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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Ще се създаде нова ва-
лежна обстановка, свързана 
с преминаването на бавнопо-
движен средиземноморски 
циклон. Ще бъде облачно и с 
повсеместни валежи от дъжд. 
След обяд на много места 
в Югозападна и Централна 
България количествата ще са 
значителни - между 35 mm и 50 
mm, в отделни райони - до 65 
mm. Ще духа слаб до умерен 
вятър от север-североизток. 
Температурите ще са почти 
без дневен ход и ще са от 
5° - 7° в западните райони до 
10 - 12 на изток.

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

15 ОКТОМВРИ: 
МЕЖДУНАРОДЕН 
ДЕН НА БЕЛИЯ 
БАСТУН - СИМВОЛ НА 
НЕЗАВИСИМОСТТА 
НА СЛЕПИТЕ ХОРА

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 
НА 14 ОКТОМВРИ 
ПОЧИТАМЕ СВЕТА ПЕТКА - 
ПЕТКОВДЕН

ЧАСТ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В 
ОБЛАСТТА ПРЕМИНАВАТ 
НА ДИСТАНЦИОННО 
ОБУЧЕНИЕ

ЗАДЪРЖАХА ДВАМА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА 
ДРОГА ОТ ДОБРИЧ

На стр.  4

На стр. 4

На стр.  2

На стр.  2

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
ПРОДАВАМ 

РЕСТОРАНТСКО 
ОБОРУДВАНЕ.

Тел.: 0888 635 368

КРАЙ: ВЕРА СУ НЯМА 
ДА БЪДЕ СПАСЯВАН

На стр. 2

НОМЕРАТА В БЮЛЕТИНИТЕ 
ЗА ИЗБОРИТЕ 2 В 1 НА
14 НОЕМВРИ 2021 Г. На стр. 7
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Състав на Окръжния съд
в Добрич призна за вино-
вен подсъдим за причине-
на по непредпазливост
смърт при пътнотранспор-
тно произшествие и му на-
ложи наказание лишаване
от свобода за срок от 3 го-
дини и 4 месеца, което да
бъде изтърпяно при първо-
начален общ режим.

Подсъдимият Р. К. е
признат за виновен в то-
ва, че на 23 юни 2018 г.,
при управление на мото-
циклет по улица в Добрич,
нарушил правилата за дви-
жение по пътищата,
вследствие на което по
непредпазливост причи-

ОКРЪЖНИЯТ СЪД В
ДОБРИЧ ПРИЗНА ЗА
ВИНОВЕН ПОДСЪДИМ
ЗА ПРИЧИНЕНА ПО
НЕПРЕДПАЗЛИВОСТ
СМЪРТ ПРИ
ПЪТНОТРАНСПОРТНО
ПРОИЗШЕСТВИЕ

Заседналият кораб Вера Су край Камен бряг не може
да бъде спасен. Състоянието на плавателния съд е изклю-
чително компрометирано и той вече се води за потънало
имущество. Това стана ясно от направените огледи от
водолази, които се качиха на борда на кораба. Снимките
и видеото от огледа показват, че машинното отделение е
затопено, тъй като външните врати не са били хермети-
чески затворени, заяви директорът на Морска админист-
рация капитан Венцислав Иванов. Не са били взети и до-
пълнителните документи. В следващите дни се очаква ко-
рабособственикът да обяви, че изоставя кораба или че
предприема някакви други действия. Към момента не мо-
же да се определи състоянието на товара.

Зacтрaхoвaтeлитe нa кoрaбa нa зaceднaлия крaй Кaмeн
бряг тoвaрeн кoрaб "Vеrа Su" ca пoeли aнгaжимeнт дa
възcтaнoвят вeчe нaпрaвeнитe, кaктo и бъдeщитe рeaлни
рaзхoди нa бългaрcкaтa cтрaнa. Тoвa cъoбщи миниcтъ-
рът нa трaнcпoртa, инфoрмaциoннитe тeхнoлoгии и
cъoбщeниятa Хриcтo Aлeкcиeв нa видeoкoнфeрeнтнo
зaceдaниe c прeдcтaвитeли нa ИA "Мoрcкa aдми-
ниcтрaция" и члeнoвe нa мecтния щaб.

"Oт нaчaлoтo нa дeйcтвиятa пo cпacявaнe oт cтрaнa
нa държaвaтa, вълнитe в рaйoнa нe ca пaдaли пoд 2-3
бaлa. Рeaлнo, aтмocфeрнитe уcлoвия ни пoзвoлихa дa
рaбoтим пo кoрaбa eдвa 3 дни и тo кaтo ce пoeмaхa
oгрoмни риcкoвe", oтчeтe пo врeмe нa cрeщaтa изпъл-
нитeлният дирeктoр нa ИA "Мoрcкa aдминиcтрaция"
кaпитaн Вeнциcлaв Ивaнoв.

Тoй дoбaви, чe в мaлкoтo блaгoприятни oт
мeтeoрoлoгичнa глeднa тoчкa дни, ca извършeни нeoбхoди-
митe вoдoлaзни oглeди, ocигурeн e дocтъп дo кoрaбa,
изтoчeни ca нaд 30 тoнa гoривo и cмaзoчни мaтeриaли,
ocвoбoдeни ca oкoлo 300 тoнa oт тoвaрa, изгрaдeн e
фaрвaтeр зa бeзoпacнoтo приближaвaнe нa тeхничecки и

КРАЙ: ВЕРА СУ НЯМА ДА БЪДЕ СПАСЯВАН

нил смъртта на пешеходец,
който пресичал пътното
платно, като деецът е избя-
гал от местопроизшествие-
то и е управлявал превозно-
то средство без необходи-
мата правоспособност. Во-
дачът е превишил и разре-
шената скорост за движе-
ние в населено място.

Делото премина по реда на
съкратеното съдебно следст-
вие, след като подсъдимият
призна вината си и всички
факти, изложени в оПостано-
вената от Окръжния съд при-
съда не е окончателна и под-
лежи на обжалване и протест
в 15-дневен срок пред Апе-
лативен съд - Варна.

плaвaтeлни cрeдcтвa дo кoрaбa, плaвaтeлният cъд e
укрeпeн c кoтви и въжeтa, зa дa нe ce рaзруши oт cблъcъкa
cъc cкaлитe и цeлият eкипaж e eвaкуирaн.

"Прeдcтaвитeлитe нa кoмпaниятa пo cпacявaнe зaявихa
прeд мeн, чe тoвa e мнoгo cлoжнa oпeрaция, зa кoятo тe
нe пoeмaт гaрaнции в рaзумни cрoкoвe", oбяcни миниcтър
Aлeкcиeв, кoeтo пoкaзвa, чe кooрдинирaнитe дeйcтвия нa
бългaрcкитe инcтитуции ca нaй-прaвилнoтo рeшeниe в тoзи
мoмeнт. "Иcкaм дa блaгoдaря нa вcички учacтници дo
мoмeнтa в cпacитeлнaтa aкция и oщe вeднъж дa пoдчeртaя,
чe нямa зaбaвянe oт cтрaнa нa бългaрcкaтa държaвa.
Рaбoтaтa, кoятo ce cвърши в рaмкитe нa тeзи 3 дни e
oгрoмнa и бe нaй-aдeквaтнoтo рeшeниe в нacтoящaтa
cитуaция", пoяcни тoй.

Oттук нaтaтък прeдcтoи кoрaбът дa бъдe рaзтoвaрeн, дa
бъдe укрeпeнa прoбoйнaтa в кoрпуca и плaвaтeлният cъд
дa бъдe извeдeн, cъoбщихa oт МТИТC. НДТ

112 НОВИНИ

На 11 октомври, около 23:15 часа, в град Добрия е
извършена проверка на 28-годишна жена от Добрия.
В хода на проверката е установен станиол с бяло крис-
тално вещество, реагиращо на полевия тест на амфе-
тамин. Задържана е за срок от 24 часа.

На 11 октомври, около 16:20 часа, в град Добрия е
спрян за проверка лек автомобил "Деу", управляван
от 19-годишен младеж. При последвалата проверка за
употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът
отчита положителен резултат за употребата на кана-
бис. Задържан е за срок от 24 часа.

На 11 октомври, около 12:00 часа, в град Добрич е
извършена проверка на 26-годишен мъж. В хода на
проверката е установена суха тревна маса с тегло
0,50 грама, реагираща на канабис. Задържан е за
срок от 24 часа.

На 12 октомври, около 17:00 часа, в град Добрич е
спрян за проверка лек автомобил "Сеат", управляван
от 36-годишен мъж. При последвалата проверка за
употреба на алкохол с техническо средство, цифрова-
та индикация отчита наличието на 1,74 промила. За-
държан е за срок от 24 часа.

На 12 октомври, около 23.30 часа, в град Добрич е
спрян за проверка лек автомобил "Фолксваген", управ-
ляван от 26-годишен мъж и пътник на 22-години. В хода
на проверката пътникът предава ръчно свита цигара със
суха тревна маса, реагираща на канабис.               НДТ

От 15.10.21 г. до 30.10.21 г. се въвежда неприсъствено
обучение за учениците от пети, шести, осми, девети, де-
сети и единадесетите класове от училищата и гимназиите
в цялата област. Учениците от първи до четвърти клас,
както и тези в седми и дванадесети, остават в присъстве-
но обучение. Детските градини и ясли остават да работят,
като се извършва строг филтър при ежедневния прием на
децата. Това бе решено на заседание на  Областния ко-
ординационен щаб /ОКЩ/ към Областен съвет по здраве-
опазване, във връзка с плавния и траен ръст на регистри-
рани заболели от Sars-Cov-2.

Секретарят на ОКЩ и директор на РЗИ д-р Светла Ан-
гелова представи кратък отчет на епидемиологичната об-
становка за последните три седмици, в които се отчита
плавен и постоянен ръст на регистрираните и проучени
случаи на заболели от коронавирус в областта. В отчета
си пред членовете на ОКЩ д-р Ангелова посочи, че няма
община, която да не е засегната, а броят на контактните
лица расте лавинообразно всеки ден. "Само от данните
от вчерашния ден (11.10.2021год.) имаме нови 8 положи-
телни случая в учебно-възпитателната сфера, които ще
обусловят ново увеличение на карантинираните" - посочи
още секретарят на ОКЩ и директор на РЗИ. Тя представи
и данни за поставените дози ваксина срещу коронавирус
в областта за последните три седмици, които са както
следва - за периода 20-26.09.2021 г. - 964 дози, за периода
27.09.- 03.10.2021 г - 1024 дози, за периода 04.10. - 10.10.2021
г. - 915 дози.

Директорът на РЗИ информира, че за месец септември
2021 г. починалите в област Добрич са 53 лица, а за пери-
ода 01.10.2021 г. - 11.10.2021 г. - 26 лица.

Началникът на Регионално управление на образова-
нието Светлана Василева предложи още да се засили
контролът и да не се допускат ученици в заведения за
хранене и развлечения, както и присъствено обучение
да се води на ученици от слети паралелки, където са
сформирани такива с ученици от седми или дванадесе-
ти клас.

След обсъждането областният управител В. Карапан-
чев подложи на гласуване следното обобщено предложе-
ние, което бе прието единодушно от членовете на ОКЩ:

 - от 15 октомври 2021 г. да се преустанови присъстве-
ния учебен процес и да се въведе дистанционна форма
на обучение за учениците от пети, шести, осми, девети,
десети и единадесетите класове от училищата и гимнази-
ите в областта, което да продължи до 30.10.2021 г., когато
отново ще се проведе заседание и ще се извърши оценка
на ефекта от въведената мярка;

 - запазва се присъствено обучение за ученици от сле-
ти паралелки, сформирани с ученици от седми или двана-
десети клас;

 - засилва се контролът на входа в детските заведения;
 - не се допускат непълнолетни лица в заведения за

хранене и развлечения без пълнолетен придружител. Кон-
тролът се възлага на ОД МВР.

Единодушно членовете на ОКЩ гласуваха и одобриха
така предложените мерки.

За периода от 04.10.2021 г. до 10.10.2021 г. в област
Добрич са регистрирани и проучени общо 383 случая на
COVID-19, 52 са хоспитализирани, 7  пациенти са пре-
минали през ОАИЛ. Това съобщават от Регионална зд-
равна инспекция Добрич. В справката специалистите
информират, че сред проучените и установи случаи на
заболяването има 3 медицински сестри и 1 рентгенов
лаборант.

Заболели в сферата на образованието за отчетния пе-
риод са както следва: учители - 17, ученици - 33, помощен
персонал в училища - 3, помощен персонал в детски за-
ведения - 2, посочват още от РЗИ.

През отчетния период общият брой изследвани с RT -

ЧАСТ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТТА
ПРЕМИНАВАТ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

PCR тестове и бързи антигенни тестове за  COVID-19 лица
от областта в лаборатории в страната е 1071. Общият брой
карантинирани лица за областта е 736. Поставените дози
ваксина срещу COVID-19 в областта са 915.

Карантинирани като контактни са :
- 8 деца и 2 лица от персонала от първа и четвърта

групи и 6 деца от трета група на ДГ "Пролет", гр. Ген.
Тошево;

- 24 ученици от пети "б" клас и 22 ученици от седми "а"
клас и 24 ученици от осми "а" клас на  СУ "Св. Кл. Ох-
ридски", гр. Добрич;

- 14 ученици от десети "а" клас на ПГВМ, гр. Добрич;
- 24 ученици от десети "а" клас и 23 ученици от девети

"б" клас на СУ "Ст. Караджа", гр. Каварна;
- 14 ученици от единадесети "а" клас на ПЗГ "Т. Рачин-

ски", гр. Ген. Тошево;
- 23 ученици от пети "а" клас и 22 ученици от девети

"а" клас на ПМГ "Ив. Вазов", гр. Добрич;
- 26 ученици от седми "в" клас на СУ "П. Р. Славей-

ков", гр. Добрич;
- 16 ученици от ОУ "Й. Йовков", гр. Каварна;
- 20 ученици от девети "а" клас СУ "Г. С. Раковски", гр.

Добрич;
- 11 ученици от община Каварна, пътуващи с училище

автобус по линията Каварна - Българево.
- 17 ученици от седми "а" клас на ОУ "Хр. Смирненс-

ки", гр. Добрич;
- 21 ученици от четвърти "б" клас на ОУ "Й. Йовков",

гр. Каварна;
- 12 потребители и 1 лице от персонала от втора къща

на ЦНСТДМУ, гр. Добрич.
За последното денонощие новите регистрирани случаи

в област Добрич са 84, от общо 3 469 за страната, при
направени близо 18 хиляди теста. НДТ

КРАДЕЦ ПРОБИ СТЕНА НА ПАВИЛИОН
Неизвестен крадец проби

стена на павилион и обра
търговския обект по ул. "Оп.
Д. Ковачев" в Добрич. Уста-
новено е, че за времето от
22:00 часа на 10 октомври до
11:00 часа на 11 октомври,
чрез взлом на стена, неиз-
вестен извършител е проник-

нал в обекта. По данни на
тъжителя е извършена
кражба на два броя мобил-
ни телефони, цигари, захар-
ни изделия и сумата от 40
лв от монетник.

На 12 октомври, около
13.10 часа, е получено съ-
общение за извършена

кражба от обект в строеж, на-
ходящ се на територията на
с. Дончево. Установено е, че
чрез взлом на прозорец, не-
известен извършител е про-
никнал в помещението. По
данни на тъжителя е извър-
шена кражба на ръчни елект-
рически инструменти.   НДТ

ЗАДЪРЖАХА ДВАМА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ДРОГА
Двама мъже, на 51 и на 25

години, бяха задържани след
акция по линия на наркораз-
пространението, проведена
от служители на Първо РУ на
МВР в Добрич. При провер-
ка на частен имот, собстве-
ност на 51-годишен мъж, на-
миращ се във вилна зона "Ло-
зята", е установена и иззета
суха тревна маса с тегло 146
грама, реагираща на канабис.
В близост до имота полицаи-
те се натъкват на необитае-
мо бунгало, в което се сушат
5 броя растения от вида на
конопа с дължина 180-250 см.
В двора са установени 11
броя растения от същия вид
с множество съцветия по тях,
всички реагиращи на кана-
бис. При последвалия обиск
в апартамент в ж.к. "Балик" в
град Добрич, обитаван от 51-
годишния мъж, е намерена су-
ха тревна маса с тегло 29,63
грама, реагираща на канабис,
електронна везна, мелнички и
самозалепващи найлонови
пликове. 51-годишният е за-
държан за срок от 24 часа.

При проверка в жилището
на 25-годишен мъж от Доб-
рич, униформените установя-
ват множество полиетилено-
ви пликове със съдържание
на суха тревна маса с общо
тегло 75 грама, реагираща на
полевия тест на марихуана,
бяло кристално вещество с
общо тегло 32 грама, реаги-
ращо на метаамфетамин, бя-
ло вещество с тегло 1 грам,
реагиращо на амфетамин.
При последвалото претърсва-
не в имота са установени су-
мата от 12 790 лева, газов
пистолет с премахната муфа
и боеприпаси с допълнител-

но добавено олово в тях. Из-
зети са електронна везна,
мобилен телефон и таблет.
25-годишният мъж също е за-
държан за срок от 24 часа.

Материалите по двата
случая са докладвани на

прокуратурата. Работата по
установяване и документира-
не на цялостната престъпна
дейност на дилърите продъл-
жава по описа на Първо РУ
МВР Добрич. Материалите са
докладвани в прокуратурата.



ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК 3ndt@dobrich.net

Брой 79 (6513)��� http://www.ndt1.com/

14 октомври 2021 г.

Община град Добрич по-
лучи почетен плакет по по-
вод 100-годишнината на Съ-
юза на слепите в България.
Плакетът бе връчен на зам.-
кмета "Хуманитарни дейнос-
ти" д-р Емилия Баева от мес-
тната организация на слепи-
те в Добрич с председател
Митка Стоянова. Хората със
зрителни проблеми благода-
рят на кмета на Добрич Йор-
дан Йорданов и неговия
екип за доброто партньорс-
тво, за помощта и подаде-
ната ръка в трудни момен-
ти, за подкрепата и отговор-
ното отношение. Те пожела-
ват ползотворното сътруд-

На 7 октомври се прове-
де заседание на Областна
комисия "Военни паметни-
ци", което бе председателс-
твано от областния управи-
тел Васил Карапанчев.
Участие в работата на Ко-
мисията взе Радослав Симе-
онов - главен експерт в ди-
рекция "Социална политика
и политика на военно пат-
риотично възпитание" в Ми-
нистерството на отбраната.
По първа и втора точка от
дневния ред постъпиха
предложения от общините
Добричка и Генерал Тоше-
во - да изграждане на нови
военни паметници в населе-
ни места в общините. Общи-
на Добричка предлага да бъ-
де поставена възпоменател-
на плоча на загиналите във
войните от с. Ново Ботево
на сградата на кметството
в селото. След обсъждане
единодушно предложение-
то бе прието. Община Ге-
нерал Тошево внесе пред-
ложение за изграждане и
поставяне на паметни пло-
чи в селата Житен и Кар-
дам. В предложението се
предвижда в с. Житен да
се поставят две плочи - ед-
ната с имената на загина-
лите жители на селото, а
другата - на загиналите в
битката за с. Житен, които
са от други населени мес-
та в страната. Представи-
телят на община Генерал То-
шево Маргарита Великова
уточни, че предложението
за паметна плоча с имена-
та на загиналите жители на
селото е на инициативен ко-
митет от хора от селото. По
второто предложение - за
паметна плоча в с. Кардам,

се предвиж-
да на нея да
бъдат изпи-
сани имена-
та на заги-
налите във
войните от
селата Кар-
дам, Ограж-
ден, Черно-
оково и
Йовково. С
г л а с у в а н е
единодушно
предложе-
нието бе
прието.

По трета
точка сек-
ретарят на
комисията
гл. експерт
ОМП инж.
К р а с и м и р
Куртев док-
ладва вне-
сените предложения от об-
щини за ремонт и поддърж-
ка на военни паметници на
територията на областта.
След обсъждане членовете
на Комисията гласуваха да
се предложат за отпускане
на средства за ремонт во-
енни паметници в селата
Красен и Извор в община

Областният управител Ва-
сил Карапанчев изпрати
поздравителни адреси до
кметовете на общини в об-
ласт Добрич и председате-
лите на общинските съвети
по повод професионалния
празник на местните влас-
ти - 12 октомври.

"Пожелавам здраве, успе-
хи в развитието на местно-
то самоуправление и нес-

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ
ИЗПРАТИ ПОЗДРАВИТЕЛНИ
АДРЕСИ ДО ОБЩИНИТЕ И
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ

тихващи ентусиазъм и енер-
гия, които да носят както
лично удовлетворение, така
и да удовлетворяват все по-
нарастващите изисквания
на хората, които разчитат и
се доверяват на Вас за своя
просперитет и бъдеще!" - се
казва в Поздравителния ад-
рес на областния управител
до местните власти. Чести-
тейки празника, Васил Ка-

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - С ПОЧЕТЕН
ПЛАКЕТ ОТ СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В
БЪЛГАРИЯ

11 - 15 октомври, Средно училище "П. Р. Славей-
ков". Неформални обучения на тема "Нашият отпеча-
тък" с екологична насоченост. Организатори: Младеж-
ки център - Добрич, СУ "П.Р.Славейков".

14 октомври, 17.00 ч. - 19.00 ч. вернисаж, Художест-
вена галерия - Добрич. Изложба керамика и дизайн
на порцелан и стъкло на преподаватели и студенти от
Националната художествена академия. Организатори:
Художествена галерия - Добрич, НХА.

14 октомври, 19.00 ч., Драматичен театър "Йордан
Йовков", Камерна зала. Спектакъл "За снахите и све-
кървите" на Драматичен театър "Йордан Йовков". Дра-
матизация Красимир Демиров. Режисьор Красимир
Демиров. Сценография Димитър Митев. Участват: Лю-
бов Николова, Татяна Христова, Филип Янев, Стефан
Сърчаджиев, Валентин Андреев - Рафе, Велизара Пет-
кова, Красимир Демиров, Васил Василев. Организа-
тор: Драматичен театър "Йордан Йовков".

14 октомври, 19.00 ч., Младежки център - Добрич,
Концертна зала. Спектакъл "Михал Мишкоед" с учас-
тието на Николай Станоев на Драматично-куклен теа-
тър "Васил Друмев" - Шумен. Организатор: ЧИА.

14 октомври, пл. "Свобода". Фотоизложба "40 годи-
ни Мемориален комплекс "Хан Аспарух" - Добрич". Ор-
ганизатор: Национален мотоклуб "Кан Аспарух 681",
Регионален исторически музей - Добрич.

15 октомври, 13.00 ч. - 16.00 ч., ЖК "Балик". "От баба
знам" - младежка инициатива по проект BGLD-1.003-0001
"Младежки център Добрич - Вашето днес", финансиран
от Финансовия механизъм на Европейското икономи-
ческо пространство 2014-2021 г. Организатори: Община
град Добрич, Младежки център - Добрич.

15 октомври, 19.00 ч., Драматичен театър "Йордан
Йовков". Танцов театър "Дея" представя благотвори-
телен спектакъл "Седем" в подкрепа на Алекс Кънче-
ва. Ръководител Лана Анцаридзе. Организатор: Тан-
цов театър "Дея".

16 октомври, 11.00 ч., Център за защита на природата
и животните (при лошо време в Държавен куклен теа-
тър "Дора Габе"). Куклен спектакъл "Таласъмът Тропа-
лан" на Държавен куклен театър "Дора Габе". Текст Иво
Кънчев. Драматизация Янко Митев. Режисура  Даниела
Христова. Сценография Наталия Гочева. Музика Любо-
мира Стоянова. Художествено ателие и кукли Елисаве-
та Качулева. Участват: Мира Демирева, Теодора Желе-
ва, Росен Радев, Валентин Иванов. Организатор: Дър-
жавен куклен театър "Дора Габе".

16 октомври, 14.00 ч. - 16.00 ч., Младежки център -
Добрич, фоайе. Кулинарно състезание - дейност по
проект BGLD-1.003-0001 "Младежки център Добрич -
Вашето днес", финансиран от Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2014-
2021г. Организатор: Младежки център - Добрич.

17 октомври, 10.00 ч. - 16.00 ч., Летен театър - Доб-
рич. VI Национален преглед на фолклорните ансамб-
ли 2021-2022 - I етап. Организатори: Община град Доб-
рич, ЦИОФФ България.

17 октомври, 11.00 ч., Държавен куклен театър "До-
ра Габе". Куклен спектакъл "Сън" на Държавен куклен
театър "Дора Габе". Режисьор Румен Куртев. Сценог-
рафия и кукли Елисавета Качулева. Музика Пламен
Мирчев - Мирона. Участват: Ренета Николова, Мила
Боянова, Росен Радев и Валентин Иванов. Организа-
тор: Държавен куклен театър "Дора Габе". НДТ

КУЛТУРНИ  АКЦЕНТИ

12 октомври  Ден на българската община и мест-
ното самоуправление в България

рапанчев изразява увере-
ност, че с професионализма
си местните власти ще про-
дължат да бъдат равносто-
ен партньор на държавата.

Припомняме, че на свое-
то заседание на 06.10.2021
г. Министерски съвет обя-
ви 12 октомври за Ден на
българската община и мес-
тното самоуправление в
България.

ПРЕМИЕРА НА НОВАТА КНИГА
НА РАДА ВЪРТУНИНСКА
"СБОГОМ, АМЕРИКА"

Генерал Тошево, както и па-
метникът на ген. Тошев в об-
щинския център, и в селата
Долина, Житница и Карапе-
лит в община Добричка.

Всички решения на Облас-
тна комисия "Военни памет-
ници" ще бъдат изпратени за
съгласуване в Министерст-
во на отбраната.

СИЛНО ЗАВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЛОДОВЕ И
ЗЕЛЕНЧУЦИ НА ИЗЛОЖЕНИЯТА НА ЖИВО В ЧУЖБИНА

Световните пазари дават силен тласък на производст-
вото след Ковид кризата в световен мащаб и това се
видя ясно на Международното изложение FRUIT ATTRAC-
TION 2021 от 5 до 7 октомври в панаира ИФЕМА, Мадрид.
България бе представена със щанд на Добруджанския ово-
щарски съюз, чиято цел винаги е била да подкрепа разви-
тието на конкурентоспособно производство на плодове в
България, достигайки нивото на водещи производители в
света. "С участието си тук искахме да покажем възможнос-
тите на нашите членове и високото качество на продукцията,
която можем да предоставим на световните пазари. Още в
първия ден създадохме контакти за реализиране на продук-
цията ни, но също и за машини и съоръжения, растителна
защита. Убедихме се, че нашето производство не отстъпва
по нищо на модерните технологии по света и внедряването
на иновации в сектора, в синхрон с принципите за опазване
на околната среда", каза заместник-председателят на съюза
Димитричка Търпанова.

 По думите й поради влошените пазарни условия, до-
пълнително и от Ковид кризата, все по-трудно българс-
ките производители могат да постигнат конкурентоспо-
собни цени. Затова участието в настоящото издание на
FRUIT ATTRACTION 2021 подкрепя родните овощари не
само да излязат на международните пазари, а и да по-
пуляризират продукция си.

На щанда на Доброджанския овощарски съюз се предста-
виха и производители от партньорски организации, като Съ-
юза на Дунавските овощари, Българската асоциация на ма-
линопроизводителите и ягодоплодните, Българската асоциа-
ция на производителите на оранжерийна продукция.

"Изискват се устойчиви усилия за налагането на българс-
ките продукти и ние съвместно го постигаме, с подкрепата
на Държавен Фонд "Земеделие" и Министерство на земеде-
лието, храните и горите", допълни още г-жа Търпанова.

FRUIT ATTRACTION се провежда за XIII-и път и е едно от
най-значимите събития за производителите на пресни пло-
дове и зеленчуци не само в Испания, а и на световния
пазар. Организира се от ИФЕМА, Мадрид, съвместно с он-
лайн-платформата Live Connect, която създава подходящи
условия за бизнес контакти от разстояние и допълнителни
възможности за срещи и подкрепа за развитие на бизнес
средата след Ковид. На площи от над 42000 кв.м., разпреде-
лени в 8 панаирни палати, в изложението участват повече
от 1300 компании от 44 страни. Акредитация за събитието

Добруджанският овощарски съюз участва в едно от най-големите международ-
ни изложения за пресни плодове и зеленчуци FRUIT ATTRACTION 2021 в Мадрид

ничество да продължи със
същата сила и в бъдеще.

Община град Добрич бла-
годари на хората със зрител-

ни увреждания за оказаната
чест и пожелава споделеност
с близки и приятели и много
радостни поводи.

ЗАПОЧВА ПОДГОТОВКА
ЗА АСФАЛТИРАНЕ НА
УЛИЦА "БОРЯНА"

Община град Добрич ин-
формира гражданите, че от
днес - 14 октомври, започ-
ва дейности за подготовка
за асфалтиране на улица
"Боряна". Уличното платно
ще бъде фрезовано и пора-
ди тази причина граждани-
те се умоляват да не парки-
рат своите автомобили по
улицата за периода от 14 до
15 октомври включително.

Община град Добрич при-
зовава водачите на МПС за
повишено внимание и спаз-
ване на пътната сигнализа-
ция. Органите на реда ще се
свържат със собствениците
на автомобилите, паркирани
по улица "Боряна", за да бъ-
дат преместени и да не въз-
препятстват ремонтните
дейности.

     Паша ГРАДЕШЛИЕВА

са получили професионални посетители - търговци, ръково-
дители снабдяване на хипермаркети и супермаркети, вноси-
тели на едро от 118 държави, съобщиха организаторите. Съ-
битието бе открито от министъра на земеделието, рибарс-
твото и храните на Испания Луис Планас.
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На Петковден – 14 октом-
ври, църквата почита Света 
Параскева или още нари-
чана Света Петка. Този ден 
обаче е наричан още Зимен 
Петковден и в българските 
вярвания бележи прехода 

към зимата.
Традициите и чествани-

ята на българите на този 
ден имат предхристиянски 
белези на арграрните кул-
тове. Техните корени са от 
епохата, когато земеделието 
дало нов поглед за живота 
на човека, а основно място 
заемало плодородието на зе-
мята, олицетворено от жена, 
даряваща живот.

Света Петка се смята за 
закрилник на дома и семей-
ството. От Петковден започ-
ват сгледите на годежите и 
сватбите, тъй като в народ-
ните разбирания светицата 
е покровител на раждането и 
плодовитостта, както при хо-
рата, така и при животните.

Петковден бележи края на 
земеделската работа – по-
следната есенна сеитба, при-
бирането на реколтата. До-
тогава всичката земеделска 
работа трябва да е приключи-
ла, затова и народът казва „ 
На Петковден ралото да ти е 
под стрехата”.

Деня празнуват и овчари-
те – на Петковден те пускат 
кочовете при овцете, след 
което на овчаря се носи дар 
баница.

След това до Димитров-
ден (26 октомври), докато 

трае оплождането на до-
машния добитък, жените не 
бива да работят с вълна, 
а ножиците се завързват 
с червен конец – „за да не 
се отваря устата на вълка”, 
също да плетат, за да не се 

оплетат чревцата на агънца-
та. Жените, които не спазват 
повелята, се вярва, че биват 
посетени от Света Петка – 
под формата на змия или съ-
сухрена жена, която иска да 
ги умъртви. Смята се, че ако 
човек облече дреха, ушита в 
дните между Петковден и Ди-
митровден, ще се полудее 
или разболее, а след смър-
тта си ще се превърне във 
вампир. След оплождането, 
по традиция, жените изпичат 
пресни питки и ги раздават, 
за да се роди здрав добитък.

Денят се смята за повра-
тен и в този смисъл на Пет-
ковден в някои краища, се 
спазва обичая „полезване”. 
Според него, какъвто човек 
ти стъпи първи в къщата, 
определя късмета и здравето 
през цялата година.

Дните от Петковден до Ди-
митровден имат митичен 
смисъл, съответстващ на 
Мръсните Погани дни. Тези 
дванадесет дни, наричани 
още «вълче или вампирско 
погано“, представляват са-
крална граница между ста-
рата и новата година. В тези 
дни чудати и отвъдни съще-
ства бродят по човешките 
земи и светът е по-хаотичен 
и опасен.

На места се провежда съ-
ботата преди Петковден - 
Петковденска задушница, за 
почитане на мъртвите раз-
дава се подковки, поръсени 
с варено жито, подсладен 
ориз, диня и грозде.

На Петковден се правят 
родови курбани и се ме-
сят обредни хлябове, като 
най-големият, наречен „Све-
та Петка”, се слага на тра-
пезата върху мъжка риза, 
паничка сол и чаша вино. 
Къщата се ръси със свете-
на вода, обредният хляб се 
прекажда и цялото семей-
ство му се покланя три пъти. 
След това най-възрастната 
жена вдига хляба високо и 
благославя с него всички и 
раздава парченца.

На масата ни на Петковден 
е хубаво да присъства: гю-
веч с овнешко, курбан чор-
ба, сармички с лозови лис-
та, шкембе, ястия с праз, об-
редни хлябове.

Имен ден празнуват: Па-
раскева, Петко, Пенчо, Пет-
кан, Пеньо, Пенко, Паруш, 
Петричка, Петрана, Кева

Постановката “Свекърва“ 
по комедията на Антон Стра-
шимиров ще могат да гледат 
зрителите на ДТ „Йордан 
Йовков“ на 18 октомври от 
19.00 часа в голямата зала 
на театъра. 

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 българската 
майка е по-голям от тоя на 
бащата - и то еднакво спрямо 
мъжката и женска челяд! Си-
лата на този авторитет продъл-
жава и след като синовете се 
задомят. Нещо повече: старата 
майка простира своята власт и 

върху доведената 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. Пове-
че 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 въз-
гласът: „Познайте народа си, 
за да познаете себе си!“ 

Антон Страшимиров 
За информация и биле-

ти:  Билетен център на 
ДТ“Йордан Йовков“  /от 
9.00 до 18.00 часа/ и на тел: 
058/ 605 573, 0885387319, 
0885190247 

Снощи /13 октомври/ в Ху-
дожествена галерия – Добрич 
беше открита юбилейна фо-
тоизложба, посветена на 95 
години от рождението на з. 
а. Калчо Георгиев. Творче-
ският път на големия актьор, 
станал емблема на добри-
чкия театър, е визуализиран 
в 7 пана с над 50 архивни 
снимки. Изложбата просле-
дява живота на актьора на 
сцената, която през годи-

ните се превърна в негова 
кауза и творческа мисия.  В 
многобройните снимки доб-
руджанци ще се докоснат 
до палитра от запомнящи се 
образи на един от най-значи-
мите актьори на Драматичен 
театър „Йордан Йовков“. 

Калчо Георгиев е носител 
на общо 14 награди от раз-
лични театрални форуми. 
Престижни са наградите му 
от Националните прегледи 
на българската драма и те-

атър – два пъти за ролята на 
Куцар от „Албена“, един път 
за образа на Масларски от 
„Милионерът“ и Манолаки от 
„Чифликът край границата“ 
на Йовков. Гастролирал е  
успешно в Нитра, Чехосло-
вакия с ролята на Масларски. 
Добруджанци, и не само, ще 
го запомнят преди всичко 
като Йовков герой по думите 
на Ема Георгиева – актриса и 
негова съпруга. Носител е на 
наградата на Унгарския кул-
турен център за ролята му в 
„Лудия“ от Шандор Петьофи. 
Носител е на трите степени 
на ордена „Кирил и Методий“ 
и ордена „Народна република 
България“, първа степен. 

Калчо Георгиев  е и об-
щественик. Член е на плену-
ма на Съюза на артистите в 
България, градски и общин-
ски съветник в Добрич, член 
на клуба на орденоносците. 
Любимец на критиката. За 
него театроведката Гергина 
Богданова пише: „Актьорът 
Калчо Георгиев превърна 
грозното в човешката приро-
да в естетическа категория“. 
Многобройни са публика-
циите за него в местния и 
централен печат. 

Зрителите ще го помнят и 
във филма „Иван Кондарев“, в 
телевизионния сериал „Злат-
ният век“ и в  детската теле-
визионна новела „Клепчо“. 
Един истински добруджанец,  
който не измени на своя ро-
ден край въпреки поканите от 
по-големи театри, между кои-
то и столичен. Дано любовта 
на добруджанци го съпътства 
и в небесния театър, в който 
всички актьори вярват, че 
продължават да играят.

И тази година 14 октомври 
ще бъде празничен в село 
Ловчанци в община Добричка. 
В 12.00 часа християните ще 
се съберат на църковната 
служба в храма „Св. Препм-
чца Параскева”, която ще 
бъде водена от отец Велико. 
Храмът със 132-годишна ис-

тория е един от знаковите в 
Добруджа.

Своите пожелания за пре-
бъдването на християнското 
светилище, за благоденствие 
и добруване на живеещите в 
село Ловчанци отправя кметът 
на Община Добричка Соня 

Георгиева.
По традиция отново ще 

бъде раздаден и курбан за 
здраве на жителите и гостите 
в Ловчанци, дошли да почетат 
храмовия празник на Петков-
ден. Празничното събитие се 
осъществява изцяло с помо-
щта на местното население, 

Сред дарителите са жители на 
селата Ловчанци, Миладинов-
ци и Полк. Иваново, съобщи 
Веселина Василева – главен 
специалист „Административ-
но - финансово обслужване” в 
Кметството в Ловчанци.

Красимира НИКОЛОВА

джиева, ст. преп. д-р Росен 
Тошев

Специалност „Дизайн на 
порцелан и стъкло“, част от 
катедра „Керамика и дизайн 
на порцелан и стъкло“ към 
Национална художествена 
академия - София е с 50 го-
дишна история, като е осно-
вана с цел изграждане на ка-
дри в областта на дизайна на 
фина керамика и стъкло за 
нуждите на силикатното про-
изводство. През годините на-
правлението преминава през 
трансформации, следващи 
съвременните тенденции, 
стигайки до интериорни ди-
зайнерски решения и овладя-
ване на архитектурата.

„Дизайн на порцелан и 
стъкло“ е комплексна спе-
циалност със структура, 
в която функционират две 
направления – „Порцелан 
и фина керамика“ и „Стък-
ло“, между които е изгра-
дена всестранна интегра-
ция. Специалността е един-
ственият в страната център 
за подготовка на високо-
квалифицирани художници-
дизайнери в проектантски 
студия и производствени 
предприятия за порцелан, 
фина керамика и стъкло. 
Ателиетата разполагат с 
богата база, позволяваща 
работа с почти всички кла-
сически и най-съвременни 
техники. При работата им 
към двете основни направ-
ления, нашите студенти изу-
чават засилено компютърно 
3D проектиране и особено-
стите на 3D принтирането 
при изграждането на моде-
ли. Катедрата разполага с 
технолози, доказали се като 
водещи специалисти. 

Преподаватели: проф. Ге-
орги Георгиев, проф. Митко 
Динев, проф. Йордан Стоя-
нов, инж. д-р Васил Хариза-
нов, гл. ас. д-р Красен Тро-
ански, ас. д-р Елизар Милев, 
преп. Борислав Коруджиков

 Екип на Художествена 
галерия - Добрич 

Днес /14 октомври/ с ве-
рнисаж от 17:00 до 19:00 ч. 
катедра „Керамика и дизайн 
на порцелан и стъкло“ ще 
отбележи 125 години НХА 
с изложба в пространство-
то на Художествена гале-
рия - Добрич. Експозицията 
представя работи на пре-
подавателите от катедрата 
– керамични произведения, 
творби от порцелан и стъкло, 
както и дипломни проекти на 
студенти, завършили през 
последните години, показани 
чрез фотографии.

Специалност „Керамика“ е 
основана в зората на създа-
ването на Националната ху-
дожествена академия.  През 
1904 г., с назначаването на 
проф. Стефан Димитров, 
започва обучение по специ-
алност „Керамика“, което от 
самото начало е търсене на 
път древната традиция на 
керамиката да намери адек-
ватно място в съвременното 
изкуство. През годините ре-
дица значими преподаватели 
като проф. Стоян Райнов, 
проф. Венко Колев и Георги 
Коларов, проф. Красимир 

Джидров, проф. Ивана Енева 
утвърждават специалност-
та като една от водещите 
в НХА. В продължение на 
своето развитие, през годи-
ните специалността създава 
редица изтъкнати творци, из-
ползващи керамиката като 
изразно средство – Здравко 
Манолов, Антонина Конзова, 
Йова Раевска и други.

Днес обучението по спе-
циалността е съобразено 

със съвременните аспекти 
на керамичното изкуство, 
базирано на индивидуалната 
артистична практика. Ос-
новната цел е подготовка на 
специалисти в областта на 
съвременната художествена 
керамика и на изкуствата, 
предназначени за публична 
среда, на създаването на 
уникални авторски серии, 
както и придобиването на за-
дълбочени знания в областта 
на керамичната технология. 
Специалността разполага с 
добре развита технологична 
и материална база, позво-
ляваща реализацията на 
всякакви уникални търсения 
в областта на съвременната 
керамика.

Преподаватели: проф. Бо-
жидар Бончев, доц. Мартин 
Петков, доц. д-р Момчил 
Мирчев, гл. ас. д-р Яна Юна-
кова, гл. ас. д-р Надя Текне-

Георги Пламенов 
Неделчев, ученик от 
ОУ „Хан Аспарух“ в 
Добрич, изработи 
изцяло от семена 
герба на Генерал 
Тошево, който бе 
предаден в общи-
ната. Корените на 
момчето са в селата 
Росица и Красен – 
Ген. Тошевска об-
щина и щом съвсем 
случайно разбира, 
че Общините имат 
празник, на Георги 
му хрумва идеята 
да изработи герба 
на Генерал Тошево 
в чест на празника. 
Освен герба, дете-
то е написало и по-
здравителен адрес 
към всички служи-
тели на Общината, 
в който им пожелава 
да са здрави и да 
бъдат все така уве-
рени в работата си! 

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: НА 14 ОКТОМВРИ 
ПОЧИТАМЕ СВЕТА ПЕТКА - ПЕТКОВДЕН

"СВЕКЪРВА" НА ДОБРИЧКА СЦЕНА

КЕРАМИКА, ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО ЩЕ ВДЪХНОВЯВАТ 
В ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ДОБРИЧ

ХРАМОВ ПРАЗНИК НА ЦЪРКВАТА "СВ. 
ПРЕПМЧЦА ПАРАСКЕВА" ЧЕСТВАТ В ЛОВЧАНЦИ

10-ГОДИШНО МОМЧЕ ОТ ДОБРИЧ НАПРАВИ 
ГЕРБА НА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ОТ СЕМЕНА, ПО 
СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА ОБЩИНИТЕ - 12 ОКТОМВРИ 

ПАМЕТ ЗА З.А. КАЛЧО ГЕОРГИЕВ
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Септември спечели с 2:0
в Тервел срещу втория от-
бор на Спартак (Варна) в
двубой от осмия кръг на
Североизточната трета ли-
га. Домакините изковаха
успеха до средата на пър-
вото полувреме. Те започ-
наха вихрено и още в на-
чалните секунди Баръш Ни-
колаев се размина с топ-
ката на голлинията. Той
обаче се реабилитира в 7-
ата минута, когато елимини-
ра двама бранители и отк-
ри резултата. Десетина ми-
нути по-късно Мартин Кири-
лов тресна гредата. После
Симеон Митев стреля опас-
но с глава. В 28-ата минута
вратарят на варненци прос-
то подари топката на Мар-
тин Кирилов и той реализи-
ра второто попадение в сре-
щата. Последваха пропуски
на Кристиан Пешков и Де-
нис Кадир.

След почивката футбо-

Борислав Михайлов е но-
вият стар президент на
БФС. Това стана ясно, след
като бяха обявени резулта-
тите от гласуването на де-
легатите на извънредния
конгрес. Михайлов спечели
битката със само 11 гласа
повече от тези на Димитър
Бербатов. За победителя са
гласували 241 делегати, за
Бербатов - 230, а за Христо
Порточанов - 8.

Бюлетината на един от
480-те гласували делегати е
невалидна, а трима от при-
съствалите в залата не са
гласували.

Така Михайлов печели над
50% от гласовете още на
първия тур, което автоматич-
но го прави президент на съ-
юза. Ако бе събрал един глас
по-малко, щеше да се стиг-
не до втори тур и балотаж
между него и Бербатов.

Иначе общо шестима
кандидати заявиха претен-

БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ
ОСТАВА ПРЕЗИДЕНТ
НА БФС

листите на Септември на-
малиха темпото. От това
се възползваха гостите,
които на моменти дори
владееха инициативата.
Създадоха и няколко ситу-
ации пред вратата на съ-
перника, но резултатът ос-
тана непроменен. Така
футболистите на Тервел
постигнаха четвъртата си
победа в първенството и
с актив от 13 точки зае-
мат шесто място във вре-
менното класиране.

В друг мач от кръга Чер-
номорец (Балчик) се нало-
жи с 1:0 над гостуващия
му Устрем (Дончево).
Джорджио Димитров до-
несе победата за домаки-
ните. В 17-ата минута вра-
тарят на съперника Бора
Алиев изби топката, изст-
реляна от Ангел Ангелов,
но при добавката на Ди-
митров нямаше какво да
направи.

циите си за президентс-
кото кресло. Преди гла-
суването Ивайло Дражев,
Христо Христов и Георги
Захариев си направиха
самоотвод.

По-късно Димитър Бер-
батов обяви, че ще сези-
ра съда за преизбирането
на Борислав Михайлов тъй
като, според него, е тряб-
вало да се проведе бало-
таж между двамата. При-
чината е, че за новия стар
президент на Съюза са
гласували 241 делегати.
Според Бербатов те не
правят над 50% от делега-
тите, защото по-рано през
деня се били регистрира-
ли 483-ма. Т.е. на Михай-
лов му е трябвало още
един глас за победа на
първия тур. Бербатов до-
пълни, че претенциите му
са на база на Устава на
БФС, който не бил спазен,
и дава конгреса на съд.

За пореден път се пот-
върдиха информациите, че
Любослав Пенев ще бъде
новият треньор на Царско
село. Той води елитния тим
в контролата с дублиращия
отбор на ЦСКА 1948. Дву-
боят се игра на стадиона на
хотелския комплекс и за-
върши с победа 3:0 в полза
на "царете".

Пенев все още не е обя-
вен официално като
треньор на Царско село,

ЛЮБО ПЕНЕВ ИЗВЕДЕ ЦАРСКО
СЕЛО В КОНТРОЛАТА СРЕЩУ
ДУБЪЛА НА ЦСКА 1948

СЕПТЕМВРИ (ТЕРВЕЛ)
ПОБЕДИ ДУБЪЛА НА
СПАРТАК (ВАРНА)

но не е тайна, че именно
той ще наследи уволнения
Антони Здравков. Освен
това от клуба признаха, че
преговарят с легендарния
нападател. Очаква се зав-
ръщането на Любослав Пе-
нев да бъде обявено офи-
циално, когато той оформи
окончателно документите
по раздялата си с ЦСКА -
София. Както е известно,
Ел Голеадор беше уволнен
от "червените" на 25 юли.

България победи с 2:1
Северна Ирландия в мач
от Група "С" на квалифика-
циите за Мондиал 2022.
"Лъвовете" стигнаха до об-
рат, след като на почивка-
та губеха с 0:1, но с два
гола на Тодор Неделев на-
шите се поздравиха с ус-
пеха.

Ясен Петров започна с
две двойки близнаци сред
титулярите. На вратата
застана Иван Караджов, в
защита пред него бяха
Иван Турицов, братята Пет-
ко и Андреа Христови и Ди-
митър Велковски. В халфо-
вата линия - Ивайло Чочев,
Тодор Неделев и другата
двойка близнаци - Радос-
лав и Борислав Цоневи. В
атака пък действаха Кирил
Десподов и добричлията
Атанас Илиев.

Минути преди началото
на срещата на трибуните
пристигна президентът Ру-
мен Радев заедно със си-
на си. Държавният глава не
седна в ложите на стадион
"Васил Левски", а седна
сред хората в сектор "А".

Първата по-сериозна си-
туация бе пред българска-
та врата. В седмата мину-
та Джордан Томсън стре-
ля от дистанция, като пър-
воначално Иван Караджов
не се намеси добре, но в
крайна сметка успя да при-
бере топката. В 17-ата ми-
нута гостите отново бяха
много близо до гола - цен-
триране отляво към Пади
Макнеър, който бе оставен
непокрит, и само късметът
и рефлексът на Караджов
спасиха нашите от гол. При
последвалия корнер Конър
Уошингтън се оказа на
стрелкова позиция от близ-
ка дистанция, но отново
Караджов спаси. В 26-ата

БЪЛГАРИЯ ОБЪРНА
СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ С
ДВА МОЩНИ ШУТА НА
ТОДОР НЕДЕЛЕВ

минута дойде първото по-
опасно влизане на Бълга-
рия в половината на съ-
перника. Десподов полу-
чи топката на скорост от-
дясно, но си затвори ъгъ-
ла и опитът му за удар бе
блокиран. Десетина мину-
ти по-късно гостите откри-
ха резултата. След цент-
риране и удар с глава на
Джош Магенис Караджов
отново спаси, но Конър
Уошингтън се оказа най-
близо до топката и я дов-
кара във вратата. До края
на първата част България
наложи натиск, но атаки-
те бяха беззъби и не зас-
трашиха с нищо вратата на
северноирландците.

В 53-ата минута България
изравни. Влезлият като ре-
зерва Илиан Илиев потър-
си Неделев в наказателно-

то поле и след рикошет
топката стигна до халфа на
Ботев, който без да се ба-
ви, с левия крак прониза
Бейли Пийкок-Фаръл. Де-
сетина минути по-късно
Неделев донесе пълния об-
рат за "лъвовете". Чочев
подаде, а играчът на Ботев
от границата на наказател-
ното поле с отличен шут
направи 2:1.

Въпреки победата Бълга-
рия официално се сбогува
с шансовете си за Монди-
ал 2022. Швейцария побе-
ди Литва с 4:0 и така "лъ-
вовете" изгубиха възмож-
ност да стигнат до една от
първите две позиции. Ита-
лия и Швейцария са лиде-
ри с по 14 точки, докато
България остава на трета
позиция с осем точки и
един мач до края - госту-
ване на "кръстоносците".
Северна Ирландия е с пет
точки, но и един мач по-
малко от България. Единственият българин в

тенис елита Григор Димит-
ров продължи възходящото
си представяне с успех 6:3,
6:4 над 211-сантиметровата
първа ракета на САЩ Рай-
ли Опелка, който е и 20-и
в световната ранглиста.
Така Гришо за първи път в
кариерата си постигна две
поредни победи в Индиън
Уелс и се класира на ос-
минафиналите в "Мастърс"-
а, провеждащ се в прос-
ловутия комплекс, извес-
тен като "Рая на тениса".

Димитров ще се изправи
срещу водача в схемата Да-
ниил Медведев, но каквото
и да се случи оттук нататък
в надпреварата, то програ-
мата "минимум" бе изпълне-
на по изключително убеди-
телен начин.

В Сан Диего Григор на-
помни за най-добрите си

ГРИГОР ДИМИТРОВ СТИГНА
1/8-ФИНАЛИТЕ В ИНДИЪН
УЕЛС ЗА ПЪРВИ ПЪТ

години и сега продължи
възхода срещу доста ко-
варен съперник и при не-
удобни условия заради
силния вятър, който чес-
то променяше траектори-
ята на топката. Бавният
корт също не се понрави
на Опелка, но Димитров
беше много по-прецизен
на свой сервис и изобщо
не позволи на съперника
си да се добере дори до
шанс за пробив.

С рекордното си класи-
ране в Индиън Уелс Гри-
шо почти сигурно си оси-
гури и изкачване с още
една позиция в световна-
та ранглиста до 27-мата.
Според статистиката, ос-
вен очевидното предимс-
тво при сервис, срещу
Опелка той е направил 18
уинъра и само 4 непредиз-
викани грешки.

От Асколи официално
обявиха раздялата си със
спортния директор Фабио
Лупо. Втородивизионният
клуб не разкри причините
за нея, но пожела успех на
досегашния си ръководи-
тел в бъдещите му начина-
ния.

Според Джанлука Ди
Марцио причината за ос-
тавката на Лупо са разли-
чия относно клубната поли-

ЧОВЕКЪТ, ДОВЕЛ АТАНАС
ИЛИЕВ В АСКОЛИ,
НАПУСНА КЛУБА

СЕВЕРОИЗТОЧНА ТРЕТА ЛИГА

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
  1. Дунав 8 8 0 0 34:6 24
 2. Лудогорец III 7 7 0 0 21:3 21
 3. Черноломец 8 6 1 1 19:3 19
 4. Ботев (НП) 8 6 1 1 11:4 19
 5. Черноморец 8 4 2 2 15:7 14
 6. Септември 98 7 4 1 2 18:6 13
 7. Волов (Шн) 8 3 1 4 9:13 10
 8. Спартак II 8 3 1 4 8:16 10
 9. Спортист 8 2 2 4 8:13 8
10. Светкавица 8 2 2 4 5:11 8
11. Устрем 8 2 0 6 8:17 6
12. Рилци 8 1 1 6 6:26 4
13. Доростол 8 0 1 7 5:23 1
14. Локо (Рс) 8 0 1 7 4:23 1

ПРОГРАМА ЗА IX КРЪГ
16 октомври 2021 г., събота, 16:00 ч.
Дунав (Русе) - Волов (Шумен)
Лудогорец 1945 III (Рз) - Светкавица (Търговище)
Спартак 1918 II (Варна) - Доростол (Силистра)
Рилци (Добрич) - Септември 98 (Тервел)
Локомотив (Русе) - Черноморец (Балчик)
17 октомври 2021 г., неделя, 16:00 ч.
Черноломец 1919 (Попово) - Ботев (Нови пазар)
Устрем (Дончево) - Спортист 2011 (Г. Тошево)

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

тика. Любопитното е, че
директорът напусна "къл-
вачите" навръх 57-ия си
рожден ден. Той се задър-
жа в клуба по-малко от че-
тири месеца. През този
период Асколи привлече
българския национал
именно по инициатива на
Лупо, който е ръководил
редица италиански клубо-
ве, сред които Торино, Па-
лермо и Венеция.

www.centersport.org

В центъра на спортния
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Продължение от миналия брой
Осигурява морската подготовка на 

читавата авиация, зенитно-ракетните 
стрелби на полигон Шабла, всичко оно-
ва, което, когато и както се наложи. За 
завиждане обаче е „съквартирантът” във 
военния район. Докато ВВС са в непре-
къснат спад от 1998 г. насам, РТВ са си 
във възход. С пребазирания през 2004 г. 
модернизиран радар, със сертификата си 
от НАТО през 2009 г. Радиолокационен 
възел Балчик е преден пост на алианса 
по наблюдение и контрол над въздушното 

пространство. Естествено – и елемент 
на системата, гарантираща въздушния 
суверенитет на страната.

На 7 октомври имаше слова, а в тях 
– история. Спомена се и румънската 
предистория на летището. 
Каква ирония на съдбата! 
Изградено като граждан-
ско в средата на 30-те 
години на миналия век, 
преминало десетилетия 
достойна военна съдба, в 
първите години на новото 
хилядолетие по-скромно, 
а от миналия месец то 
бурно се завръща към из-
началната си гражданска 
функция. Ако тогава на 
немски машини румънски-
ят кралски двор и елит са 
хвърчали по редовни линии 
по дела или да пекат кълки 
край техния дворец на то-
гавашната им територия, 
днес на нашата територия по нередовни 
линии прелитат на луксозните си бизнес- 
и спортни самолетчета новоизлюпени 
голфъри – да гонят топки с пръчки по по-
ляната. Дай Боже „догодина” да кацат и 
препълнени с туристи въздушни лайнери. 
Ще видим…

Ако през 1940 г. на заминаване румън-
ците си взимат всичко, което може да 
се носи, и „за спомен” разорават нап-
реки полосата, днес военните я сдават 
перфектна. Е, тревичката е от любов 
към природата. От румънско „до вчера” 
имаше три неща – сграда с парашутна 
кула, хангар и офицерско казино (столо-
ва). От българско – още един хангар (все 

пак построен от германците), няколко 
добри сгради и още толкова руини „за 
спомен” от армейския недоимък. Новият 
собственик ще реши колко и кои зъби да 
избие на харизания кон. Внимание! Да не 
забравяме музея на поделението. Като 
няма друго, поне историята да остане. 

Засега има два варианта - в Исторически 
музей на града или в централната сграда 
на бъдещия граждански терминал. Май 
ще спечели вторият…

Военното летище Балчик (рождена дата 
– 1 октомври 1941 г.) винаги, пряко или 
косвено, е отражение и пресечна точка 
на геополитика, на национален и блоков 
интерес, на технически прогрес, на бойно 
майсторство, на оперативно-стратеги-
чески схващания, на чести, понякога 
противоречиви промени, експерименти, 
реформи. То „участва” във Втората све-

товна война, дава жертви и герои. 
Колкото по-студена е Студената 
война, толкова по-гореща е подго-
товката на авиационните поделе-
ния в Балчик. В новия период след 
1992 г. летището се отваря за ду-
зина посещения на представители 
на десетки държави – инспекции, 
делегации, аташета…

През годините на летището са 
се базирали различни формиро-
вания -Стрелкова школа, Сборно 
войсково ято, Сборен войскови 
орляк, Изтребително ято, Минно-
торпеден авиополк, Бомбардиро-
въчна авиодивизия, Изтребителен 
авиополк, Изтребителна авиоес-

кадрила, Изтребителна авиобаза, Авиа-
ционна техническа база. От дивизия с три 
полка в периода 1951 – 1995 г. рангът на 
поделението днес се срива до батальон. 
Балчишките летци пилотират повече от 20 

типа самолети, произведени в четири дър-
жави. На смяна на модерния за времето 
си немски „парк” след войната идват едни 
от най-добрите съветски машини, реду-
ват се витлови, реактивни, свръхзвукови 
самолети. Онзи изключителен МиГ-25 е 
единственият самолет, който „не харес-
ва” летището, а летецът му катапултира. 
За „изложба” по време на учението „Щит 
82” на него каца Су-24, през цялата му 
история – всичката летателна техника на 
въоръжение в българските ВВС. Между 
другото – Живковия „Ту-154” и Борисовия 
„Фалкон”. Едно международно авиорали 
преди няколко години приземява в Балчик 
десетки представители на съвременната 

гражданска „джобна” авиация.
Първото военно поделение на летище 

Балчик е учебно. През Стрелковата шко-
ла в периода май 1941 - септември 1944 
г. за по няколко месеца летци и щурмани 
от другите летища изучават теорията и 
практиката на въздушните стрелби и бом-

бомятане на сушата и в морето. Обучава-
щата функция става традиция. Тук през 
годините летците се приучват на много 
нови за България самолети, сред които 
Ме-109, после Як-9, Ту-2, та до „ерата” на 
МиГ-овете. Днес тук е актуална морската 
подготовка на „командировани” с маши-
ните си летци.

Все пак летището е дом на бойната 
авиация. През „немския” период, във 
военните години задачите й са проти-
володъчна отбрана на крайбрежието и 
защита на морските комуникации. Слав-
на страница в историята записва 682-ро 
изтребително ято (1941 – 1943 г.), от съз-
даването на което започва летоброенето 
на военното летище Балчик. Пребазирано 
край София, ятото брани небето над нея 
от чуждите „летящи крепости”. Първият 
командир на 682-ро ято капитан Кръс-
тьо Атанасов постига пет победи във 
въздушните боеве, вторият – поручик 
Стоян Стоянов, с 15 победи над София се 
превръща в най-големия български възду-
шен ас през 20-ти век, третият – поручик 
Иван Русев, загива през април 1943 г. в 
Балчик. Загива и летецът-изтребител от 
ятото поручик Иван Бонев, прославил се 
с осем победи…

След войната базираната в Балчик 
авиация преминава през своя минно-тор-
педен, бомбардировъчен и изтребителен 
период (от 1955 г.), който от 1978 г. е и 

свръхзвуков. В нейната история има 24 
трагични дати – гибелта на 22 летци (сред 
тях са трима командири на ята и един на 
ескадрила) и двама парашутисти. Тъжна 
за поколенията летци, техници и назем-
ния състав е и датата 1 септември 1998 
г., когато 6-та Изтребителна авиационна 
база е реорганизирана в 6-та Авиационна 
техническа база. Изтребителите излитат 
за последно за Добрич или са избукси-

рани, хората – редуцирани. Зад гърба 
им обаче остават десетилетия на бойно 
дежурство, учения, стрелби, усвояване 
на нова техника, усъвършенстване на 
самото летище.

В „изтребителния” период - от 18 ок-
томври 1955 г. до 31 август 1998 г., на 
летище Балчик са служили 173 летци. За 
43 години 32 випуска на авиационното 
училище попълват летателния му състав. 
От най - ранния випуск - 1948 г., е един 

летец, от последния - 1996 г., са трима. 
Най-голямо е постъплението от випуск 
1951 г. – 16 души, 1954 г. – 11, 1961 г. – 12, 
1968 г. – 10, 1876 г. – 10. По 9 летци са от 
випуски 1953, 1987 и 1990 г.

Суровите климатични условия и осо-
беностите на „непотопяемия самолето-
носач”, допълнителните сложни морски 
задачи, стремежът към бойно майстор-
ство формират балчишката летателна 
школа. Нейно доказателство са постига-
ните през годините резултати, отличните 
стрелби в Астрахан, както и „високос-
ната” 1981 г. – 100% първокласни летци! 
Балчик ражда и една „рецепта” – над 
морето изтребителите атакуват съвсем 
истинска мишена. Стар МиГ-15 лети на 
автономен полет, след като пилотът е 
катапултирал в морето. Един катапултира 
10 пъти, друг загива…

В различни периоди на различни длъж-
ности на летище Балчик са служили 
трима бъдещи генерали. Генерал-полко-
вник Любчо Благоев е бил командир на 
ескадрила в състава на авиополка. Той 
достига най-високата командна длъжност 
в авиацията и я заема 15 години – от 
1975 до 1990 г. е командващ ПВО и ВВС. 
Генерал-майор Александър Дечев е бил 
командир на минно-торпедния полк, впо-
следствие заместник-командващ и начал-
ник-щаб на ВВС. Генерал-майор Станьо 
Станев е бил командир на авиополка, 

когато става герой на ави-
ационния фолклор: „Вали, 
гърми – Станев лети!” Впо-
следствие е командир на 
2-ра Дивизия ПВО. Гене-
рал-майор професор Борис 
Бонев е бил старши техник 
на звено, впоследствие 
- заместник-началник по 
учебната и научната част 
на ВВВУ „Г. Бенковски”, 
директор на Института за 
космически изследвания 
към БАН, председател на 
Българската аерокосмиче-
ска агенция. През 1992 г. в 
запаса звание генерал-ма-
йор получава и военновре-
менният герой в битките 
над София Стоян Стоянов.

След балчишкия си пери-
од негови кадри командват 
други военни авиационни 
формирования, работят в 

по-горни щабове и министерството на 
отбраната, по летища, в гражданската и 
селскостопанската авиация. На Балчик 
са летели двамата български космонавти, 
дубльорът на втория започва службата 
си тук. Балчишки кадри са летците, които 
първи в страната летят на МиГ-25 и МиГ-
29, в новото време – един късметлия и на 
„Мираж”.

Годишнината ще отшуми, гостите ще 

я забравят, ветераните ще си живеят 
със своите мъжки спомени, хората от 
днешната скромна техническа авиоба-
за, наследници на слава и мъжество, 
ще борят актуалните си проблеми, ще 
осигуряват колегите си от ВВС. Може и 
да им завиждат. По брега има паметни 
плочи, в морето – не! Коя ли годишнина 
ще събере в един паметник преклонение-
то пред всички…

pan.bg

1 ОКТОМВРИ Е: ВЕЛИКАТА АВИОБАЗА БАЛЧИК СТАВА 
НА 80 ГОДИНИ! ПРАЗНИЧНО-НЕПРАЗНИЧНО! ИСТОРИЯТА
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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. 4-10

ПРОДАВАМ  КЪЩА  С 
ДВОР  1480 КВ. В С.  ТЕ-
ЛЕРИГ  ОБЛ. ДОБРИЧ. 
ТЕЛ .  ЗА  ВРЪЗКА: 
0895463948. 4-10

ПРОДАВАМ дворно 
място 1200 кв.м. в Гаази 
баба. Цена по договаря-
не. Тел.: 0886 762 469. 
7-20

ПРОДАВАМ място - 
1200 кв. м в село Рогаче-
во - местността "Круша-
ка"; тел. 0899/192 666. дд

**КУПУВА

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛ-
СКА земя в Ловешка 
и Плевенска области. 
Купува части от не-
разделени, 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

ДАВА СЕ СТАЯ ПОД 
НАЕМ В РАЙОНА НА 
БОЛНИЦАТА В ДОБРИЧ. 
ТЕЛ. 0894 424 286. 2-5

5000 ДКА, КОМАСИ-
РАНА ЗЕМЯ, ПОД АРЕН-
ДА, С. ЧЕРВЕНА ВОДА, 

РУСЕНСКО, ТЕЛ.: 0889 
512996, 08889 73408. 3-5

ДАВАМ ТАВАНСКА 
СТАЯ ПОД НАЕМ, ДО 
Б О Л Н И Ц А Т А .  Т Е Л : 
0894424286. 3-3

ДАВАМ ПОД НАЕМ 
ДВУСТАЕН, обзаведен 
апартамент, етж 2. Тел. 
0899 732 010. 6-10

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 ОБЗАВЕДЕ-
НА квартира в центъра 
на Добрич за момиче 
- ученичка. Тел. 0886 
848454.

ДВАМ ПОД НАЕМ 
магазин 86 кв.м. в гр. 
Балчик - пракинг "Дво-
реца". Тел. 0898 946 
976. вд

УСЛУГИ

ВиК УСЛУГИ, ГАРАН-
ЦИЯ. Тел. 0885187183.

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

РАЗНИ

Продавам печка с во-
дна риза, заедно с аку-
мулатор, ЮПС и водна 
помпа. 0887 599 386. 1-5

ПРОДАВАМ котел на 
твърдо гориво, чешки, чу-
гунен, 4 секции. Тел. 0896 
535 937. 3-5

БОЛНОГЛЕДАЧКА ЗА 
ВЪЗРАСТНА ЖЕНА. Тел. 
0899940542. 4-10 

ПРОДАВАМ пчелни от-
водки, 4 рамки, многокор-
пусни. Тел. 0888 867 206.  
 4-6

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 

Централната избирателна комисия (ЦИК) изтегли  жре-
бия за номерата в бюлетините за изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката и за народни представители 
на 14 ноември 2021 г.

НОМЕРАТА НА БЮЛЕТИНИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА 
ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ, ИЗДИГНАТИ ОТ ПАРТИИ 
И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ:

1. Йоло Денев и Марио Филев
2. Димитър Димитров и Цветанка Георгиева
3. Росен Миленов и Иван Иванов
4. Валери Симеонов и Цветан Манчев
5. Костадин Костадинов и Елена Гунчева
6. Румен Радев и Илияна Йотова
7. Горан Благоев и Ивелина Георгиева
8. Благой Петревски и Севина Хаджийска.
9. Марина Малчева и Савина Луканова
10. Александър Томов и Лъчезар Аврамов
11. Волен Сидеров и Магдалена Ташева
12. Боян Расате и Елена Баташка
13. Жельо Желев и Калин Колев
14. Светослав Витков и Веселин Белоконски
15. проф. Анастас Герджиков и Невяна Митева
16. Луна Йорданова и Иглена Илиева.
17. Мустафа Карадайъ и Искра Михайлова.
18. Цвета Кирилова и Георги Татунов
19. Лозан Панов и Мария Касимова- Моасе
20. Мария Колева и Ганчо Попов
21.  доц. Милен Михов и Мария Цветкова
22. Георги Георгиев и Стоян Цветков
23. Веселин Марешки и Полина Цанкова
ПАРТИИТЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ ЩЕ БЪДАТ 

СЪС СЛЕДНИТЕ БЮЛЕТИНИ:
24. „Има такъв народ“
25. „Продължаваме промяната“

26. „Партия МИР“
27. „Блгоденствие – Обединение – Градивност“
28. „Българския национален съюз – НД“
29. „Пряка демокрация“
30. „Демократична България“
31. „Изправи се БГ! Ние идваме!“
32. ГЕРБ-СДС
33.“БСП за България“
34. „Българска прогресивна линия“
35. „Партия на Зелените“
36. „Бригада“
След като станаха ясни номерата на бюлетините, идва ред 

и на предизборната кампания. Официално стартът й ще бъде 
даден на 15 октомври.

Международният ден на белия бастун се отбелязва се от 
1969 г. по решение на Международната федерация на сле-
пите с цел привличане на вниманието на международната 
общност към проблемите на хората с нарушено зрение.

През 1921 г. Джеймс Бигс - фотограф от Бристол, Вели-
кобритания, ослепява след злополука. В района, в който 
живеел, имало силно пътно движение. Ето защо той боядисал 
в бяло бастуна, който използвал за подпомагане на придвиж-
ването си. Белият цвят го направил по-забележим.

През 1930 г. французойката Жили Дербемон предлага 
бастуните, използвани от слепи хора, да бъдат оцветени в 
бял цвят, за да се забелязват по-добре и белият цвят да бъде 
знак, символ на зрителния дефект.

През 1931 г. кметът на Париж реализира тази идея. Съща-
та година във Франция стартира национална програма за 
движение на незрящи хора. В САЩ въвеждането на белия 
бастун се дължи на Джордж Бонъм.

През 1943 г. в Пенсилвания, работещият във военна бол-
ница психолог Ричард Хувър, изобретява дългия бял бастун. 
Това изобретение било провокирано от тежката ситуация, в 
която са се намирали слепите му пациенти. Поради опасност 
от бомбардировки, болницата била разположена в гора и в 
няколко сгради, отдалечени една от друга. Това много за-
труднявало придвижването на слепците.

На 6 октомври 1964 г. в САЩ с резолюция на Конгреса, 
подписана от президента Линдън Джонсън, 15 октомври е 
обявен за ден на белия бастун.

През 1980 г. денят е отбелязан за първи път и у нас с про-
яви, организирани от Съюза на слепите в България.

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА С ГЛАДА. 16 октомври е 
обявен от Организацията по прехраната и земеделието към 
ООН през 1979 г. за Международен ден за борба с глада. От-
тогава този ден се отбелязва в повече от 150 страни по света. 
Краят на 2021 година, а и началото на 2022 г. е очевидно, че 
тази тема ще бъде особено актуална с настъпилия хаос от 
неконтролируемото увеличаване на цените, тревожната инфла-
ция, явната неспособност /поне да този момент/ Европейската 
комисия да овладее този процес. На фона на увеличаващия 
се брой хора под прага на бедността, все по-болезнено се 
понасят и коментират печалбите на банките и големите ком-
пании, на корупцията, на мафията, която контролира важни 
държавни институции в своя финансова изгода, на медиите, 
които подвластно избягват крещящите социални проблеми и 
ги заменят с шоу и информация в стил хляб и зрелища, без да 
коментират непосилната цена на храните.

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА АНЕСТЕЗИОЛОГА. Междуна-
родният ден на анестезиолога е започнал да се отбелязва 
по повод на първата публична демонстрация за подаване на 
наркоза при операция на 16 октомври 1846 г. На тази дата 
английският учен Уйлям Мортън прави първата демонстрация 
на анестезия (обезболяване) с етер в Масачузетската Главна 
болница в Бостън. Анестезиологът е не само многопрофилен 
специалист с познания в областта на вътрешните болести, 
кардиология, неврология, ендокринология, но и психолог. 
Анестезиологът е този специалист, в чиито ръце, знания и 
професионализъм е нашият живот по време на животоспа-
сяващите операции, а и не само при тях, в очите на когото 
гледаме с ужаса за и от болката… А той – с очите си един ден 
да ни види живи и здрави. Честит празник, анестезиолози!

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА БЕДНОСТ-
ТА.  На 17 октомври светът отбелязва  Деня за изкореняване 
на бедността. Той е обявен за такъв с резолюция на ООН от 
1992 година. Историята на Деня е свързана с датата 17 октом-
ври 1987 година. Тогава повече от 100 000 души се събират 
на площад „Трокадеро“ в Париж, където през 1948 година 
е подписана Всеобщата декларация за правата на човека, 
за да отдадат чест в памет на жертвите на крайна нищета, 
насилието и глада. Декларацията е едно, реалността е друго. 
Дори бегъл реалистичен поглед в България днес показва, че 
декларациите на политици и преуспяващи общественици и 
бизнесмени са едно, а реалността е друга. Пълната демо-
графска катастрофа, броят на хората, които не могат да си 
платят лекарства, осветление, отопление, храна и облекло за 
оцеляване, все по-недостъпните за мнозина медицински гри-
жи и образование, работа, наеми за жилище, отглеждане на 
деца, говорят, че има нещо гнило в България и то все повече 
наподобява обещавана райска ябълка, която на практика 
гние, вони и отблъсква със своята безнадеждност и хоризонт, 
който отдавна не е светлина в тунела за хиляди, а по-скоро 
космическа черна дупка, която привлича смъртоносно всичко 
към ядрото си.

НОМЕРАТА В БЮЛЕТИНИТЕ ЗА 
ИЗБОРИТЕ 2 В 1 НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г.

15 ОКТОМВРИ: МЕЖДУНАРОДЕН 
ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН - СИМВОЛ НА 
НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЛЕПИТЕ ХОРА

КАЛЕНДАРЪТ - ТРИ В ЕДНО
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ОВЕН – Свои мисли или друго нещо може 
да ви развълнува и направи по-разсеяни. 
Но работата ви изисква да сте търпели и 
внимателни, особено, ако работите с хора, 
пари и документи.

ТЕЛЕЦ – Като разумни хора добре знаете, 
че ненужните и излишни спорове отнемат 
от енергията ви, за това не губете времето 
си напразно. Търпеливо се насочете към 
задачите си за днес, очакват ви и новости.

БЛИЗНАЦИ – Запазете спокойствие и си 
наложете умереност във всичко, работете 
над себе си и ще откриете слабите си стра-
ни, които следва да отстраните. С воля и 
последователни действия ще постигнете 
голяма част от целите си днес.

РАК – Колкото по-добре се владеете и 
контролирате слабите си страни, толкова ще 
бъдете по-силни и в кондиция да посрещне-
те предизвикателствата днес.

ЛЪВ – Не се плашете от трудностите, 
голяма част от тях са преодолими, за това 
заложете на добрата си подготовка и не се 
поддавайте на нездрави внушения.

ДЕВА – Общуването с хора, имащи успехи 
в сферата, в която се трудите, ще са ви от 
полза, стига да покажете доброто си отно-
шение и не бързате да критикувате. Днес 
най-важното е да сте умерени във всичко.

ВЕЗНИ – Отнесете се с разбиране към 
онези, които не възприемат идеите ви за 
едно или друго, всеки има право на свое 
мнение, но вие със сигурност ще си спести-
те ненужен емоционален товар.

СКОРПИОН – Ще привличате с находчиви 
и интелигентни идеи, от които ще се заин-
тересоват хора, можещи да ги осъществят. 
Това ще облекчи работата ви, но не изпадай-
те в крайности, когато обсъждате конкретни-
те детайли.

СТРЕЛЕЦ – За предпочитане е днес да се 
съсредоточите върху работата си, с която ня-
кои от вас изостават, а и предвид финансо-
вото ви обвързване с кредитни институции.

КОЗИРОГ – Верни на себе си, смело и 
категорично ще отхвърлите условностите, 
които ви пречат и ще продължите напред, 
водени от собственото си виждане за не-
щата.

ВОДОЛЕЙ – Очакваните добри развития 
ще направят деня ви по-светъл и ще се 
отразят положително на самочувствието и 
на енергетиката ви, благодарение на което 
без затруднения ще намирате решение на 
всичко, което застане на пътя ви днес.

РИБИ – Очаквани новини, свързани с 
децата, роднините, семейството, бизнеса и 
кариерата ще направят деня ви по-светъл 
и ще ви заредят не без основание с опти-
мизъм.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Ако нямаш сметки в офшорки, не означава, че си честен човек, а че си беден чо-
век.. -  Деляна  от Писарово, но не тази, за която си мислите

РОЖДЕНИЧКА на 16 
октомври е Виктория 
Георгиева, една млада 
дама, която ние от НДТ 
познаваме и обичаме 
от бебе и която вече е 
дипломиран икономист. 
А днес й желаем да е 
здрава, да е обичана, 
да постига върхове в 
избраната професия и 
в живота й всичко да е 
светло и красиво!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
в аванс казваме на пред-
седателя на Областния 
съвет на БЧК Добри 
Драгнев, който празнува 
на 16 октомври. А поже-
ланията към него са за 
здраве и за много успехи 
в благородната дейност, 
с която се е заел!

В АВАНС честитим 
рождения ден на Весе-
лин Сидеров, който праз-
нува на 16 октомври и му 
желаем да се радва на 
здраве, щастие у дома и 
успехи в работата!

ПРАЗНИК има в събо-
та нашата колежка Ива-
лина Костадинова. Пово-
дът – четвъртият рожден 
ден на прекрасната й 
внучка Кристияна, а ние 
от НДТ от сега желаем 
на малката принцеса 
да расте здрава, умна 
и палава – за радост 
на мама, татко и  батко 
Митко. А баба и дядо да 
продължат много да я 
глезят!

ЕДНА УДИВИТЕЛНА 
ЖЕНА празнува рожден 
ден на 17 октомври - Зоя 
Иванова, дългогодишен 
педагог и една от уч-
редителките на дамски 
клуб „Майчина грижа“. 
Да си здрава, Зойче, 
казваме в аванс с обич 
ние от НДТ, както и 
всички дами-добротвор-
ки, Всичко прекрасно, 
което си сътворила до-
сега, да ти се връща сто-
кратно! Да се радваш на 
обич, уважение, безброй 
приятели и също така 
безброй сбъднати мечти!

РОЖДЕН ДЕН в неде-
ля празнува Снежанка 
Симеонова – кметски на-
местник на село Медово, 
а пожеланията към нея 
в аванс са за здраве и 
много ентусиазъм в пол-
за на хората от повере-
ното й населено място!

РОЖДЕН ДЕН на 18 
октомври празнува се-
кретарят на община Ген. 
Тошево Вяра Дянкова, 
а ние от НДТ отсега й 
наричаме да е здрава, 
да успява с усмивка в 
добрите си начинания и 
да работи активно за хо-
рата от добруджанската 
община!

В АВАНС честитим 
рождения ден на Райна 
Ташева, която празнува 
на 18 октомври. На стил-
ната дама желаем от 
здраве, успехи, поводи 
за усмивка и сбъднати 
мечти да не се отърве!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
казваме на Даринка 
Стойчева, която праз-
нува на 18 октомври, с 
пожелания да е здрава, 
прекрасните й деца да й 
дават безброй поводи за 
гордост и усмивка, да се 
радва на много приятели 
и сбъднати мечти!

РОЖДЕН ДЕН празну-
ва на 18 октомври  Ге-
нади Ганчев, а пожела-
нията към него в аванс 
са за здраве, успехи в 
бизнеса и осъществени 
добри начинания! 

ИМЕН ДЕН на 18 ок-
томври празнуват всич-
ки с имената: Златка, 
Златина, Златко, Златан, 
Златомир, Лука, Лукан. 
Нека са здрави и нека 
всичко добро, с което 
се заема получава без-
условна небесна под-
крепа!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 
казваме днес на адвокат 
Силвия Кирякова, с поже-
лания да е здрава, да се 
радва на обичта на пре-
красното си семейство, 
да има както и досега, 
безброй поводи за радост 
и гордост с чудесните си 
деца, да печели всички 
справедливи дела и в жи-
вота й да царят светлина 
и хармония! 

РОЖДЕНИК днес е доц. 
Белчо Белчев, а нашите 
пожелания към него са за 
здраве, много излекувани 
благодарни пациенти и 
много поводи за радост! 

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН каз-
ваме днес на хората с име-
на: Петко, Петка, Петкан, 
Петра, Петрана, Петрина, 
Петрия, Петричка, Петка-
на, Пенко, Пенка, Парас-
кев, Лука, Лукан Параске-
ва, Парашкев, Парашкева, 
Паруш, Кева. И нека тях-
ната покровителка – света 
Петка дари всичките им 
добри мисли и дела със 
здраве и успехи!

РОЖДЕНИК утре е д-р 
Светомир Михайлов, а 
ние от НДТ от днес му 
наричаме да е здрав и да 
се радва на уважение и 
осъществени добри начи-
нания!

СВЕТСКА КЛЮКААВТОМОБИЛЪТ НА ПРИНЦ ЧАРЛЗ 
ИЗПОЛЗВА ГОРИВО ОТ ВИНО И СИРЕНЕ

Автомобилът на принц 
Чарлз използва гориво, про-
изведено от вино и сирене, за 
да щади околната среда, писа 
в. "Гардиън".

Британският престолона-
следник се похвали, че него-
вият "Астън Мартин" се движи 
с "излишък от английско бяло 
вино и суроватка от процеса 
на производство на сирене". 
Той обяви това в навечерието 
на годишната конференция 
на ООН за климата, която ще 
започне на 31 октомври в шот-
ландския град Глазгоу.

Странното решение на 
принц Чарлз да декарбонизи-
ра своя "Астън Мартин", като 

използва смес от биоетанол, 
направен от отпадъци от си-
рене и вино, не трябва да се 
възприема като сериозен на-
чин за справяне с проблема, 
смята Грег Арчър, директор на 
британското подразделение 
на европейската организация, 
бореща се за чист въздух "Ти 
енд И" (T&E).

 Според него употребата на 
биогорива причинява повече 
вреди, отколкото ползи, защо-
то "стимулира обезлесяването 
и промяната в използването 
на земята, което задълбочава 
климатичната криза".

Колата, която принц Чарлз 
притежава от пет десетиле-
тия, всъщност е преобразу-
вана да се движи с горив-
на смес, съставена от 85% 
биоетанол и 15% безоловен 
бензин, уточнява в. "Гардиън".

Доктор Крис Малинс, екс-
перт по алтернативни горива, 
определя като "бутиково" ре-
шението с колата на британ-
ския престолонаследник.

Природозащитниците под-
чертават необходимостта да 
се шофира по-малко и да се 
премине към електрически 
превозни средства с батерии, 
използващи възобновяема 
енергия.


