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ОД МВР ДОБРИЧ    обявява конкурси за постъпване на 
държавна служба в МВР за 19 вакантни длъжности: 

1. полицай-ст. полицай 7 бр. „Общинска полиция“ при 
Първо РУ МВР Добрич;
2. младши-авконтрольор II-I ст., 1 бр. сектор „Пътна по-
лиция“ при ОД МВР Добрич;
3. полицай-ст. полицай (ВПА) 1 бр - РУ МВР Балчик;
4. полицай-ст. полицай (ВПА) 1 бр - РУ МВР Албена;
5. полицай-ст. полицай  2 бр - РУ МВР Шабла;
6. полицай-ст. полицай (ВПА) 1 бр - РУ МВР Шабла;
7. полицай-ст. полицай  4 бр - РУ МВР Г. Тошево;
8. полицай-ст. полицай (ВПА) 1 бр - РУ МВР Г. Тошево;
9. младши автоконтрольор II-I ст. 1 бр. - РУ МВР Тервел;
Документи и информация за конкурсите се получават 
всеки ден от 10:00 часа до 12:00 часа в сградата на ОД 
МВР Добрич. 
Напомняме на гражданите, че крайният срок за канди-

датстване е 23 ноември 2017 г. 

Поетът Иван Статев представя книга за своя живот пред повече от 170 съграждани в ТИЦ 
„Мелницата“.                                                                                                              Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Необикновеният 
обикновен човек!

издател на книгата на 
балчишкия сатирик. 
Последва представя-
не на живота и твор-
ческия му път филм, 
в който Иван Статев 
непринудено разказа 
за своя живот – дет-
ство, ученически го-
дини и юношество, 
професионален път 
и най-вече за своята 
поезия, съпътствала 
живота му от най-
ранно детство. 

Вечерта продължи 
със стихове, кои-
то поетът рецитира 
изразително, както 
винаги с удоволст-
вие и готовност. Те 
съпътстват неговото 
ежедневие и са не-
разривно свързани с 
битието му. 

Последваха поз-
дравления от прияте-
ли, роднини, близки 
и запознати с негово-
то творчество – бли-
кащо от лек хумор, 
когато се отнася до 
обикновените чо-
вешки недостатъци и 
доста остро сатирич-
ни, когато засягат об-
ществените недъзи. 

Б е ш е  и з р а з е н о 
внимание от Росица 
Шалтева, настоящ 
ръководител на бал-
чишкия литературен 
клуб. „В духовния 
живот на града ни се 
появи още един арте-
факт – новата книга 
на Иван, в която той 
не се ограничава с 
житейските факти 
само, тя е ценна с 
това, че в нея е изра-
зена житейската фи-
лософия на човек с 
голяма душа, защото 
Странджата е един 
голям Човек.”

Много почитатели 
на творчеството на 
този оригинален тво-
рец изразиха внима-
ние към него с топ-
ли, искрени слова, 

„Животът ми пре-
мина в едно вълне-
ние. Е, прекрасно 
е, нали?” – заявява 
Микеланджело. Не-
волно се сетих за 
това откровение на 
безсмъртния майстор 
след събитие в нашия 
град, главен герой, 
в което беше един, 
колкото обикновен, 
толкова и популя-
рен човек, но със си-
гурност талантлив 
творец. Повод за 
размишленията ми 
е честването на 75-  
годишнината му и 
издаването на втора-
та му книга. Първата 
му книжка „Сатири” 
издадоха през 2003 
г. Маруся Костова и 
Вилислава Цонева. 

Иван Статев е из-
вестен и с прозвище-
то Странджата, пред-
стави на рождения 
си ден своята книга, 
носеща емблематич-
ното заглавие „Моят 
живот”. 

Това се случи на 15 
ноември тази година 
от 17.00 часа в ин-
тересната концертна 
зала на последния 
етаж в ТИЦ „Мел-
ницата”. Особена ат-
мосфера цари в тази 
зала, бях почувствала 
това през лятото, ко-
гато дъждът реши да 
осуети една от вече-
рите на класиката, но 
не успя, защото кон-
церт, се състоя там, 
а дори и на обикно-
вено пиано гостува-
щите чуждестранни 
музиканти успяха да 
изпълнят програмата 
си. 

Много гости при-
състваха на този 
празник на Иван Ста-
тев, открит от Нико-
лай Мирчев, бивш 
ръководител на лите-
ратурния клуб „Йор-
дан Кръчмаров” и 

с цветя и подаръци. 
Поздрави го и него-
вият син Станимир, 
за когото поетът с 
гордост заяви, че е 
поел щафетата от 
него и е работил в 
летището като баща 
си. 

Интересно, и както 
винаги оригинално, 
беше изразено вни-
манието на Димка 
Малева /съученичка 
на съпругата на по-
ета/, която го прину-
ди да си припомни и 
рецитира стихове по 
нейно желание. 

„Дълбока и все-
странна е човешката 
душа” – заяви о.з. 
Николай Колев, ра-
ботил с Иван в ле-
тището, бил негов 
командир. Той му 
подари часовник и 
подчерта, че авиа-
цията не е задушила 
таланта на поета, а 
е дала простор на 
мислите, чувствата, 
въображението, без 
които поезия няма. 
„Да живееш с орли-
те” – с това пожела-
ние беше изразено 
уважението и почи-
тта на балчишкия 
писател Радостин 
Мирков. 

Стихове, посветени 
на поета, рецитира 
и В. Романов, отбе-
лязвайки в поздра-
вителното си слово, 
че поезията на Иван 
е чиста и откровена. 
Той напомни и шах-
матната страст на 
„този образ ненад-
минат” и го квали-
фицира като „Нео-
бикновен Обикновен 
Човек”. С подаръци 
и трогателни думи се 
обърна към твореца 
и Иван Апостолов, 
който сподели раз-
вълнувано, че се е 
изненадал от житей-
ските факти, за които 

така честно и без 
украшения разказ-
ва Статев в книгата 
„Моят живот”. 

Втората книга на 
Иван Статев е на-
истина едно инте-
ресно четиво. Пи-
сателят разказва за 
своя 75-годишен жи-
вот, за съдбата си и 
илюстрира със сним-
ки голяма част от 
важните моменти в 
живота си. Открове-
но, без превземки и 
преувеличения е спо-
делил радости и тре-
воги, синовна обич 
и признателност към 
тези, които са го от-
гледали, възпитали и 
както сам се изразява 
направили да стане 
човек.

Втората част на 
книгата му е пое-
зия – стихотворения, 
които определя като 
патриотични, фило-
софски, любовни, 
военни, сатирични, 
хумористични, авто-
биографични. Сти-
хосбирката завършва 
с поетично посвеще-
ние от Николай Мир-
чев, който с много 
обич заявява: 

„В това сърце от 
чувства изтерзано ти 
носиш своята мечта 
да видиш България 
и българското знаме 
на най-високо място 
да се вдигнат.”

Какво повече може 
да се каже за този та-
лантлив човек, който 
явно притежава спо-
собността да намери 
и изрази себе си и 
своята истина за жи-
вота. Човек, творец, 
който вярва в добро-
тата и търси красо-
тата  в човешките 
отношения. Който не 
престава да се вълну-
ва от тях!

Мария 
АНДРЕЕВА

Международeн ден на 
толерантност в  

ЦДГ „Мир”с . Сенокос

Запознахме деца-
та и с „Приказката за 
цветовете и приятел-
ството”. Подарихме им 
„Златните правила за 
толерантност”. А те не 
пропуснаха да изнесат 
своя малък концерт-
поздрав към библиоте-
карите.

Толерантност- това е 
милосърдие.

На 16 ноември, за-
едно с децата от ЦДГ 
„Мир”, отбелязахме 
Международния ден на 
толерантността. Пред-
ставихме презентация, 
чрез която дадохме 
определение за толе-
рантност, разяснихме 
какво означава да си 
толерантен и как да го 
постигнем.

Толерантност-това е 
добродушие.

Толерантност-това е 
състрадание.

Толерантност-това е 
уважение.

Толерантност-това е 
приятелство.

Толерантност-това е 
търпение.

Марияна 
ГЕОРГИЕВА

Мероприятие на библиотеката на НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ Бал-
чик с деца от от с.Сенокос.                                                             Фото: /Б.Т./ 

Задържаха под стража мъж, обвинен за 
убийство в село Смолница

нин. В един момент между 
обвиняемия и потърпев-
шия възникнал спор, който 
прераснал в сборичкване. 
Те паднали на земята, като 
пострадалият започнал да 
налага 64-годишния Ис. А. 
с юмруци в лицето. Дру-
гите двама техни съседи 
започнали да ги разтърва-
ват, когато забелязали кръв 
по лицето на обвиняем-
ия. Непосредствено след 
това той си тръгнал, но 
впоследствие се върнал с 
преправената си въздушна 
пушка, възпроизвел един 
изстрел в тялото на потър-
певшия и отново напуснал 
къщата. За случилото се 
бил подаден сигнал на те-

Окръжен съд - Добрич 
взе мярка за неотклонение 
“задържане под стража” 
спрямо 64-годишния Ис. 
А. от село Смолница, об-
винен за убийството на 
свой съселянин. Тежкото 
умишлено престъпление е 
извършено във вечерните 
часове на 13 ноември т.г. 
в село Смолница с препра-
вена въздушна пушка.

От събраните към този 
момент доказателства ста-
ва ясно, че пострадалият 
и обвиняемият са били в 
добри междусъседски от-
ношения. Въпросната ве-
чер двамата, заедно с още 
един мъж,  се черпели в 
дома на друг техен съселя-

лефон 112, но смъртта на 
простреляния настъпила 
преди идването на поли-
цейските и медицински 
екипи.

Окръжният съд наложи 
на обвиняемия най-теж-
ката мярка за процесу-
ална принуда, след като 
прецени, че са налице 
достатъчно данни за не-
говата съпричастност към 
извършеното деяние и  че 
има опасност той да се ук-
рие или да извърши друго 
престъпление. 

Постановеният съдебен 
акт подлежи на обжалване 
и протест пред Апелати-
вен съд - Варна в тридне-
вен срок.

Открит е крадецът на лавандула в с. Сенокос
установено, че същият 
е извършител на кражба 
на 9 000 броя посадъчен 
материал лавандула от 
частен имот на терито-
рията на с. Сенокос, обл. 
Добрич. Инкриминира-
ните вещи са установени 

След проведени ОИМ 
и ПСД от служители на 
РУ МВР Балчик е задър-
жан криминално прояве-
ният и осъждан Д.А. (23 
г.) от с. Сенокос, обл. 
Добрич. 

В хода на работа е 

и иззети по надлежния 
ред. 

На задържания е на-
ложена мярка подписка. 
Работа по установяване-
то и документиране на 
цялостната му престъп-
на дейност продължава.


