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 Фондация “Вигория” с председател Мария Добрева, 
издаде  книгата на Стела Илиева от с.Дропла, номинирана 
за Общественик на 2019 г, бивш народен представител от 

Василевски избирателен район в 4 НС 1962 г.

Стела Илиева е една българка, съчетала в себе 
си трудолюбието на нашия народ и оптимизма на 
мечтателя, която решава за своята 80-годишнина 
да изненада и себе си, и близките си. Тя написва 
автобиографичната книга „С труд и мечти“, която 
е синтез на живота на една добруджанка, живяла в 
три исторически епохи. Независимо от големите 
различия на политическата идеология в тези три 
епохи, основният принцип в нейното семейство 
винаги е бил трудът. Доказвайки се с труда си, Стела 

изминава нелекия път от птицегледачка, ударничка на труда, до Народното 
събрание, като народен представител от Василевски избирателен район 
на Толбухински (Добрички) окръг. Животът ѝ е изпъстрен с много 
срещи, които я обогатяват, оставят трайни спомени или се превръщат в 
приятелства за цял живот. Тя е надарена да бъде константна  в сърдечното 
си отношение към хората. Наследник на родове, които с вяра и труд са 
защитавали живота, Стела Илиева е продължител на основните житейски 
принципи на своите деди, за които личното добруване е вървяло паралелно 
с общественото добруване.

... През всичките години на моята трудова дейност, освен преките 
ми задължения съм изпълнявала и редица дейности на доброволни начала. 
Тази допълнителна ангажираност изпълнявах с удоволствие, защото 
съзнавах, че добруването на обществото се нуждае и от доброволния 
труд на хората.

... Годините ми вече са напреднали, но продължавам да участвам 
в социалния живот на селото. Надявам се, че и младите ще развиват в 
себе си социална активност и съпричастност към живота на нашето 
село.

Книгата „С труд и мечти“ е едно увлекателно, но и поучително 
четиво. Посланията към читателите са поднесени ненатрапливо, носещи 
много житейски оптимизъм. Със своите автобиографични спомени Стела 
Илиева оставя една „жива приказка“, както за своите наследници, така и 
за своите познати и непознати читатели.

Мария Добрева, фондация „Вигория“

Стела Илиева

С ТРУД И МЕЧТИ

Разпращат фалшиви 
съобщения от името на 
„Български пощи“ ЕАД

За разпращане на изклю-
чително много фалшиви 
електронни съобщения 
от името и/ или с логото 
на дружеството, под фор-
мата на анкети или игри, 
съобщиха от „Български 
пощи“ ЕАД. В неверните 
информации се посочва, 
че получателят ще получи 
„награда“ – мобилен теле-
фон, като за целта трябва 
да потвърди участие, пре-
доставяйки лични данни 
(електронен адрес, данни 
от дебитна или кредитна 
карти и др.) и да заплати 
такса. В повечето случаи в 
съобщението се уведомя-
ва, че клиентът има прат-
ка и трябва да заплати оп-

ределена сума за нейното 
получаване, като е необхо-
димо да предостави данни 
от банкова карта и др. 
„Български пощи“ ЕАД 
обръща внимание, че не 
изпраща тези съобщения, 
не провежда анкети или 
игри, не раздава награ-
ди, не изисква по имейл 
заплащане на такси за 
доставка и при никакви 
поводи не изисква лични 
данни от дебитна или кре-
дитна карта за доставката, 
както и такса за тази дос-
тавка. 
Имейли, които не носят 
официалния адрес и не 
произхождат от домейна 
на дружеството, не следва 
да се приемат за достовер-
ни. През последните годи-
ни Български пощи“ ЕАД 
не организират томболи и 
игри, но ако тази полити-
ка се промени, те ще бъдат 
отразени на официалната 
страница на дружеството, 
уточняват от пресцентъра 
му.                                   БТ

Абонамент’2021 
“Балчишки телеграф” - 

Вашият вестник и електронно издание! 
Годишен абонамент  за електронното 

издание 30.00 лв. 
Абонирайте се в „Български пощи” 
ЕАД :  Кат.№ 2628 за в.”Балчишки 

телеграф” и Кат.№ 2629 за сп.”Форум”
Абонамент може да направите и 

в редакцията на вестника в хотел 
„Балчик” офис 105 тел. 0899 655 249 

Сметка в Банка ОББ Балчик  IBAN BG 
65 UBBS88881000573627  „Масони – МК” 

Балчик пл.”21 септември” №5 МОЛ 
Маруся Костова  ЕИК 201927699

МенторМейт инвестира в млади софтуерни 
специалисти и заплаща обучението им

DevCamp е 3-месечна 
обучителна програма за 
студенти и млади хора с 
интерес към софтуерната 
разработка или автомати-
зираното тестване.
Като част от програмата 
участниците преминават 
през интензивно 12-сед-
мично обучение, по време 
на което трупат теорети-
чен и практически опит в 
предпочитани от тях уеб 
и мобилни технологии и 
получават финансово въз-
награждение. Самото обу-
чение включва лекционна 
част, индивидуални зада-
чи и екипни проекти. През 
целия период на DevCamp 
участниците получават 
съвети и насоки от топ 
експерти от МенторМейт, 
които влизат в ролята и на 
техни индивидуални мен-
тори. 
Докато развиват своите 
умения, участниците за-
почват работа и по реални 
клиентски софтуерни про-
екти на пълен работен ден, 
което им помага да трупат 
ценен практически опит. 
Това им дава възможност 
да се потопят в културата 
на компанията, която цени 
проактивността, гъвка-
востта и високите резул-
тати в работата. Само най-
добрите от тях получават 
предложение за работа в 
компанията след успешно 
представяне в DevCamp 
и имат възможността да 
продължат професионал-
ното си развитие като уеб 
разработчик, мобилен раз-
работчик или софтуерен 
инженер в тестването.
“Бих описала DevCamp 
като програма, която ус-
корява развитието на все-
ки. Помага също и в това 

Американската компания за разработка на специализиран софтуер МенторМейт организира 
четвърто издание на обучителната си програма за млади софтуерни специалисти.

участниците да се ориен-
тират кариерно. Позво-
лява бързо усвояване на 
поне две нови технологии 
в рамките само на 3 ме-
сеца. След теоретичната 
подготовка участниците 
могат да оценят напредъ-
ка си в реални проекти, да 
покажат завидни способ-
ности и да продължат пътя 
си напред с ментор,” смя-
та Даря Добрева, Старши 
специалист по обучения и 
развитие в МенторМейт.
Препоръчително е канди-
датите за програмата да са 
с известен опит в софтуер-
ната разработка, а от тях 
се очаква както да имат 
опит с писането на код и 
използването на алгори-
тми, така и да притежават 
аналитични умения. Кан-
дидатите следва да имат 
добри комуникационни 
умения, способност за ра-
бота в екип и отлични по-
знания по английски език. 
“Гледаме на участниците 
в DevCamp като на коле-
ги, които са изключител-
но способни, готови да 
покажат най-доброто от 
себе си. Затова полагаме 
много усилия програмата 
да протече гладко за всеки 
един от участниците. Под-
крепяме ги в развитието 
им през целия период. Ето 
защо зад реализацията на 
програмата стои един се-
риозен екип от близо 50 
човека, които поемат роли 
на лектори, асистенти и 
ментори,” споделя Даря 
Добрева, Старши специа-
лист по обучения и разви-
тие в МенторМейт.
Кандидатстването за 
DevCamp е отворено до 22 
януари 2021 година. Всич-
ки кандидатствали ще по-

лучат техническа задача 
и ще трябва да подготвят 
кратко видео представя-
не на английски език. Те 
трябва да изпълнят двете 
задания в рамките на се-
дем дни след кандидат-
стването. Тези, които ре-
шат успешно задачата, ще 
бъдат поканени на онлайн 
тест. През седмицата след 
теста ще бъде организи-
рано онлайн интервю с 
онези, които преминат ус-
пешно тестовото задание. 
Най-добрите ще бъдат 
поканени да станат част 
от програмата, която стар-
тира на 22 февруари 2021 
година.
Досега МенторМейт е 
провела три издания на 
програмата, а статистика-
та за тях е впечатляваща. 
Измежду всички 1651 кан-
дидати едва 91 успяват да 
преминат тясното сито на 

подбора и да станат учас-
тници в програмата. От 
тях 57 завършват програ-
мата, което означава, че 
само 3% от всички софту-
ерни таланти преминават 
успешно през обучението. 
В края на DevCamp пове-
че от 60% от участниците 
получават предложение да 
продължат кариерата си в 
МенторМейт.
- 
За МенторМейт:
МенторМейт е американ-
ска софтуерна компания, 
основана около мобилно 
приложение за чуждоези-
ково обучение през 2001 
година в Минеаполис, 
Минесота. Днес компа-
нията е една от най-бързо 
развиващите се в сектора 
за разработка на специа-
лизирани уеб, мобилни и 
облачни приложения за 
различни бизнес клиенти, 

с над 1200 успешни про-
екта в портфолиото си,  
600 водещи специалисти 
в екипа си в България и 
офиси в София, Пловдив, 
Велико Търново, Варна, 
Русе, Минеаполис и Гьо-
теборг.
https://mentormate.com/bg/
За DevCamp:
DevCamp е 3-месечна обу-
чителна програма за уеб 
и мобилни технологии, 
предназначена за млади 
таланти, готови да старти-
рат своята кариера в сфе-
рата на софтуерната разра-
ботка. Участниците имат 
възможността да развият 
своите технически умения 
и да натрупат практически 
опит в работата по реални 
проекти, докато получават 
финансово възнагражде-
ние.

https://devcamp.
mentormate.com/


