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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Ще бъде предимно 
слънчево. Временни 
увеличения на облач-
ността ще има над 
източните райони и 
сутринта на отделни 
места там ще има мъг-
ла. Ще духа слаб, в 
Дунавската равнина и 
източните райони - уме-
рен източен вятър. Мак-
сималните температури 
ще са между 19° и 24°.

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

МАЯ ДИМИТРОВА ЩЕ 
ВОДИ ЛИСТАТА НА 
"БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" В 
ДОБРИЧКА ОБЛАСТ

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

ВЕРА СУ ОЩЕ Е СРЕД 
СКАЛИТЕ КРАЙ КАМЕН БРЯГ

На стр. 3

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, 
БЪЛГАРСКИ 
УЧИТЕЛИ!

Предсе-
дателят на 
общинска-
та органи-
зация на 
БСП в До-
брич Мая 
Димитрова 
щ е  в о д и 
л и с т а т а 
н а  „ Б С П 
за Бълга-
р и я “  з а 
Добричка 
о б л а с т . 
Това ста-
на  ясно, 
след като 
н а  с в о е 
заседание 
Национал-
ният съвет 
на БСП одобри всички водачи на листи, 
както и квотите и местата за коалиционните 
си партньори.

Добричките социалисти приемат с радост 
факта, че водач на листата ще бъде местен 
лидер, а не спуснат по партийна линия ак-
тивист от столицата. Нещо повече, на свое 
заседание от 28 септември Областният 
съвет на БСП – Добрич е излязъл с две ка-
тегорични решения, които впоследствие са 
били обсъдени на среща с лидера на БСП 
Корнелия Нинова, а именно: че социалисти-
те от Добричка област държат кандидатите 
за народни представители да са от местните 
структури на партията и че са гласували 
водач да бъде Мая Димитрова. Вече е гото-
ва и цялата листа за „БСП за България“ за 
Добричка област, но имената на кандидати-
те ще станат ясни след окончателното им 
одобрение от Националния съвет на БСП.

На въпроса каква кампания ще води, во-
дачът на листата Мая Димитрова отговори: 
„Както винаги, позитивна кампания. Надя-
вам се посланията ни за по-добър живот 
да достигнат до повече избиратели. Това е 
ключът към успеха!“ 

"На всички учители от област Добрич пожелавам 
най-вече присъствено обучение. Това е най-важно-
то и актуалното в днешното състояние на живота 
не само у нас, но и по целия свят. На първо място 
обаче, пожелавам на всички над 2 000 учители в 
цялата област да бъдат здрави! Успех на всички 
колеги!“, заяви за НДТ началникът на Регионално-
то управление по образование Светлана Василева.

На 5-ти октомври у нас и в още над 100 страни по 
света, се отбелязва Денят на учителя. Традицията 
води началото си от недалечната 1994 г., когато 
по повод 40-тата годишнина от приемането на 
препоръките за статута на учителите от ЮНЕСКО 
и МОТ, ЮНЕСКО предприема инициативата да 
наложи 5-ти октомври като Международен ден на 
учителя.                                                           НДТ
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На 30 септември, около
21:20 часа в град Добрич е
получено съобщение за са-
мокатастрофирал лек авто-
мобил "Нисан", управляван
от 50-годишен мъж. При пос-
ледвалата проверка за
употреба на алкохол с тех-
ническо средство, цифрова-
та индикация отчита наличи-
ето на 2,55 промила. При
последвалата проверка за
употреба на наркотични и

ТРОЙНО ДРОГИРАН И
ПИЯН КАТАСТРОФИРА

ШОФЬОР ЗАГИНА НА МЯСТО
СЛЕД УДАР В ДЪРВО

На 2 октомври, около
22:30 часа е получено съ-
общение за възникнало
ПТП по главен път I-9 на
входа на град Шабла. На
място е установено, че лек
автомобил "Мерцедес", уп-
равляван от 39-годишен
мъж, поради движение с

Менторска прог-
рама "Стъпка по
стъпка" стартира
д о б р о в о л ч е с к а
кампания за наби-
ране на желаещи
да се включат като
доброволци в дей-
ностите с деца от
социални институ-
ции в град Добрич.

"Ние сме екип от
доброволци, про-
фесионалисти и
социално ангажи-
ран бизнес, обеди-
нени около кауза-
та да помагаме на
децата, растящи в
институции, да
развиват своите
умения за самос-
тоятелен начин на
живот" - казват
инициаторите на
програмата.

Менторската програма е
част от Есетере България
и d?TERRA Healing Hands.
Тя включва провеждането
на различни ателиета/ра-
ботилници през съботните
дни и работилници за до-
машни и уроци през дел-
ничните.

Можете да се включите
като попълните формата
ни за участие до 15-ти ок-
томври 2021 г. и отговори-
те на няколко кратки въп-

ТЪРСЯТ СЕ
ДОБРОВОЛЦИ ЗА
МЕНТОРСКА ПРОГРАМА
"СТЪПКА ПО СТЪПКА"!

несъобразена скорост, гу-
би контрол над МПС, на-
пуска пътното платно и се
удря челно в крайпътно
дърво. Вследствие на инци-
дента, водачът загива на
място. По случая е обра-
зувано досъдебно произ-
водство.                    НДТ

С полицейска мярка за
срок от 24 часа са задържа-
ни 24-годишен и 22-годишен
мъж от град Добрич, съоб-
щават от ОД на МВР. Уста-
новено е, че на 28 септемв-
ри, около 23:00 часа, двама-
та нападнали 42-годишен
мъж по ул. "Ген. Г. Попов" в
град Добрич и чрез използ-
ване на физическа сила от-
краднали от жертвата си су-
мата от 95 лева. Потърпев-

ХВАНАХА ДВАМА ГРАБИТЕЛИ

ТЕЖКА КАТАСТРОФА
КРАЙ СЕЛО ТОПОЛА

Трима пострадаха при
тежка катастрофа по главен
път I-9 в съботния ден. ПТП
е станало около 12:30 часа,
в района на с. Топола. На
място е установено, че лек
автомобил "Ауди", управля-
ван от 35-годишен мъж, по-
ради движение с несъобра-
зена скорост, удря движе-
щия се пред него лек авто-
мобил "Ауди", управляван от
43-годишен мъж и пътник,
жена на 23-години. Вследст-
вие на удара, единият от ле-
ките автомобил спира дви-
жението си в крайпътна за-

лесена растителност, а дру-
гият се удря в крайпътно дър-
во. При инцидента са пост-
радали 43-годишният мъж,
който е настанен в МБАЛ Св.
Анна в град Варна с множес-
тво фрактури и кръвоизливи,
с опасност за живота. 23-го-
дишната жена е настанена в
МБАЛ Добрич с мозъчно сът-
ресение и фрактури на реб-
ра, без опасност за живота.
35-годишният мъж е с натърт-
вания, прегледан и освободен
за домашно лечение. По слу-
чая е образувано досъдебно
производство.       НДТ

По оперативни данни на
Областна дирекция "Земе-
делие" към 30 октомври са
реколтирани 825 300 дка от
площите с маслодаен слън-
чоглед - общо 869 701 дка
в област Добрич, при сре-
ден добив от около 294 кг/
дка. Кампанията е приклю-

ПРИКЮЧВА ЖЪТВАТА
НА СЪНЧОГЛЕДА

ХВАНАХА ДИЛЪР В
МОМЕНТ НА ПРОДАЖБА
НА НАРКОТИЦИ

На 1 октомври, около
16:00 часа  по бул. "25-ти
Септември" в град Добрич
в момент на продажба на
наркотични вещества е из-
вършена проверка на 27-
годишен мъж от град Доб-
рич. В хода на проверката
са установени бяло крис-
тално вещество с общо тег-
ло около 7 грама, реагира-
що на полевия тест на ам-
фетамин. При последвали-
те ОИМ и ПСД в жилище-

то, обитавано от 27-годиш-
ния мъж, са установени 2
броя везни, множество са-
мозалепващи полиетилено-
ви пликчета, угарка от ци-
гара с тегло 0,2 грама, ре-
агираща на канабис. Дилъ-
рът е задържан за срок от
24 часа. Привлечен е в ка-
чеството му на обвиняем.
Работата по установяване
и документиране на прес-
тъпната му дейност про-
дължава.                    НДТ

На 1 октомври, около 16:10 часа в с. Хитово е спрян
за проверка лек автомобил "Мерцедес", управляван
от 58-годишен мъж. В хода на проверката водачът на
МПС представя удостоверение за преминат техничес-
ки преглед, който е неистински документ.

На 1 октомври, около 17:05 часа е получено съоб-
щение за извършена взломна кражба от апартамент,
находящ се по бул. "Русия" в град Добрич. По данни
на тъжителя е извършена кражба на пари и златна
монета с тегло 5 грама.

На 3 октомври, около 18:00 часа в град Добрич е
спрян за проверка лек автомобил "БМВ", управляван
от 27-годишен мъж. При последвалата проверка за
употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът
отчита положителен резултат за употребата на мета-
амфетамин. Задържан е за срок от 24 часа.

На 3 октомври, около 18:00 часа в град Добрич е
извършена проверка на 34-годишен мъж. В хода на
проверката е установено кристално вещество с тегло
0,09 грама, реагиращо на амфетамин. Задържан е за
срок от 24 часа.

На 3 октомври, около 15:15 часа в град Добрич е
извършена проверка на 25-годишен мъж. В хода на
проверката е установена суха тревна маса с тегло
0,27 грама, реагираща на канабис. Задържан е за срок
от 24 часа.                                                       НДТ

112 НОВИНИ

упойващи вещества, тестът
отчита положителен резул-
тат за употребата на кока-
ин, метаамфетамин и кана-
бис. В близост до автомоби-
ла е установен найлонов
плик със суха тревна маса,
реагираща на канабис. 50-
годишният е задържан за
срок от 24 часа. По случаи-
те са образувани бързи по-
лицейски производства.

         НДТ

шият се жалвал веднага в
полицията и на следващия
ден, благодарение на про-
ведените ОИМ и ПСД, из-
вършителите са установе-
ни и задържани. Двамата са
направили пълни самоприз-
нания за извършеното прес-
тъпление. Материалите по
случая са докладвани на де-
журен прокурор при РП
Добрич. Работата по случая
продължава.              НДТ

роса. Ние ще се свържем с
всеки желаещ по имейл и те-
лефон с повече информация
за първата ни среща.

Единственото условие е да
имате навършени 18 години,

време и желание да се
включите в общественополез-
на кауза.

За повече информация:
- Николай Николов -

0886018351
- n.nikolov.mp@gmail.com
https://docs.google.com/

чила в общините Балчик,
Каварна, Добрич, Генерал
Тошево и Шабла.

От площите с царевица
за зърно - общо 939 280
дка, към 30.09.2021г. са ре-
колтирани 452 180 дка, при
среден добив от около 738
кг/дка.

Варненският апелативен
съд отмени оправдателната
присъда на Окръжен съд -
Добрич и призна за виновна
Юлия Стаматова за това, че
между 2004 - 2014 г. като
длъжностно лице, заемащо
отговорно служебно положе-
ние - председател на народ-
но читалище, не изпълнила
служебните си задължения -
да контролира изпълнението
на задължения на дружест-
во по четири договора за
съвместна дейност. Деяни-
ето е извършено при усло-
вията на продължавано
престъпление, свързано е с
отдаване под наем на об-
щинска собственост и е
имало за цел да набави об-
лага за две дружества в
размер на 262 937.52 лв. От
него настъпили значителни
вредни последици за чита-
лището, като имуществени-
те са в размер на 485 171,37
лв.,  гласи присъдата на
Апелативния съд.

Втората инстанция поста-
нови наказания 3 години ли-
шаване от свобода, чието
изпълнение е отложено с 5-
годишен изпитателен срок,
глоба в размер на 3 хиляди
лева и лиши подсъдимата
от право да заема общест-
вена длъжност като предсе-
дател на читалище за срок
от 5 години. 57-годишната
жена бе оправдана за раз-
мера на имуществените
вреди за сумата над 485
171,37 лева до посочените
в обвинителния акт 611
885,95 лева.

Съгласно сключени  меж-
ду читалището и търговско
дружество договори за съв-
местна дейност, усилията
на двете страни се обеди-
нили за извършване на кул-
турни мероприятия и дей-
ности, свързани с реконст-
рукцията, обзавеждането,
поддръжката и използване-
то на обекти в сградата на

АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД
ОСЪДИ БИВШ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ЧИТАЛИЩЕ В ДОБРИЧ
ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
ПО СЛУЖБА

читалището. Голяма част от
предвидените дейности,
най-вече обновяването на
сградата, не били изпълне-
ни.

Първоинстанционният
Окръжен съд в Добрич не
е намерил предпоставки за
осъждането на Юлия и я е
признал за невинна.

Прокуратурата протести-
ра оправдателната присъ-
да. Представителят на дър-
жавното обвинение обясни
в съдебно заседание, че
подписаните договори за
съвместна дейност по съ-
щество били договори за
наем. Фирмата ползвала
помещения на читалището,
които преотдавала, и точ-
но тях реконструирала, без
да изпълни изцяло другите
предвидени строително-
монтажни работи за обно-
вяване на зали в общест-
вено-културното средище,
подновяване на покрив,
отопление и пр.

Защитата се противопос-
тави, като заяви, че сключ-
ването на договорите е
ставало с решения на чи-
талищното настоятелство.
Освен това били подготвя-
ни и консултирани с юрис-
ти. Според адвокатите, не
са събрани доказателства
тези договори да са целели
облагодетелстване на ООД-
то, тъй като неговите собст-
веници не са били в близки
отношения с подсъдимата.

Апелативният съд във
Варна изиска допълнителни
документи от органите на
местната власт в Добрич и
разпита вещите лица, изгот-
вили комплексна счетовод-
на експертиза.

Настоящата инстанция ще
изготви мотивите към при-
съдата си в установения от
закона срок. Съдебният акт
на Апелативния съд подле-
жи на проверка от ВКС.

                     НДТ

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

ПРИКЛЮЧИ ПРИЕМЪТ
ПО ПОДМЯРКА 4.1

Държавен фонд "Земеде-
лие" - Разплащателна аген-
ция (ДФЗ-РА) приключи на
30.09.2021 г. приема на
проектни предложения по
подмярка 4.1 "Инвестиции
в земеделски стопанства"
от мярка 4 "Инвестиции в
материални активи" на
Програма за развитие на
селските райони (ПРСР) за
периода 2014-2020 г. Ин-
вестиционните предложе-
ния на кандидатите земе-
делски стопани са подаде-
ни по процедура чрез под-
бор BG06RDNP001-4.012
чрез ИСУН.

В периода на приема са
подадени общо 1 991 про-
екта, от които 123 са дуб-
лирани. Съгласно услови-
ята за кандидатстване на

разглеждане подлежи само
последния подаден по време
проект, а предходните се счи-
тат за оттеглени. В тази връз-
ка на оценка за администра-
тивно съответствие и допусти-
мост и техническа и финансо-
ва оценка ще бъдат включени
1 868 броя проектни предло-
жения със заявена стойност
на субсидията 734 722 906,50
лв. Разполагаемият бюджет по
процедурата е в размер на 431
997 104  лева.

В най-кратки срокове ДФ
"Земеделие" ще предприеме
действия по извършване на
посещение на място за про-
ектните предложения, които
включват инвестиции за стро-
ително-монтажни работи и
трайни насаждения.

        ДФ "Земеделие" - РА
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Операцията по спасяване
на заседналия край Камен
бряг кораб "Вера Су" про-
дължава. През уикенда бе-
ше източена част от гориво-
то на кораба, но екипажът
продължава да отказва да
се евакуира. Вчера катер на
"Гранична полиция" прибли-
жи кораба, за да свали част
от екипажа на брега, а след
като дадат показания, моря-
ците ще бъдат върнати на
кораба.

Товарът, който остана на
кораба "Вера Су", ще бъде
изтеглен със специални
помпи на три баржи, които
ще бъдат осигурени от Ев-
ропейската агенция по мор-
ска безопасност. Очаква се
въпросните баржи да прис-
тигнат в следващите дни.
Все пак водата, проникнала
в трюмовете на кораба, е
разводнила част от азотния
тор и именно това налага
използването на тези пом-
пи. Това заяви служебният
министър на транспорта, ин-
формационните технологии
и съобщенията Христо Алек-
сиев. Според условията, тъй
като ситуацията е изключи-
телно динамична, са разра-
ботени няколко варианта за
безопасно от екологична
гледна точка разтоварване.
"Създадена е готовност за
сваляне на товара както в
сухо, така и в течно състоя-
ние, като пак повтарям, във
всички варианти специалис-
тите от "Морска админист-
рация", "Пристанищна инф-
раструктура" и другите спе-
циалисти, съгласуват всяко
действие с МОСВ", подчер-
та министърът.

На брифинг след заседа-
ние за спасяването на ко-
раба стана ясно, че вече е
започнало източване на ос-
таналото гориво. От него оба-
че ще остане част, за да бъ-
де гарантирана работата на
агрегатите и поддържането
на нормалния живот на ко-
раба. Ситуацията е стабили-
зирана и е преодолян разпа-
дът, посочи още Алексиев.

Три са основните задачи
- нов водолазен оглед на ко-
раба, източване на част от
горивото, за да не се допус-
не разлив и снемането на
показания от прокуратура-
та на част от екипажа. Тран-
спортният министър уточни,
че моряците от кораба ще
бъдат разпитани.

Екипажът е добре. Нямат
болни, имат храна, добави
още той. Междувременно
стана ясно, че в радиус от 1
миля около заседналия това-
рен кораб не е открито за-
мърсяване на водата. Заклю-
чението е след подробно об-
следване на района с дрон,
изпратен от Европейската
агенция за морска безопас-
ност. Като част от мерките за
намаляване на вредното
въздействие върху околната
среда, българската страна
поиска съдействие от EMSA

за осигуряване  и на техни-
чески средства, с които
Агенцията разполага.

Освен дрона, до момента
EMSA е предоставила и пла-
ващи бункери, които вече
пътуват към България. В тях
ще бъде претоварен втечне-
ния товар от кораба. Спря-
ло е повишаването на коли-
чеството вода във "Vera Su",
предприемат се мерки за
етапното му разтоварване,
добави главният директор
на ГД "Аварийно-спасителна
дейност" към Морска адми-
нистрация - Варна, вицеад-
мирал Румен Николов след
заседанието на Национал-
ния координационен щаб.
Основните ни задачи са
спасяването и недопускане
на проблеми с екипажа и
недопускане на еко пробле-
ми по нашето крайбрежие,
отбеляза още той. Ще се ор-
ганизира подводно засне-
мане на състоянието на ко-
раба и при възможност, тъй
като в случая нямаме сери-
озно нахлуване на вода, ка-
за Николов.

Това, което е констатира-
но от екипажа, в резултат от
замерванията, направени в
танковете, е спряло повиша-
ването на количеството во-
да в кораба. Не е изключе-
но дънната част да е овлаж-
нена. Именно по тези при-
чини се предприемат мерки
за осигуряване на етапно
разтоварване на кораба,
както от горната част, къде-
то все още товарът е сух,
така и да се разработи тех-
нология за изсмукване на
товара и прехвърлянето му
на самоходните баржи.

Вицеадмиралът съобщи
също, че ако при подводния
оглед се установи пробойна-
та на "Vera Su", ще бъде нап-
равен опит тя да бъде запу-
шена. "Получаваме изключи-
телно съдействие от екипа-
жа. В момента корабът е в
хоризонтално положение,
стабилизиран е и няма
проблеми с екипажа.

Потвърдено е от предста-
вител на корабособствени-
ка, че екипажът няма проб-
леми с храната, нямат и за-
болели. Така че, да се надя-
ваме, че всичко ще бъде на-
ред", посочи още главния
директор "Аварийно-спаси-
телна дейност" и ръководител
на операцията по спасяване-

ВЕРА СУ ОЩЕ Е СРЕД
СКАЛИТЕ КРАЙ КАМЕН БРЯГ

то на плавателния съд.
На брифинг в прокурату-

рата в Добрич бе съобщено,
че разследването за изясня-
ване причините за инциден-
та с товарния кораб, който
заседна край бреговете на
местност Яйлата на 20 сеп-
тември 2021 година, продъл-
жава. От момента, когато
корабът засяда в скалите
край Камен бряг, работата
по случая е възложена на
следовател от Окръжния
следствен отдел. Целта е да
се установят факти и обсто-
ятелства, касаещи извърше-
но престъпление против
транспорта.

"Това е само една от по-
соките на разследването", за-
яви административният ръко-
водител на Окръжна прокура-
тура-Добрич Радослав Бух-
чев, като очерта още две нап-
равления в работата на сле-
дователи и прокурори.

Прокуратурата е започна-
ла работа по изясняване на
въпроса има ли замърсява-
не на морската вода и дали
са настъпили щети за при-
родата. В тази посока са
назначени редица експерти-
зи, провеждат се разпити на
служители на "Морска адми-
нистрация", Гранична поли-
ция и служители на Минис-
терството на околната сре-
да и водите (МОСВ).

Окръжният прокурор на
Добрич подчерта, че в хода
на разследването на инци-
дента специално внимание
се обръща на това дали
действията на оправомоще-
ните държавни органи са би-
ли адекватни, навременни и
правилни и дали е налице
бездействие от страна на
едно или повече длъжност-
ни лица, което може да до-
веде до екологична катаст-
рофа в местност Яйлата и
региона.

Прокурор Радослав Бухчев
уточни, че до момента в про-
куратурата на Република Бъл-
гария не са постъпвали сиг-
нали или материали, засяга-
щи катастрофата със засед-
налия кораб, от други дър-
жавни институции и по-конк-
ретно от МОСВ. "Всички дейс-
твия, които са предприети до
сега, са във връзка с устано-
вените по закон правомощия
на магистратите в района",
каза в заключение окръжни-
ят прокурор на Добрич. НДТ

Св. апостол Тома - от Дванадесетте апостоли,
родом от Галатия, не бил с другите апостоли, кога-
то възкръсналият Господ се явил. Поискал и той да
се увери лично във възкресението и това станало
на осмия ден (Иоан. 20:27-28).

В евангелските истории апостол Тома присъства с
разказа за "Уверението Томово". В него се разказва
как Тома не повярвал на разказите за възкресение-
то Христово, докато не видял със собствените си очи
раните от гвоздеите и от пробитото копие в ребрата
Христови. Изразът Тома неверни е станал нарицате-
лен за недоверчив човек.

Проповядвал в Парта, Мидия и Индия. В един град
обърнал във вярата царица Мигдония и сестра й
Терциада. Хвърлен в тъмница, в огнена пещ - на
нажежена желязна скара, останал невредим. По-
веден да бъде умъртвен вън от града, след него
следвали новоповярвалитеАзан и Сафот, висши са-
новници. Апостолът ги благословил: Сафот поста-
вил за свещеник, Азан - за дякон.

След проповедите си на Евангелието в Индия
апостол Тома приел мъченическа смърт в град Ме-
липура, като бил набит на пет кола.

Мощите му били пренесени в Месопотамия. На
гроба му ставали чудеса. На осмият ден след Възк-
ресение Православната църква чества свети апос-
тол Тома с празника Томина неделя.

Имен ден празнуват всички, които носят името
Тома и производните му - Том, Томас, Томчо, То-
мил, Томислав, Томана, Томка, Томая и др.

6 ОКТОМВРИ - СВЕТИ ТОМА

Броят на паралелките в
училищата в Добрич, поста-
вени под карантина, непре-
къснато се увеличава. Ин-
формацията бе потвърдена
и от началника на РУО Свет-
лана Василева. "Ситуацията
е динамична и се променя с
часове. От РЗИ се получа-
ват непрекъснато различни
предписания за карантини-
рани паралелки в училища-
та и в групи в детските гра-
дини. За всяка група в детс-
ка градина, поставена под
карантина, се издава запо-
вед от министъра на обра-

НЕПРЕКЪСНАТО КАРАНТИНИРАТ
ПАРАЛЕЛКИ В ДОБРИЧ

Покана за консултации за
сформиране състава на сек-
ционните избирателни коми-
сии във връзка с предстоя-
щите избори за президент и
вицепрезидент на Републи-
ка България и за Народно
събрание, насрочени за 14
ноември 2021 г., отправя към
представители на полити-

ОПРЕДЕЛЯТ СЪСТАВИТЕ НА
СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
В ОБЩИНА ДОБРИЧКА НА 8 ОКТОМВРИ

чески партии кметът на Об-
щина Добричка Соня Геор-
гиева.

Консултациите ще започ-
нат в 13.00 часа на 8 октом-
ври в зала 108 в сградата
на общинската администра-
ция в гр.Добрич, ул. "Неза-
висимост" №20. В тях ще
вземат участие представи-

тели на парламентарно
представените партии и ко-
алиции в 46-ото Народно
събрание и партиите и коа-
лициите, които имат избра-
ни с техни кандидатски лис-
ти членове на Европейския
парламент от Република
България, но не са парла-
ментарно представени.

зованието", обясни Светла-
на Василева. Според нея,
почти във всички училища в
Добрич има паралелки под
карантина. По селата до
края на миналата седмица
е нямало подобен проблем,
но и там вече е започнало
поставянето на класове под
карантина. Обобщена ин-
формация обаче за броят на
карантинирани учители и
класове може да се даде ед-
ва в края на днешния ден.

В понеделник новите ре-
гистрирани случая на коро-
навирус в област Добрич са

10. Общо в страната са до-
казани 513 новозаразени,
при направени 4603 теста
през последното деноно-
щие. Положителни са малко
над 11% от взетите проби,
показват данните в Единния
информационен портал.
87,52% от случаите за деня
не са ваксинирани.

43 са починалите с Covid-
19, 93,02% от тях не са били
ваксинирани. Като излеку-
вани са отчетени 516.

В болници се лекуват 5248
души. 87,43% от новопостъпи-
лите не са ваксинирани. НДТ

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

През август 2021 г. на ра-
бота в област Добрич са
постъпили 507 безработни
лица. Близо 82% от започ-
налите работа са устроени
на първичния трудов пазар.
През август 2021 г. продъл-
жиха действията за устрой-
ване на работа на лицата от
уязвимите групи на пазара
на труда. Започналите рабо-
та младежи до 29 г. са 64. В
заетост са включени 196 ли-
ца на възраст над 50 г. През
август 2021 г. на работа са
устроени и 24 продължител-
но безработни лица (с ре-
гистрация в бюрата по тру-
да над 1 година).

През август 2021 г. в бю-
рата по труда от областта са
заявени 553 работни места.
На първичния пазар на тру-
да са обявени 442 работни
места. Най-много от заяве-
ните през месеца свободни
работни места са от сфера-
та на преработваща про-
мишленост (94). Следват об-
разование (85), хотелиерст-
во и ресторантьорство (79),
търговия (57), селско, горс-
ко и рибно стопанство (45).
По програми и мерки за за-
етост и схеми на Оператив-
на програма "Развитие на
човешките ресурси" са зая-
вени 105 работни места.

Броят на регистрираните
безработни в бюрата по тру-

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ОТНОВО
ПРОУЧВА РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ
ПОТРЕБНОСТИ ОТ КАДРИ

да от област Добрич през
месец август 2021 г. е 2 783,
с 227 по-малко от предход-
ния месец. Равнището на
безработица в Добричка об-
ласт се установява на 3,5%
. В сравнение с август 2020
г. броят на регистрираните
безработни намалява с 1683
лица, а равнището на без-
работица е с 2,1 процентни
пункта по-ниско.

В град Добрич броят на
регистрираните безработни
през август 2021 г. е 876, при
977 през предходния месец.
Равнището на безработица
в града е 2,0%, което е с 0,2
процентни пункта по-ниско
спрямо нивото от предход-
ния месец - 2,2%. В сравне-
ние с август 2020 г. се отчи-
та намаление с 1,8 процент-
ни пункта на равнището на
безработица и намаление с
812 лица на регистрираните
безработни.

***
Агенцията по заетостта от-

ново стартира проучване
сред работодателите в Бъл-
гария за техните потребнос-
ти от работна сила. Втората
за годината анкета ще се
проведе в периода 1 септем-
ври - 15 октомври 2021 г.
включително и ще продължи
проследяването на тенден-
циите за това от какви про-
фесии и умения на работна-

та сила се нуждае бизнесът
в краткосрочен и среднос-
рочен план. В отговор на
създалата се ситуация,
свързана с COVID-19, рабо-
тодателите ще могат да спо-
делят и очакванията си за
влиянието, което COVID-кри-
зата може да окаже върху
евентуалното освобождава-
не или наемане на нов пер-
сонал.

Анкетирането и този път
ще обхване първоначално
работодатели от формира-
на национално представи-
телна извадка, представя-
ща всички сектори на ико-
номиката, различни по ста-
тут и големина предприятия
с териториално разпреде-
ление във всички области
в страната. На разположе-
ние на работодателите е
актуализиран анкетен фор-
муляр, в който те могат да
посочат от какви специа-
листи със средно и висше
образование ще имат нуж-
да през следващите 12 ме-
сеца и след по-дълъг пери-
од - от 3 до 5 години. Те
отново ще могат да очерта-
ят и най-необходимите ком-
петентности и умения, кои-
то трябва да притежава тър-
сеният от тях персонал.

Дирекция "Регионална
служба по заетостта" -

Варна

507 безработни в област Добрич са постъпили на
работа през август
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СТОЛЕТНИЦИТЕ СРЕД 
ХОРАТА СА КАТО ВЕКОВНИТЕ 
ДЪБОВЕ В ГОРАТА....

Столетниците сред хора-
та са като вековните дъбове 
в гората. Достолепно се 
извисяват с възрастта си 
над другите. Мълчаливи са. 
Но много знаят. Много са 
видели. Много са прежи-
вели. И зашумяват, не те, 
а другите, които искат да 
изразят почит и признател-
ност към тях, когато имат 
юбилей. Рядко срещан юби-
лей сред хората – 100-тен 
рожден ден.

Стояна Парушева от село 
Одринци, община Добри-
чка, отпразнува своя юби-
лей като столетница на 1 
октомври 2021 г. По щаст-
ливо съвпадение, датата 
1 октомври се отбелязва 
и като Международен ден 
на възрастните хора. По 

тези два повода ръковод-
ство на местното читалище 
„Възраждане-1941 г.“ бе 
решило, че ще е най-добре 
скромното отбелязване на 
юбилея да стане в клуба на 
пенсионера.

Клубът се оказа тесен да 
побере родните и гостите, 
което пък доказа колко 
уважавана е столетницата, 
която бе в добро здраве 
за годините си и с мъдрост 
приемаше почитта на при-
състващите – от кмета но 
общината Соня Георгиева, 
кметският наместник на 
селото Атанас Керанов, 
до роднините, близките и 
приятелите, както и пред-
ставителите на медиите. 
За случайно минаващите 
и незнаещи за събитието, 
оставаше удивлението като 
какъв е този голям автопарк 
пред кокетната сграда в 
центъра на селото.

Със широка усмивка и с 
огромен букет цветя Соня 
Георгиева привества юби-
лярката и възрастните хора 
от Одринци. С топла пре-
гръдка й поднесе цветята 
и специален подарък, а 
думите й стоплиха сърцата 

На 1 октомври столетницата от Одринци Стояна 
Парушева отпразнува юбилей

на всички дошли на тър-
жеството.  Соня Георгиева 
каза, че е щастлива да поз-

драви с вековния юбилей 
жител на община Добричка 
и да пожелае на рожденич-
ката, на нейните най-близки 
родственици, а и на всички 
възрастни хора от селото, 
най-вече здраве и спокоен 

живот.
Очите на старицата се 

насълзиха. Но имаше още. 
Цветя и поздравления след-
ваха от Атанас Керанов, 
от главния организатор на 
събитието – читалищния 
секретар Елисавета Ма-
ринова, от бивш кмет и 
родственици, а най-мното 
очите на баба Стояна се 
насълзиха от помогналия 
й да загаси „стоте“ свещи 
правнук…

А имаше и още. Музи-
калният поздрав от певче-
ската група за автентичен 
фолклор при чатилището. 
Всъщност тази група е сър-
цето и душата  на всяко 
едно тържество в Одринци, 
което се прочу с празници-
те на градинаря, на Трифон 
зарезан, на Великден…

Стояна Парушева е роде-
на на 1 октомври 1921 г. във 
Войсил. От 80 години живее 
в Одринци. Тук е родила 

и възпитала две дъщери. 
Тодорка е била инженер в 
Завода за апарати за висо-
ко напрежение в Добрич, 
Радка е била учителка в 
Одринци, а училището е 
било на мястото на сегаш-
ния Клуб на пенсионера. 
Радва се на четири внука, 
на седем правнука, дори 
и на двама праправнуци. 
Рядко срещано щастие. 
Както казва народът, „Дай, 
Боже, такова щастие на 
всички ни!“.

Внучката й Таня Димитро-
ва сподели, че баба й е спо-
коен човек, няма някакъв 
особен режим на хранене, 
понякога пийва чашка вино, 
постоянно иска да върши 
нещо по двора… И че не 
обича да мрънка, нито да се 
оплаква. В часовете на са-
мота най-голям приятел й е 
радиото, макар и по-тежко 
да чува. Крепи я щастието, 
че е жива до голямото си 
семейство, което се е пръс-
нало, но намира време и да 
бъде всеки ден до нея.  НДТ

Премиера предстои днес 
/5 октомври/ от 19.00 часа в 
голямата зала на ДТ „Йордан 
Йовков“. Добричлии ще могат 
да гледат „Свекърва“ от Антон 
Страшимиров. 

 
Пет века робство.....Три 

века богомилска ерес.... И 
преследвания, мъчения, огне-
ни клади... И масови забявг-
вания в чужбина! 

Пет века! Едно след друго 
българските семейства са се 
лишавали от своите стопани, 
жените - от своите съпрузи, 
децата- от своите бащи. 

Ето така българският бит 
е дошъл до една странност, 
непозната в живота на никой 
друг европейски народ. 

В интимния семеен мир 
днес авторитетът на българ-
ската майка е по-голям от 
тоя на бащата - и то еднакво 
спрямо мъжката и женска 
челяд! Силата на този авто-

ритет продължава и след като 
синовете се задомят. Нещо 
повече: старата майка прос-
тира своята власт и върху до-
ведената снаха. И се получава 
трагично състояние, изразено 

от общ повик:“Пази, Боже, от 
свекърва!“ 

Тази изключителна осо-
беност на българският бит е 
дадена в комедията, която ще 
играем тази вечер. Повече 
от век тя не слиза от бъл-
гарската сцена и този успех 
не се дължи само на „сляпо 
вдъхновение“. По признание-
то на автора и той е работил 
комедията си „Свекърва“ с 
пълното съзнание, че пра-
ви значително завоевание 
за българските поколения: 
открива им основни черти в 
характера и психологията на 
нашия народ. А неоспорима е 
мъдростта, която крие възгла-
сът: „Познайте народа си, за 
да познаете себе си!“ 

Антон Страшимиров 
За информация и билети: 

Билетен център на ДТ“Йордан 
Йовков“ /от 9.00 до 18.00 
часа/ и на тел: 058/ 605 573, 
0885387319 

сик Ливиу Ребряну ситуира 
действието в междувоенния 
Букурещ. Противопоставени 
са две поколения – на младе-
жите от 30-те на миналия век 
и на техните родители. Както 
и в други романи на Ребряну, 
случващото се поражда нужда 
от преосмисляне на неща, 
които изглеждат даденост.

Заглавието на романа „Мор-

туа Ест“ на съвременния пи-
сател Теодор Хосу-Лонджин 
е на латински и означава, „тя 
е мъртва“, като първоначално 
изразът е свързан с латин-
ския език, който е мъртъв. В 
настоящия роман смисълът се 
превръща в многослойна ме-
тафора за състоянието на Ру-
мъния към 2000 г. след около 

10 години 
п р е х о д 
към демо-
крация.

Дебют-
ният ро-
ман на К. 
Г. Балан 
(Мошеник 
Е О О Д ) 
„ А с а н -
с ь о р ъ т “ 
разглеж-
д а  р е -
троспек-
тивно пе-
риода на 
детството 
в Румъния и семейството, теж-
ко засегнато от процесите на 
прехода. Обстановката е един 
дистопичен Букурещ, където 
протагонистът е млад човек 
на нашето време – със за-
вършено висше образование, 
математически способности 
и остра необходимост да си 
намери работа. 

За преводача
Христо Боев е роден в Плов-

див. Завършил е английска 
филология в ПУ „Паисий Хи-
лендарски“. Доктор по срав-
нителна английска и амери-
канска литература от Универ-
ситета „Овидиус“ – Констанца. 
Преподавател по английски, 
френски и румънски, както 
и по английска литература в 
ШУ „Епископ Константин Пре-

славски“. Превел е от румън-
ски на български над петнаде-
сет съвременни и класически 
румънски романа, сред които 
са „Дефект“ от Флорин Ири-
мия, „Когато светът беше не-
винен“ от Йоана Първулеску, 
„Мошеник ЕООД“ от Корнелиу 
Балан, „Произшествието“ от 
Михаил Себастиан и др.

Дияна Боева
Родена в гр. Добрич. Завър-

шила е българска филология. 
Преподава български език и 
литература, редактира класи-
ческа и съвременна европей-
ска проза. Публикува текстове 
в различни литературни изда-
ния и сборници. През 2016 г. 
излиза първият й роман „Пис-
ма за оригами“ (изд. „Ерго“). 
„Невинни“ (изд. „Ерго“, 2020) 
е вторият й роман.

Галя МАРИНОВА

На 7 октомври (четвъртък) 
от 16:00 до 18:00 ч. с вернисаж 
се открива изложбата на Вера 
Пенева „Кутия за спомени“. 
Художествена галерия – До-
брич представя над 40 творби 
на добричката художничка 
в разнообразни жанрове - 
колаж, живопис, арт-обекти, 
скулптура.

Вера Пенева е завършила 
скулптура във ВТУ „Св. СВ. 
Кирил и Методий“, но през 
последните години е по-по-
зната със своите живописни 
платна и колажи. Картините ѝ 
са разпознаваеми, наситени с 
ярки, жизнерадостни цветове и 
светлина. Тя споделя, че пред-
почита пластичното усещане, 
затова вплита различни тексту-
ри – хартия, текстилни нишки, 
природни материали. В живо-
писните си платна акцентира 
върху цвета и пластичността 
на колажираните материали. 

“В моята “Кутия за споме-
ни” има много неща и те не 
са винаги едни и същи... Има 
цял град, къща, кукли, игри на 
„Дама“ и „Не се сърди чове-
че“, хора, изгубени приятели, 

Три романа на румънски пи-
сатели, издадени на български 
език, ще бъдат представени в 
Регионална библиотека „Дора 
Габе“ Добрич на 8 октомври 
от 17.30 ч.

„Жар“ на румънския кла-
сик Ливиу Ребряну, „Мортуа 
Ест“ на съвременния писа-
тел Теодор Хосу-Лонджин и 
„Асансьорът“ на К. Г. Балан 

(Мошеник ЕООД) ще предста-
вят - преводачът на книгите 
от румънски език д-р Христо 
Боев и Диана Боева, писа-
тел, публицист. Организатори 
на събитието са Регионална 
библиотека „Дора Габе“ и из-
дателство „Нордиан“ Балчик. 

За книгите
В „Жар“ румънският кла-

"СВЕКЪРВА" НА ДОБРИЧКА СЦЕНА 

пътища за някъде - пътища 
за никъде, море и делфини, 
котки, несъстояли се срещи, 
смях, истории, за които не 
искам да си спомням и други, 

които подреждам най-отго-
ре...“, разказва Вера за кон-
цепцията на изложбата.

Екип на Художествена гале-
рия - Добрич  

ВЕРА ПЕНЕВА НИ ДОПУСКА В 
СВОЯТА "КУТИЯ ЗА СПОМЕНИ"

РУМЪНСКА ПРОЗА В РЕГИОНАЛНА 
БИБЛИОТЕКА "ДОРА ГАБЕ"
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Отборите на Марек и
Добруджа си поделиха по
точка, след като завърши-
ха 1:1 в мач от 12-ия кръг
на Втора професионална
футболна лига. Срещата се
проведе на стадион "Бон-
чук", а резултата откри ка-
питанът на домакините
Александър Близнаков в
31-ата минута след точно
изпълнена дузпа. "Жълто-
зелените" стигнаха до ра-
венството през втората
част, а попадението бе де-
ло на Андриян Димитров в
78-ата минута.

С равенството Марек се
изкачи на 12-ата позиция

Състезателката на БК
"Добруджа" Златислава Чу-
канова спечели златен ме-
дал на държавното лично-
отборно първенство по
бокс за жени и девойки, ко-
ето се проведе в Русе. На
финала в категория до 50 кг
при жените възпитаничката
на треньора Веселин Мар-
ков се наложи категорично
с 3:0 съдийски гласа над
представителката на дома-
кините Марина Буюклиева.

Представителките на доб-
ричкия клуб спечелиха още
три медала в  крайдунавс-
кия град - Габриела Гигова
в категория над 81 кг при
жените, Моника Манова и
Пресияна Данаилова при
девойките, съответно в ка-
тегория до 52 и 63 кг.

Боксов клуб "Русе" излъ-

ЗЛАТИСЛАВА
ЧУКАНОВА СЕ ОКИЧИ
СЪС ЗЛАТЕН МЕДАЛ

във Втора лига с актив от
13 точки. Отборът на Ата-
нас Атанасов остава в
опасната зона на 17-а по-
зиция с 10 точки - след 2
победи, 4 равенства и 6
загуби.

В следващия кръг - на
16 октомври, добруджан-
ци приемат на стадион
"Дружба" състава на Лев-
ски (Лом), който е после-
ден в класирането с ед-
ва 4 точки.

Във вторник тимът на
Добрич ще играе контрола
с елитния Черно море (Вар-
на). Мачът ще е на стадион
"Дружба" от 15.30 часа.

ВОЛЕЙБОЛИСТИТЕ
НА ДОБРУДЖА 07
ПРИЕМАТ ЦСКА В
ПЪРВИЯ КРЪГ НА
ПЪРВЕНСТВОТО
Волейболното първенст-

во при мъжете - Суперлига-
та, вече има ново име. Шам-
пионатът ще носи името Еф-
бет Супер Волей. Това ста-
на ясно в края на миналата
седмица, когато бе изтеглен
жребият за първия кръг.

Срещите през новия се-
зон в елита започват на 22
октомври (петък), като още
от самото начало се за-
формят здрави дербита.
Един от най-интересните
двубои ще е в зала "Доб-
ротица" в Добрич, където
обновеният тим на Добру-
джа 07 ще премери сили
със столичния ЦСКА. Шам-
пионът Хебър (Пазарджик)
ще се изправи срещу Мон-
тана, а първото дерби на
Югозапад ще е между Ма-
рек Юнион Ивкони (Дупни-
ца) и Пирин (Разлог). В
Бургас вицешампионът
Нефтохимик 2010 ще срещ-
не бронзовия медалист
Левски.

Отборите през новия се-
зон на волейболното пър-
венство отново ще са 16,
разделени в две равнос-
тойни групи по осем. Така
тимовете ще играят всеки
срещу всеки по два пъти на
разменено гостуване, а
след това ще играят с от-
борите от другата група по
веднъж. Накрая ще се нап-
рави едно общо класира-
не на всичките 16 тима
след изиграните срещи,

след което ще има плейо-
фи. Първите 4 отбора в об-
щото класиране ще почи-
ват и ще се класират ди-
ректно за 1/4-финалите.
Останалите четири тима
ще бъдат ясни след допъл-
нителни плейофи. В тях ще
се играе по системата 5-
12, 6-11, 7-10, и 8-9. Чети-
рите победители от тези
двойки се присъединяват
към първите четири и
оформят осмицата за учас-
тие в плейофите.

Последните четири отбо-
ра от Суперлигата - от 13-о
до 16-о място, ще се борят
за едно място за остава-
не. Останалият на 15-о мяс-
то тим ще играе плейаут за
оцеляване в елита, а един
отбор от Висшата лига ще
влезе в Ефбет Супер Во-
лей. Три тима ще изпаднат
във второто ниво на пър-
венството. От следващия
сезон се предвижда отбо-
рите да останат 14.

Група "А": Хебър (Пазар-
джик), Монтана, Марек
Юнион Ивкони (Дупница),
Локомотив (Пловдив), Пи-
рин (Разлог), Славия, Бо-
тев (Луковит), Сливнишки
герой (Сливница).

Група "Б": Нефтохимик
2010 (Бургас), Левски, Доб-
руджа 07 (Добрич) Дунав
(Русе), ЦСКА, Берое 2016
(Стара Загора), Дея спорт
(Бургас), Раковски 1964
(Севлиево).

чи най-много шампионки
на Държавното лично от-
борно първенство за же-
ни и девойки. При жените
домакините се поздрави-
ха с две титли, в лицето
на Габриела Димитрова
(54 кг) и Ана Мария Дяло-
ва (63 кг), която се нало-
жи над добричлийката Ас-
лъхан Мехмедова, състе-
заваща се за ЦСКА, в
очаквания с най-голям ин-
терес финал при дамите.
"Русе" постигна още две
първи места и при девой-
ките, където шампионки
станаха Михаела Бадеско
(50 кг) и Алина Грету (66
кг). Златен медал взе и
още една боксьорка от Ру-
се - представителката на
"Локомотив" Йелис Илия-
зова (75 кг).

Единственият българин в
тенис елита Григор Димит-
ров изигра един от най-сил-
ните мачове в кариерата си
и един от най-възхитителни-
те от 2017 година насам, ма-
кар да отстъпи в страхотна
битка на 10-ия в света Кас-
пер Рууд с 4:6, 6:4, 4:6 за
два часа и половина игра.
Гришо ще съжалява сериоз-
но за пропуснатата въз-
можност да стигне до пър-
вия си финал от Ротердам
2018-а, когато загуби от Ро-
джър Федерер, но всъщ-
ност може да бъде единст-
вено вдъхновен от собстве-
ното си представяне на кор-
та, което със сигурност е
най-забележителното през
настоящия сезон.

Българската агитка и не-
утралните зрители в Сан
Диего се насладиха на изу-
мително високо ниво на

ГРИГОР ДИМИТРОВ
ИЗИГРА ЕДИН ОТ НАЙ-
СИЛНИТЕ СИ МАЧОВЕ,
НО НЕ СТИГНА
ФИНАЛА В САН ДИЕГО

"ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНИТЕ"
СПЕЧЕЛИХА ТОЧКА
В ДУПНИЦА

тенис от страна и на два-
мата, като нивото на про-
дукция далеч надвиши то-
ва дори на финалите в
турнирите от "Големия
шлем". Каспер Рууд за
първи път в кариерата си
стигна до мач за трофей
на открити твърди корто-
ве и ще се опита да спе-
чели пета купа за 2021-а,
като предишните 4 бяха
взети на клей.

Димитров напуска Сан
Диего с първо за сезона
класиране на полуфинали-
те и изключително впечат-
ляващо представяне в дву-
боя с 22-годишния норве-
жец, като има множество
основания за оптимизъм и
за предстоящия "Мастърс"
в Индиън Уелс. Той ще се
изкачи с една позиция в
световната ранглиста до
28-ата. sportal.bg

Яник Зинер стана първи-
ят тенисист в историята,
който успешно защитава и
съответно дублира титлата
си в Sofia Open. 20-годиш-
ният суперталант от Южен
Тирол спечели миналата
година първия трофей в ка-
риерата си именно в бъл-
гарската столица, а сега го
стори отново след убеди-
телна победа на финала
над звездата Гаел Мон-
фис с 6:3, 6:4 за само 79
минути игра.

Двамата само преди
около два месеца предло-
жиха същинско зрелище в
третия кръг на US Open,
завършило с петсетов ус-
пех на Зинер, който сега
обаче не остави съмнение
в превъзходството си на
корта. 14-ият в света
изоставаше със сет и
брейк във всичките си
предишни двубои в родна-
та столица през седмица-
та, но пое контрола върху
финала от самото начало
и не позволи отпускане до
края.

Зинер стана шестият иг-
рач с поне три титли през
2021 година - той преди
това спечели турнирите
във Вашингтон и Мелбърн,
а другите тенисисти с тол-
кова триумфи са Хуберт
Хуркач, Каспер Рууд, Дани-

ЯНИК ЗИНЕР ЗАЩИТИ
ТИТЛАТА СИ В СОФИЯ

ил Медведев, Александър
Зверев и Новак Джокович.

Монфис не можа да ока-
же сериозна съпротива
във финала, но все пак от-
чита продължаващия си
прогрес през втората по-
ловина на 2021-ва, след
като през първата бе за-
писал само една победа.
За 17-и последователен
сезон той стига поне вед-
нъж до финален сблъсък
на турнир от календара на
АТР, макар да остава с 10
купи на сметката си.

20-годишният италианец
сервира солидно и не до-
пусна пробив в мача. Той
взе 25 от 27 разиграни
точки при вкарано първо
подаване, като реализира
по един пробив в начало-
то на двата сета, което се
оказа достатъчно за успе-
ха. "Бих казал, че София е
много щастливо място за
мен. Щастлив съм, че пак
спечелих титлата. Не бе-
ше лесен мач. Нивото бе-
ше високо. За мен това
беше най-добрия мач тук.
Срещу него никога не е
лесно. И преди сме има-
ли тежки мачове. Ключо-
вото беше, че имах малко
повече късмет от него.
Като цяло турнирът беше
прекрасен",  коментира
след финала Зинер.

Шампионки в отделните категории при жените:
до 50 кг Златислава Чуканова - "Добруджа"
до 54 кг Габриела Димитрова - "Русе"
до 57 кг Станимира Петрова - "Варна"
до 60 кг Деница Елисеева - "Левски София Запад"
до 63 кг Ана Мария Дялова - "Русе"
над 81 кг Василена Рангелова - "Кико"

www.centersport.org

В центъра на спортния

Манчестър Юнайтед нап-
рави втора поредна греш-
ка в Премиър лийг на "Олд
Трафорд" и завърши нарав-
но 1:1 срещу Евертън в
среща от 7-ия кръг на шам-
пионата. "Червените дяво-
ли" загубиха от Астън Вила
отново като домакини с 0:1
на своя стадион миналия
уикенд. Това пък бе трето
поредно равенство за "ка-
рамелите" като гости на 20-
кратните шампиони на Ан-
глия. Попаденията бяха де-
ло на Антони Марсиал (43')
в края на първата част и
Андрос Таунзънд (65') в
средата на втората част.
Голямата новина бе оста-
вянето на Кристиано Ро-
налдо, Пол Погба и Джей-
дън Санчо на скамейката
на домакините.

Играчите на Оле Гунар
Солскяер започнаха добре
срещата и наложиха из-
вестен натиск, но след де-
сетата минута "карамели-
те" успяха да изнесат иг-
рата по-напред. Манчес-
тър Юнайтед имаше от-
лична възможност да по-
веде още в шестата мину-
та, когато Уан-Бисака пре-
одоля играч на Евертън,
центрира много добре на
далечната греда, но Мар-
сиал стреля над вратата.
"Карамелите" отговориха
с добра възможност за
Саломон Рондон, чийто
удар бе блокиран от Ва-
ран в наказателното поле.
В 20-ата минута Джордан
Пикфорд трябваше да
прави спасяване след от-
лично центриране на
Фред, което бе засечено
от Кавани. Манчестър

МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
С НОВ ПРОВАЛ КАТО
ДОМАКИН

Юнайтед поведе две ми-
нути преди края на полув-
ремето, когато Евертън
не бе подреден добре в
защита и бе дадена въз-
можност на Бруно Фер-
нандеш да поеме топката
с лице към вратата, да по-
даде вляво от себе си и
там Марсиал със силен
удар откри резултата - 1:0.

Десет минути след нача-
лото на втората част на
терена се появиха Крис-
тиано Роналдо и Джейдън
Санчо, които замениха съ-
ответно Единсон Кавани и
Антъни Марсиал. В 60-ата
минута домакините имаха
добра възможност за вто-
ро попадение при атака
именно между двамата ре-
зервни футболисти, но в
крайна сметка тя не бе
оползотворена.

Няколко минути по-къс-
но Демарая Грей се пре-
бори с Фред за една топ-
ка на тъчлинията, след ко-
ето напредна по прекра-
сен начин и подаде към
Дукуре, а той на свой ред
изведе Андрос Таунзънд и
крилото не остави шансо-
ве на Де Хеа за 1:1. В 74-
ата минута Джейдън Сан-
чо подаде хубав пас към
Кристиано Роналдо в на-
казателното поле, но той
стреля встрани от врата-
та на Пикфорд. До края на
срещата Манчестър Юнай-
тед опита да наложи на-
тиск, но така и не успя да
достигне до чисти голови
положения.

В следващия кръг игра-
чите на Солскяер ще гос-
туват на Лестър, а Евер-
тън ще приеме Уест Хам.
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МЛАДИ ТАЛАНТИ ГОСТУВАТ 
С КОНЦЕРТ В ДОБРИЧ

ЕТО КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ 
ИМАТЕ АНТИТЕЛА СЛЕД 
ВАКСИНАТА НА "ПФАЙЗЕР"

Антителата от ваксината 
срещу COVID-19 на Pfizer 
изчезват до седем месеца 
след поставянето на първа-
та доза, предаде Ройтерс, 

като цитира проучване на 
британски и американски 
експерти.

Половин година след пъл-
ната имунизация с препара-
та много от ваксинираните 
вече нямат антитела, които 

могат незабавно да проти-
водействат на вируса, со-
чат данните от изследване 
на учени от Станфордския 
университет и от висшето 

учебно заведение Емъри, 
щата Джорджия.

Изследователите анали-
зират кръвни проби от 46 
здрави доброволци, предим-
но млади или хора на средна 
възраст. Те са взети след 

поставянето на втората доза 
от препарата на Pfizer, както 
и шест месеца по-късно.

Оказва се, че приблизи-
телно половината от всички 
доброволци нямат антитела, 
които могат да блокират ва-
риантите Делта, Бета и Мю 
на новия коронавирус.

Неутрализиращите ан-
титела не са единствената 
защита на имунната сис-
темата срещу вируса, под-
чертават те. Но все пак 
са от решаващо значение, 
допълват експертите.

Резултатите от проучва-
нето дават основание да 
се смята, че поставянето 
на бустерна доза между 
шест и седем месеца след 
първоначалната имунизация 
вероятно ще подсили защи-
тата срещу COVID-19.

Данните от изследването 
са публикувани в електрон-
ната библиотека bioRxiv.

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
До 8 октомври, Средно училище „П. Р. Славейков“. Нефор-

мални обучения на тема „Нашият отпечатък“ с екологична 
насоченост. Организатори: Младежки център – Добрич, СУ 
„П. Р. Славейков“.

5 октомври, 19.00 ч., Драматичен театър „Йордан Йовков“, 
голяма зала. Премиера на спектакъла „Свекърва“ от Антон 
Страшимиров на Драматичен театър „Йордан Йовков“. Режи-
сьор Стефан Спасов. Сценография Димитър Митев. Участват: 
Мария Гинкова, Мария Генова, Георги Георгиев, Татяна 
Христова, Любов Николова, Красимир Демиров, Филип Янев. 
Организатор: Драматичен театър „Йордан Йовков“.

5 октомври – 15 декември, Международен конкурс за автенти-
чен или възпроизведен оригинал на везбен мотив „Мотивът – ос-
новен елемент в българската шевица, пазещ родовата ни памет“. 
Организатор: Народно читалище „Български искрици – 2016 г.“

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=416706119796
966&id=103919461075635

5 октомври – 8 декември, Първи национален фотоконкурс 
„Православието в Добруджа“. Организатори: Списание и 
сайт за изкуство, култура и православие „Подиум“ и портал 
„Православието – Добрич“

http://www.podiumbg.eu/2021/09/blog-post_69.html
6 октомври, 18.30 ч., Огледална зала „Нели Божкова“. Кон-

церт „Имена от бъдещето“ на Български камерен оркестър 
– Добрич. Диригент Иван Янакиев. Солисти: Йоана Русева 
– цигулка, Ивайло Василев – пиано.

Програма: В. А. Моцарт, Дивертименто К137 Си бемол 
мажор

В. А. Моцарт, Концерт за пиано и оркестър N 8 К246 До 
мажор

В. А. Моцарт, Концерт за цигулка и оркестър N 5 К219 Ла 
мажор

В. А. Моцарт, Симфония N29 К201 Ла мажор
Концертът е от модула „Имена от бъдещето“ – 265 години 

от рождението на В. А. Моцарт по проект на Елит Проджектс 
мениджмънт към НФ „Култура“ и със съдействието на Общи-
на град Добрич.

до 10 октомври, пл. „Свобода“. „Освобождението на Доб-
руджа 1916 – 1917 г.“ – експозиция на открито (продължава). 
Организатори: Община град Добрич и Регионален историче-
ски музей – Добрич. 

до 22 октомври, Регионална библиотека „Дора Габе“, Фоа-
йе Регистрация. Изложба по повод 85 години от рождението 
на Елена Попова, добрички краевед, поет, белетрист /1936/  и 
във връзка с 25 септември – Ден на град Добрич и 81 години 
от възвръщането на Южна Добруджа към България (продъл-
жава). Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“.

до 10 декември, Музей в Градски парк „Св. Георги“. „Ос-
вобождението на Добруджа по време на Първата световна 
война 1916 – 1917 г.“ – изложба (продължава). Организатори: 
Регионален исторически музей – Добрич, Исторически музей 
– Тутракан и РК „46-и пехотен Добрички полк“ към НД „Тра-
диция“.                                                                                     НДТ

От ТД на НАП Варна на-
помнят на сезонните ра-
ботници, които не започнат  
друга работа след приключ-
ване на летния сезон или се 
регистрират на трудовата 
борса без право на обезще-
тение, че трябва да плащат 
здравните си осигуровки 
сами. За да продължат да 
ползват безплатно здрав-
ните услуги, които се оси-
гуряват от Националната 
здравноосигурителна каса, 
те трябва да подадат едно-
кратно декларация образец 
№ 7 в офиса на НАП по 
местоживеене и да внесат 
дължимите вноски.  Декла-
рация  образец 7 се подава 
в срок до 25-о число на 
месеца, следващ месеца на 
възникване на задължение-
то за осигуряване. 

Лицата, които са трайно 
безработни и не получават 
обезщетение от Бюрата по 
труда, не се осигуряват от 
държавата, трябва да  пре-
веждат здравните си вноски  
до 25-о число на месеца, 
следващ месеца, за който 

се отнасят. Това означава, 
че здравната вноска за 
месец септември 2021 г. 
трябва да се внесе най-къс-
но до 25-и октомври 2021 г. 
Размерът на здравноосигу-
рителната вноска за тези 
лица  е  26,00 лева.

От местния офис на Аген-
цията напомнят също, че 
здравноосигурителните 
права на гражданите, кои-
то се осигуряват за своя 
сметка, се прекъсват, ако 
не са внесени повече от три 
дължими месечни здрав-
ноосигурителни вноски за 
последните три години. 
Гражданите могат да на-
правят справка за здрав-
ноосигурителния си статус 
чрез електронната услуга, 
достъпна на сайта на НАП: 
www.nap.bg. 

Справка за здравния ста-
тус се извършва и автома-
тично с въвеждане на ЕГН 
на  телефон  0700 18 700. 
Справката за здравен ста-
тус по телефона работи 7 
дни в седмицата, 24 часа 
на ден.

Италия. Била 
е солист на 
Симфонич-
ния оркес-
тър на БНР, 
о р к е с т ъ р а 
на ФМ Kла-
с и к ,  Б у р -
гаска фил-
х а р м о н и я . 
Музикално-
то училище 
в  С о ф и я 
младата из-
пълнителка 
з а в ъ р ш в а 
в класа на 
Благородна 
Танева. След 
това продъл-
жава при Та-
тяна Саму-
ил в Queen 
E l i s a b e t h 
Music Chapel 
в Брюксел и 

е студент в класа на проф. 
Антон Сороков в „Универ-
ситет за музика и сценични 
изкуства“, Виена.

Ивайло Василев е роден 
през 2007 г. в София. От 
2014 г. учи в НМУ „Любомир 
Пипков“ в класа на Емилия 
Канева, а от лятото на 2019 
г. продължава обучението 
си с проф. д-р Борисла-
ва Танева. На 11 години 
вече има забележителна 
колекция от над 20 награди 
от международни конкур-
си. Участвал е в няколко 
международни фестивала, 
като Stage4Kids (Хамбург), 
W u n d e r k i n d e r  ( Т о б л а х , 
Италия). През юни 2019, 
като специална награда от 
конкурса „Щелкунчик“, е 
участник в XXIV Междуна-
роден Фестивал „Музикален 
Олимп“ в Санкт Петербург. 
Като солист има изпълнения 
с диригентите Константин 
Илиевски, Никола Петров, 
Георги Патриков, Миша 
Дамев, Александър Титов, 
Александър Чернушенко, 
свирил е със Симфониета 
Враца, Симфониета София, 
Симфоничния оркестър на 
БНР, Московския академи-
чен симфоничен оркестър, 
Оркестъра на Санкт-Пе-
тербургската Академична 
Симфонична Капела. Има 
студиен CD запис със със-
тав на Мариинския театър 
на изпълнение на концер-
ти от В. А. Моцарт и Дм. 
Шостакович. Две поредни 
години Ивайло е лауреат 
на голямата награда на 
фондация „Димитър Берба-
тов“ в категория „Изкуство“ 
(2018 и 2019), два пъти е 
награждаван и със специ-
ална грамота от Министъра 
на Културата на Република 
България за високи твор-
чески постижения – през 
2018 и през 2019 г.  Работи 
с проф. Людмил Ангелов 
в НБУ, а през 2018/2019 
взима уроци при Василий 
Илисавский, както и при 
белгийския пианист Филип 
Раскин. 

Концертът в Добрич е от 
модула «Имена от бъдеще-
то“ - 265 години от рожде-
нието на В. А. Моцарт  по 
проект на Елит Проджектс 
мениджмънт към НФ „Кул-
тура“ и със съдействието на 
Община град Добрич.

Програма: Волфганг Ама-
деус Моцарт 

Дивертименто в Си бемол 
мажор, КV 137

Концерт за пиано и стру-
нен оркестър N 8, КV 246

Концерт за цигулка и стру-
нен оркестър N 5, КV 219

Симфония N 29, Ла мажор, 
КV 201

Билети в Огледална зала 
„Нели Божкова“

На 6 октомври, под името 
„Имена от бъдещето“, ци-
гуларката Йоана Русева и 
пианистът Ивайло Василев 
ще музицират заедно с Бъл-
гарски камерен оркестър 
- Добрич, под палката на 
маестро Иван Янакиев.

Още като ученик в НМУ 
„Любомир Пипков“ София,  
Йоана Русева се нарежда 
сред лауреатите на редица 
международни форуми. Но-
сител е на наградата „Васко 
Абаджиев“ от Международ-
ния конкурс „Музиката и 
земята“, която печели преди 
да навърши 12 г. Йоана има 
в колекцията си награди от 
„Коциан“ (2008 г.), „Недялка 
Симеонова“ (2011 г.), „Млади 
виртуози“ (2013 г.). През 
2017 г.е носител на едно от 
специалните отличия на кон-
курса „Андрея Постачини“ в 

присъствено, Мартина Пей-
чева грабна втора награда в 

четвърта възрастова група. 
В Категория „Вокални съста-
ви“, която премина онлайн, 
Студио „Сарандев“ е с две 
отличия – първа награда за 
дуета Денислава Димитрова 
и Мартин Стоянов  и втора 
награда за дуета Лидия Ла-
зарова и Мартина Пейчева.  
Б я х а  о б я в е н и  р е з у л -
татите и от два междуна-
родни онлайн конкурса. 
В Международния конкурс 
Golden VOICE International 
Contest – Malta Студио „Саран-
дев“ тази година бе предста-
вено само от малката Симона 
Тодорова, която участва с 
видеа в две номинации във 
възрастовата категория 9-10 
години. Тя демонстрира висо-
ко ниво и спечели две прес-
тижни отличия: първа награда 
в Номинация „Песни от филми 
и мюзикъли“ и втора награда 
в Номинация „Световен хит“. 
Възпитаниците на вокалния 
педагог Елена Карабельова 
могат да се похвалят с отли-
чия и от 2-то онлайн издание 
на Международния конкурс 
за млади поп изпълнители 
„Сребърна Янтра“ – Вели-
ко Търново, 05-30.09.2021 г. 
Във втора възрастова група 
със 70 участника от Кипър, 
България, Хърватия, Полша, 
Молдова, Малта, Румъния, 
Куба, Украйна и др. Студио 
„Сарандев“ грабна три награ-
ди – в Номинация „Световен 
хит“ второ място за Симона 
Тодорова и в Номинация „Пес-
ни от филми и мюзикъли“ – две 
втори награди – за Симона 
Тодорова и за Ивон Петрова. 
В трета възрастова група 
Преслава Тодорова е с трета 
награда в Номинация „Свето-
вен хит“, а в Категория „Ду-
ети“ втора награда спечелиха 
дуетът Преслава Тодорова и 
Максим Панайотов.

 

Краят на предходната сед-
мица донесе за Студио „Са-

рандев“ при Младежки цен-
тър – Добрич 10 отличия от 
три международни конкурса.  
На 2 октомври във Варна се 
проведе XIII Международен 
конкурс за вокално изкуство 
„Морски звездички“. В Кате-
гория „Индивидуални изпъл-
нители“, която се проведе 

Вчера зам.-кметът на 
Добрич д-р Емилия Баева 
откри мотивационна сре-
ща за родители на деца 
от уязвими групи. Община 
Добрич бе домакин на съ-
битието, организирано от 
РУО, с нейно партньорство 
и със съдействието на еки-
па на ДГ „Зорница“. Коор-
динатор на проекта е Свет-

лана Василева – началник 
на Регионално управление 
по образованието в До-
брич. Събитието предста-
влява мотивационна среща 
с родители на деца от уяз-
вими групи – дейност 4 по 
проект „Активно приобща-
ване в системата на преду-
чилищното образование“. 
В проекта са включени 

всички 11 детски градини 
в Добрич. Дейностите се 
отнасят до допълнително 
обучение по български 
език за деца от уязвими 
групи, провеждане на пе-
дагогическа, психологиче-
ска и социална подкрепа 
на деца, осигуряване на 
обучения на учители и из-
граждане на положителни 
обществени нагласи към 
предучилищното образо-
вание и недопускане на 
дискриминация. Вчера на 
мотивационната среща се 
формира психологическа, 
педагогическа и социална 
подкрепа за родители на 
деца от уязвими групи, с 
цел активното им приоб-
щаване в системата на 
предучилищното образо-
вание

ПОРЕДНИ НАГРАДИ ЗА 
СТУДИО "САРАНДЕВ" ОТ ТРИ 
МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСА 
ЗА ВОКАЛНО ИЗКУСТВО

СЕЗОННИТЕ РАБОТНИЦИ 
ТРЯБВА ДА СЕ ОСИГУРЯВАТ 
ЗДРАВНО САМИ

МОТИВАЦИОННА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИ 
НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
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ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК 7ndt@dobrich.net

Брой 76 (6510) http://www.ndt1.com/

5 октомври 2021 г.

Продукти:
6 кг червени чушки или камби, 2 кг моркови, 2 

средно големи глави кервиз, 2 глави карфиол, 500 г 
захар, 750 мл оцет, 1 чаша сол, 2 връзки магданоз, 
чесън по желание, 

Начин на приготвяне:
Измитите дълги чушки се режат на пръстени, а 

камбите – на 8 парчета. Морковите на тънки кръг-
чета, кервизът на малки парчета, карфиолът на 
цветчета.

Кипват се оцетът със захарта и солта. Нарязаният 
зеленчук се нарежда в емайлиран съд и се залива 
с кипящата течност. Оставя се да предстои 8 часа.

След което сокът се изцежда, наново кипва, из-
стива и с него се залива отново подреденият зелен-
чук в съда, където ще се съхранява, между който се 
слага дребно нарязан магданоз.

Държи се на хладно място.

Самоковска туршия

ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

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

С П Е Ш Е Н 
ТЕЛЕФОН

ЛАЗЕРНА ДЕНТАЛНА КЛИНИКА
ул. "Райко Цончев" №7

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

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

д-р Галина БОДИЧЕВА  

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

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

МАЛКИ ОБЯВИ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

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

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

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

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

ПРОДАВАМ дворно мяс-
то 1200 кв.м. в Гаази баба. 
Цена по договаряне. Тел.: 
0886 762 469. 5-20

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

**КУПУВА

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

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

КУПУВАМ ГАРСОНИ-
ЕРА "Дружба" 2, "Дуна-
вите" или Градски парк. 

КУПУВАМ зем. земя 
без посредник в с. Ляс-
ково или района. Тел. 
0888 385 559.

ЗАМЕНЯМ

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

ПОД НАЕМ

5000 ДКА, КОМАСИ-
РАНА ЗЕМЯ, ПОД АРЕН-
ДА, С. ЧЕРВЕНА ВОДА, 
РУСЕНСКО, ТЕЛ.: 0889 
512996, 08889 73408. 1-5

Д А В А М  Т А В А Н -
СКА СТАЯ ПОД НАЕМ, 
ДО БОЛНИЦАТА. ТЕЛ: 
0894424286. 2-3

ДАВАМ ПОД НАЕМ 
ДВУСТАЕН, обзаведен 
апартамент, етж 2. Тел. 
0899 732 010. 5-10

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

ДАВАМ под наем обза-
веден и функциониращ 
магазин за хранителни 
стоки в центъра на с. Ца-
ревец. Тел. 0888 283 588

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

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

ТЪРСЯ ПОД НАЕМ га-
раж в център или ши-
рок център, подходящ 
за репетиции на рок 
група. Тел. 0899868151 
и л и  0 8 9 9  1 1 5 9 4 5 . 
 4-5

УСЛУГИ

ВиК УСЛУГИ, ГАРАН-
ЦИЯ. Тел. 0885187183.

ПОСТАВЯНЕ на газов 
инжекцион с монтаж 
- 800 лева. Тел. 0898 
421941.

РАЗНИ

ПРОДАВАМ котел на 
твърдо гориво, чешки, чу-
гунен, 4 секции. Тел. 0896 
535 937. 1-5

БОЛНОГЛЕДАЧКА ЗА 
ВЪЗРАСТНА ЖЕНА. Тел. 
0899940542. 2-10 

ПРОДАВАМ пчелни отвод-
ки, 4 рамки, многокорпусни. 
Тел. 0888 867 206. 2-6

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

ПРЕВОДИ

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

 /старата Бирена фабрика/

Тук се лекуват всички "болежки" на вашия автомобил! 

Ако имате проблеми с 
колата, решението им е 

в АВТОСЕРВИЗ
"ДОКТОР МОТОРС"! 

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

ремъци.  

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

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

лизинг - 0898421941 

Д-р Милена Драганова
Горанова

специалист "Вътрешни 
болести“ и "Кардиология“ 

медицински прегледи в медицински център "Вива Фе-
никс“ - Добрич и домашни прегледи. GSM 0899032082

ТРИ КЛАСИЧЕСКИ РЕЦЕПТИ ЗА ТУРШИЯ
Точно сега, когато лятото 

е в края си и идват първите 
дни на есента е моментът, 
когато започва приготвяне-
то на туршиите.

Точно сега, когато ля-
тото е в края си и идват 
първите дни на есента е 
моментът, когато започва 
приготвянето на туршиите. 
През зимата те са един от 
най-добрите източници на 
витамини.

Ето и три класически ре-
цепти за туршии:

ЦАРСКА ТУРШИЯ
Това наистина е цари-

цата на туршиите. Ето от 

какво имате нужда за при-
готвянето на един буркан:

1 ч. л. сол; 3 с. л. захар; 2 
счукани аспирина; 1 кафена 
чашка ябълков оцет; кар-
фиол, камби или червени 
чушки, домати, моркови, 
целина, краставички, може 
и зеле.

Как се приготвя: Солта, 
захарта, аспиринът и оце-
тът се слагат на дъното 
на буркана. Допълва се 
плътно с карфиол, нарязани 
камби, моркови, целина, 
нарязани на четири зелени 
домати, целина, а може и 
нарязано зеле. Долива се 
със студена вода. Затваря 

се с капачка за буркани 
и се разклаща, за да се 
смесят солта, аспиринът 
и другите съставки. Не се 

стерилизира.
ПЪЛНЕНИ КАМБИ С 

ГРОЗДЕ И МОРКОВИ
Това е една прекрасна 

туршия, с която ще можете 
да впечатлите гостите си.

Какво ви трябва: 8 кг 
едри камби; 2 кг моркови; 2 
кг карфиол; 2 кг едро бяло 
грозде; 1 кг целина; 0.3 кг 
сол; 0.1 кг захар; 0.2 кг мед; 
0.4 кг олио; 1.00 литър оцет. 
Подправки - черен пипер, 
дафинов лист

Как се приготвя: Почис-
тените камби се посоляват 
отвътре със сол и захар. 
Другите зеленчуци също се 
почистват, измиват и наряз-
ват и се разбъркват с оста-
налата сол и захар. Оста-
вят се да престоят едно де-
нонощие. От олиото, меда, 
оцета и подправките се 
приготвя гореща марината, 
с която се подправят зелен-
чуците. Камбите се пълнят 
със зеленчуковата плънка, 
най-отгоре се нареждат 
зърната грозде. Камбите се 

нареждат в буркан с отвора 
нагоре. Заливат се с мари-
натата, притискат се и се 
съхраняват на хладно. След 

10 дни туршията е готова за 
консумация.

АПЕТИТКА
Тази апетитка може да се 

използва като гарнитура за 
месо или при приготвянето 
на пици.

Какво ви трябва: 6 кг 
печени чушки (нарязани); 
6 кг домати (изварени) или 
по-лесно 2буркана домате-
но пюре; 400 г нарязани на 
кръгчета чорбаджийски чу-
шлета; 2 връзки магданоз; 
3-4 глави чесън.

Марината: 2 чаени чаши 
олио; 3 чаени чаши оцет; 3 
чаени чаши захар; 5 супени 
лъжици сол.

Как се прави: Във вря-
щата марината се пускат 
последователно чушките, 
след 15 мин. се прибавят 
чушлетата, след още 15 
мин. доматеното пюре, след 
10 минути чесънът и на-
края се добавя магданозът. 
Сипва се в буркани и се 
стерилизират допълнително 
15 мин.
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ОВЕН – Конкретиката ще ви спаси от 
излишно разпиляване на сили и време. 
От друга страна ще проявите интерес към 
нечии виждания по обща тема и заедно 
ще ги осъществите.

ТЕЛЕЦ – Намирането на удачно решение 
по въпрос, който ви затруднява ще подо-
бри настроението и работоспособността 
ви. Няма да сте лишени и от доверието на 
хората, които ви интересуват.

БЛИЗНАЦИ – С нагласата сте да изживе-
ете по-спокойно неделният ден. В хубаво 
настроение ще споделяте мисли и наме-
рения с партньора ви, което ще укрепите 
отношенията ви.

РАК – Много от вас ще пътуват днес, 
за други той е свързан със семейни или 
служебни ангажименти. Във всички случаи 
ще отбележите напредък в отношенията ви 
с партньора.

ЛЪВ – С повече желание ще се посве-
тите на ваканцията си, ако сте в отпуск, 
отколкото да предприемете нещо ново. 
Въпреки това текущите задачи очакват 
вниманието ви.

ДЕВА – С независим дух и свои разбира-
ния за нещата, ще пристъпите към делата 
си днес. Ще се съобразявате по-малко с 
мнението на другите и повече с програ-
мата си.

ВЕЗНИ – Променените условия по 
задача или друга ангажираност ще ви 
мотивират по-добре да завършите в срок 
започнатото. Не винаги то има отношение 
към материалната сфера.

СКОРПИОН – Бъдете подготвени за 
промените в бизнеса, които могат да се 
отразят на печалбите и рисковете, свърза-
ни с тях. Пазарът налага да анализирате 
по-добре ресурсите си.

СТРЕЛЕЦ – Ще се въздържите и без 
емоции ще приемете нечие решение, оста-
вайки го без коментар. Професионалните 
дела ще наложат пътуване, но на по-късен 
етап.

КОЗИРОГ – Аргументирано ще поста-
вите условия в защита на интересите си. 
Уверени в действията си, ще работите за 
конкретни изпълнения, с които ще проме-
ните резултатите в своя полза.

ВОДОЛЕЙ – Съобразявайки се с про-
менените условия, ще вземете решения, 
благодарение на които ще ускорите раз-
витието на важен за вас въпрос. Това ще 
внесе повече спокойствие.

РИБИ – Обществени и други полезни 
инициативи, в които ще се включите, ще 
привлекат вниманието на повече хора. 
Обвързването ви с проблемите им и други 
задачи ще наложат промяна.

ХОРОСКОП НА НДТ

- При мъжките елени, колкото са по-големи и кичести рогата, толкова по-привле-
кателен е мъжкия. При хората, колкото са по-големи рогата, толкова по-привлека-
телна е женската. -  Петя от широк център, но не тази, за която си мислите

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ с 
обич казваме днес на 
колежката ни Галя То-
дорова!

И всички от НДТ й 
наричаме да е здрава, 
да е обичана, да бъде 
все така перфектна във 
всичко, с което се зае-
ме, в живота й да царят 
светлина и хармония, 
а цялото й прекрасно 
семейство да продължи 
да й бъде опора, радост 
и вдъхновение! 

РОЖДЕНИК днес е 
Дико Иванов – общин-
ски съветник в община 
Добричка. Да е здрав, 
да му върви в добрите 
начинания, да се радва 
на уважение и искрени 
приятелства, му жела-
ем ние от НДТ!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на 
Мюзефер Асан - кмет 
на село Божурово. Нека 
е здрав и успешен и да 
се радва на заслужено 
уважение от съселяни-
те си!

ЕДНА ПРЕКРАСНА 
ДАМА, посветила годи-
ни от живота си на об-
разованието на добри-
чките деца празнува 
днес рожден ден - Дора 
Ненова, която е и една 
от добротворките на 
дамски клуб „Майчина 
грижа“. Затова днес тя 
ще получи стотици поз-
драви и пожелания – за 
здраве, за светли дни, 
за хармония, за обич, 
за сбъднати мечти… А 
ние от НДТ желаем на 
рожденичката да си е 
все такава, каквото е – 
енергична, креативна, 
добросърдечна и готова 
да се втурне да работи 
за добра кауза!

О Щ Е  Е Д Н А  Д О -
БРОТВОРКА от клуб 
„Майчина грижа“ е рож-
деничка, само че утре, 
на 6 октомври - Мира 
Христова, на която 
всички дами желаят от 
днес да е здрава, да 
успява във всичките си 
добри начинания, да се 
радва на обичта на се-
мейството си и да про-
дължи да твори Добро!

РОЖДЕН ДЕН праз-
нува утре кметът на 
село Орляк Мустафа 
Ибраим, а нашите по-
желания в аванс са за 
здраве и активна рабо-
та в полза на хората от 
повереното му населе-
но място!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН с утрешна дата 
казваме на бизнесмена 
Георги Петков, с поже-
лания да е здрав, да 
се радва на обичта на 
прекрасното си семей-
ство, да е уважаван и 
да успява във всичките 
си добри начинания!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 
казваме на Живка Не-
нова - общински съвет-
ник от ГЕРБ в Тервел, 
която утре е рожденич-
ка. За здраве, сбъднати 
мечти и ентусиазъм в 
работата за хората от 
добруджанската общи-
на са нашите пожела-
ния в аванс! 

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН 
казваме днес на: Тома, 
Томислав и Томислава. 
Нека са здрави и нека 
всичко добро, което ми-
слят и правят, получава 
небесна подкрепа!

КОТЕ ПРОСЯК СЕ ПРЕВЪРНА В 
СЕНЗАЦИЯ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

„Котаракът просяк“, чи-
ето „работно място“ е на 
пътеката за храна за до-
машни любимци на пазар 
в истанбулския Кадъкьой, 
спечели слава в социалните 
мрежи заради „болките“ 
си от „глад“, достойни за 
„Оскар“, съобщава в. „Са-
бах“.

Котката подвежда клиен-
тите да си помислят, че е 
гладен скитник, а в дейст-
вителност мениджърът на 
магазина казва, че улична-
та котка всъщност яде 10 
пъти на ден благодарение 

на хитрите си номера.
 Бездомният котарак, 

който служителите на мага-
зина са нарекли „Nokta“ или 
„Точица“, бдително наблю-
дава ежедневно пътеката 
между щандовете за храна 
за домашни любимци.

Умният мъркащ „скит-
ник“ изчаква симпатични 
купувачи и започва тъж-
но да мяука, когато те се 
приближават. За да засили 
ефекта, косматият моше-
ник понякога вдига крак и 
се прави на куц или често 
„припада“, за да накара 

по-малко заинтересованите 
клиенти да му купят храна.

В Истанбул, който е град 
с множество улични котки, 
Точица бързо се превърна 
в сензация като „котка-
та просяк“ в социалните 
мрежи. В резултат десетки 
клиенти започнали да по-
сещават магазина, за да 
видят на живо „величието“. 
Озан Гьоксу пуснал видео с 
Точица и бил изненадан от 
многобройните коментари 
под поста.

"Всъщност не знаех, че 
Нокта е толкова известна. 

Когато споделих видеото, 
получих много коментари 
от рода на:" Нокта прави 
същото с всички нас, аз 
също попаднах в капана му 
", каза той.

След като научи, че кот-
ката е направила драматич-
ната просия свое ежедне-
вие, Гьоксу каза: "Научих, 

че той прави нещо повече 
от търпеливо чакане в пъте-
ката за храна за домашни 
любимци. Понякога вдига 
една лапа и се преструва, 
че е ранен, понякога се 
прави, че е гладен.

"Той вие и мяука, а сега 
яде 10 хранения на ден. 
Служителите на магазина 
се опитват да ограничат 
количеството храна, която 
му се дава. Навън има мно-
го храна, но той все така 
„моли“ за храна оттук. Той 
го превърна в навик. Той 

не просто направи нещо с 
мен, той го прави с всеки 
клиент, който влезе."

Управителят на магазина 
Айфер Кючюк каза: „Изми-
наха два месеца, откакто 
започнах тук, но Нокта 
беше служител много преди 
мен. Той„ работи “тук от 
две години. Откакто откри 

пътеката между щандовете 
с храните, той идва тук.“

"Две мяукания му печелят 
едно ядене. Той ни заблуж-
дава. Ние купуваме, нашите 
клиенти също купуват. Той 
кара всички да купуват 
храна. Ако е необходимо, 
той ще накуцва или ще се 
преструва, че е в безсъзна-
ние. Ако зависи от него, той 
ще получава 15-20 порции 
на ден. Но ние наистина ня-
маме нищо против, защото 
той също трябва да яде ", 
каза той.


