани от най-
малко 3 години и стопанст-
вото им е в размер не по-
малко от 8 000 евро стандар-
тен производствен обем.
Размерът на финансовата
помощ за един кандидат или
проект за колективни инвес-
тиции е до 5 867 400  лв.

Участието в онлайн сре-
щата е безплатно.

Допълнителна информа-
ция може да получите на
тел. 058 602 758, e-mail:
oic_dobrich@abv.bg или на
https://www.facebook.com/
oic.dobrch

Художници от България
и Румъния дариха на Кавар-
на творби, създадени от ка-
мък, дърво, глина, стъкло и
метал на пленера "Вятър-
Море", съобщиха от прес-
центъра на общината.

Вдъхновение за експери-
мента е природата на край-
морското село Камен бряг,
което традиционно в нача-
лото на есента събира
майстори на изящните из-
куства. Под мотото "Движе-
ние" в изложбата, подреде-
на в художествената гале-
рия "Христо Градечлиев" в
Каварна, са творби на Вла-
димир Веселинов, Влади-
мир Венчански, Мария Ми-
литару, Кристина Будар,
Виктория Финала, Чиприян

ХУДОЖНИЦИ ДАРИХА НА КАВАРНА
ТВОРБИ, СЪЗДАДЕНИ ОТ КАМЪК,
ДЪРВО, ГЛИНА, СТЪКЛО, МЕТАЛ
НА ПЛЕНЕРА "ВЯТЪР-МОРЕ"

Аричу, Мадалина Телер,
Джорджиана Енаке, Ина
Бъчварова, Вероника Вен-
чарска, Радко Вълчев и Да-
на Турдеан, посочват от об-
щината.

И на тазгодишния пленер
авторите, следвайки опита
на известния румънски ке-
рамик Чиприян Аричу, са ов-
ладявали тайните на японс-
ката грънчарска техника "ра-

ку" - стресово напукване на
глазурата с извайване чрез
дима, проникнал в пукнати-
ните, на интересни рисунки.
Чиприян Аричу е изучавал та-
зи техника при потомствен
майстор в Япония.

Част от експонатите в из-
ложбата ще останат във
фонда на галерията, съобщи
кореспондентът на БТА
Юлия Христова.

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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ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИКwww.ndt1.com

ОВЕН - Бъдете по-отворени към онези, ко-
ито търсят вниманието ви, споделете опи-
та и знанията си с тях и няма да съжалява-
те. В романтично настроение ще премине
вечерта ви.

ТЕЛЕЦ - Като не пренебрегвате важните
неща, ще се погрижите за всичко, което ви
вълнува сега. Без да изтъквате заслугите си
пред някого, ще го насочите в желаната по-
сока на мислене.

БЛИЗНАЦИ - Ще работите за решаване на
проблем, който може да се задълбочи, ако
не вземете навреме мерки. Ще се окажете
търсени от повече хора във връзка с един
или друг въпрос.

РАК - Вслушвайки се във вътрешните си усе-
щания, ще намерите отговори на въпроси, ко-
ито ви вълнуват. Те ще ви дадат смелост да
откажете напълно недоброжелателите си.

ЛЪВ - С подкрепата и доверието на повече
хора ще ви бъде по-лесно в изпълнението на
поетите ангажименти. Увереността ви помага
да се справите според очакванията към вас.

ДЕВА - С днешните развития ще поставите
началото на по-добър период, както в про-
фесионален, така и в личен план. С добро
настроение ще приобщите околните към за-
ниманията си.

ВЕЗНИ - В работата си по текущите задачи
ще откриете нови моменти, на които ще при-
дадете по-голямо внимание. Не отлагайте края
на връзка, която е изчерпана от съдържание.

СКОРПИОН - Многото ви ангажименти ог-
раничават времето ви за срещи и включва-
нето ви в развлекателни прояви, но изборът
си е ваш. По-важното е, че трудът ще ви но-
си пари и удовлетворение.

СТРЕЛЕЦ - С повече активност ще тър-
сите пътища за излизане от финансовите
си затруднения. Обърнете внимание на се-
мейството си, има въпроси, чието решение
стои на дневен ред.

КОЗИРОГ - Ще работите за разширяване
на контактите си в професионалната сфера,
надявайки се това да има положителен отз-
вук в работата ви.

ВОДОЛЕЙ - С повече внимание ще изра-
зите уважението си към някого, без да се
обвързвате с нови ангажименти. Ще остане-
те доволни и от огласяването на отдавна па-
зена в тайна истина.

РИБИ - Ще се включите в изпълнение на
обща задача и участието ви ще бъде оцене-
но. Наред с това ще се погрижите за близък
човек, като го подпомогнете финансово или
по друг начин.

- Жълтото е модерно през
септемврийските вечери? -
Полина от Добрич, но не тази,
за която си мислите.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН казваме днес на лидера на
добричките социалисти Мая Димитрова, която се е
родила точно на важната за всеки социалист дата 9
септември. Здраве, успехи във всичките й лични и
обществени дела, обич, уважение и осъществени доб-
ри начинания желаем на г-жа Димитрова ние от НДТ!

РОЖДЕНИК днес е управителят на ДКЦ 2 в Доб-
рич д-р Валери Веселинов. Нека самият той е зд-
рав, нека управляваното от него лечебно заведение
дарява здраве на хилядите си пациенти, нека успя-
ва във всичко добро, с което се заема и нека има
много подови за радост!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН с утрешна дата казваме с
обич на

Веселина Карамилева. И макар от години да не
живее в Добрич, ние - нейните приятели от НДТ и
от дамски клуб "Майчина грижа", знаем, че тя ще
прочете пожеланията ни за здраве - на нея и прек-
расното й семейство, за успехи във всичките й доб-
ри начинания, за много обич у дома и много уваже-
ние от страна на всички, които я познават, за много

Мария се е омъжила
тайно за любимия си Ми-
рослав. 39-годишната поп
фолк певица официално
промени фамилията си на
Соколова в социалните
мрежи. Наскоро миньон-
чето от Стара Загора се
похвали, че е получила
скъпарска кола от поло-
винката си. Тя не спира да
споделя кадри в Instagram,
като някои твърдят, че во-
зилото с марка Mercedes
е сватбен подарък от биз-
несмена.

 "Честно да си кажа, не
знам дали се виждам ка-
то булка, но със сигурност
ще нося фамилията на Ми-
рослав. За мен каквито и
постижения да има една
жена в работен план, тя
трябва да знае къде е ней-
ното място и къде е мяс-
тото на мъжа ?. Жената
трябва да се отдаде на
100% и за да принадлежи
на някого, най-малкото,
което може да направи, е
да носи с гордост името
му", каза звездата в ин-
тервю преди няколко сед-
мици. Мария вече има два
брака зад гърба си - с Ди-
митър Андонов (2006-2011),
от когото има дъщеря, и с
Християн Гущеров (2015-
2017). Мирослав Соколов
пък има две деца от бив-
шата си съпруга.

ПОП-ФОЛК ПЕВИЦАТА МАРИЯ СЕ ОМЪЖИ ТАЙНО

споделени весели емоции с двамата юнака Борил
и Симеон, които вече са едни палави големи мом-
ченца. Бъди здрава, Веси и продължавай да по-
магаш на Доброто!

ЛЮБИМИЯТ НА хиляди добруджанци вестник
"Нова добруджанска трибуна" става на 13 септем-
ври на цели 28 години. Години на обич към наши-
те читатели, на много трудности, но и на много
позитивни емоции. Години, в които успяхме не
просто да поднасяме важните за всички четива,
но и да помагаме за реализирането на добри за
добруджанци каузи, да помагаме на хората, които
имат нужда от нас и разбира се - да ги информи-
раме за всичко онова, което биха искали да знаят
и да им даваме трибуна - да кажат онова, което
биха искали да споделят със света. Затова в аванс
си желаем още 128 години да го има вестникът
на добруджанци. А на всички свои читатели, при-
ятели и рекламодатели желаем да са здрави и
заедно да се опитваме да направим нашата Доб-
руджа по-хубава и по-желана за живот, работа и
развитие!

РОЖДЕНИК на 13 септември е Почетният граж-
данин на Добрич, дългогодишният журналист Йов-
чо Карамфилов. За здраве и успехи са нашите
пожелания към него!

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ:
СТРАХУВАХ СЕ ЗА
БЕЗОПАСНОСТТА НА
СЕМЕЙСТВОТО СИ В
БРАКА С БРАД ПИТ

Анджелина Джоли заяви,
че се е страхувала за бе-
зопасността на семейство-
то си по време на брака
си с Брад Пит, съобщава
"Индипендънт". Джоли
призна, че не е могла да
говори подробно за пре-
живяванията си с Пит по-
ради продължаваща прав-
на ситуация, но каза, че не
е взела решението да се
разведе с Пит лесно:
"Трябваше ми много, за да
бъда в позиция, в която по-
чувствах, че трябва да се
разделя с бащата на деца-
та ми."

Пит призна, че е бил

пристрастен към алкохола и
че е крещял на едно от де-
цата си, но отрича някога да
е прилагал физическо наси-
лие. Джоли призна, че е би-
ла "разбита" от скорошния
си развод, но иска семейст-
вото й да продължи напред.
"Всички ние, включително
баща им. Искам да се изле-
куваме и да бъдем спокой-
ни. Винаги ще бъдем се-
мейство", заключи актриса-
та. Джоли и Пит станаха
двойка през 2005 г., но се
ожениха едва през 2014 г. Те
се разведоха през 2019 г.
Двамата имат шест деца,
три от които са осиновени.


