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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Ùå ïðåîáëàäàâà îáëà÷-
íî âðåìå, ñ âðåìåííè ðàç-
êúñâàíèÿ ïðåç äåíÿ íàä ñå-
âåðîèçòî÷íèòå ðàéîíè. Ùå 
ïðîäúëæè äà äóõà óìåðåí, 
â Äóíàâñêàòà ðàâíèíà è Èç-
òî÷íà Áúëãàðèÿ - âðåìåííî 
ñèëåí âÿòúð îò ñåâåðîèçòîê. 
Ìèíèìàëíèòå òåìïåðàòóðè 
ùå ñà ìåæäó ìèíóñ 1 è 4. 
Ïðåîáëàäàâàùèòå ìàêñèìàë-
íè òåìïåðàòóðè ùå ñà ìåæäó 
7 è 12, ïî-íèñêè ùå îñòàíàò â 
Ñåâåðîçàïàäíà Áúëãàðèÿ è ïî 
âèñîêèòå êîòëîâèííè ïîëåòà - 
ìåæäó 3 è 5.

ШЕСТИМА СТАНАХА ШЕСТИМА СТАНАХА 
ЗАРАЗЕНИТЕ СЗАРАЗЕНИТЕ С  
КОРОНАВИРУС В ДОБРИЧКОРОНАВИРУС В ДОБРИЧ

9 ДОБРОВОЛЦИ 
СА СЕ ЗАПИСАЛИ 
В ОБЩИНАТА

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

На стр. 2На стр. 2

КУПИ СВОЯТА 
е-ВИНЕТКА ВЪВ ВСЯКА 
ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ 

На стр. 2

На стр. 4На стр. 4

ВРЕМЕТОВРЕМЕТО В ОБЩИНА 
ТЕРВЕЛ 39 
ГРАЖДАНИ СА 
ПОД КАРАНТИНА

10-ГОДИШНО 10-ГОДИШНО 
МОМЧЕ ДАРИ МОМЧЕ ДАРИ 
СПЕСТЯВАНИЯТА СПЕСТЯВАНИЯТА 
СИ НА БОЛНИЦАТАСИ НА БОЛНИЦАТА

НОВ ЗАМ.-КМЕТ В НОВ ЗАМ.-КМЕТ В 
ОБЩИНА ДОБРИЧОБЩИНА ДОБРИЧ

На стр. 3На стр. 3

На стр. 6На стр. 6

На стр.  2На стр.  2
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За шести случай на за-
разен с коронавирус в
Добрич съобщиха на бри-
финг на Оперативния щаб.
Той се е завърнал от Авст-
рия и заради грипоподоб-
ни симптоми е потърсил
лекарска помощ. Мъжът е
настанен в Инфекциозното
отделение на болницата в
Добрич.

Само преди няколко дни
мъж от Добрич, завърнал
се от Англия, се оказа с по-
ложителна проба и бе впи-
сан като пети заразен в
областта.

Пациентите са в добро
общо състояние. Установе-
ни са контактните им лица
и те са под задължителна
домашна карантина.

В добро общо състояние
са и четиримата пациенти,
дали положителни проби в
края на миналата седмица.

ШЕСТИМА СТАНАХА
ЗАРАЗЕНИТЕ С
КОРОНАВИРУС В
ДОБРИЧ

При тях също всички контак-
тни лица са установени и са
поставени под задължител-
на домашна карантина.

Служителите на ОД МВР
за денонощие са извърши-
ли 179 проверки на лица,
поставени под карантина,
като няма констатирани на-
рушения. За същия период
от време са проверени 225
търговски обекта за спаз-
ване на въведените ограни-
чителни режими и няма ус-
тановени нарушения на те-
риторията на областта.

Министърът на здравео-
пазването Кирил Ананиев
издаде заповед № РД-01-
144/22.03.2020 г., с която
разпорежда да не се допус-
ка консумация на място в
обекти за бързо хранене и
хранителни магазини на те-
риторията на бензиностан-
ции. НДТ

9 ДОБРОВОЛЦИ СА СЕ ЗАПИСАЛИ В ОБЩИНАТА
Към вчерашна дата 9 доб-

ричлии са се отзовали на
призива на Община Добрич
за намиране на добровол-
ци. Лицата са на възраст от
30 до 50 години, а най-мла-
дият от гражданите, които
са предложили помощта си
при възникване на нужда и
необходимост, е на 16 го-
дини. Други двама са пред-
ложили на Общината даре-
ния от дезинфектиращи
средства и, може би, болнич-
на апаратура.

Преди дни Общината отп-
рави към гражданите на Доб-
рич апел за набиране на доб-
роволци във връзка с въвеж-
дането на извънредното по-
ложение в страната и града.

За всеки един от добровол-
ците, които ще бъдат ангажи-
рани, ще се осигурят необхо-
димите предпазни средства.

Местният парламент ще
гласува предложението на
Многопрофилната болница
за активно лечение в Доб-
рич да бъде дарена сумата
от 50 000 лева във връзка с
извънредната ситуация в
страната.

"Ще предложим на общин-
ските съветници да гласуват
сумата от 50 000 лева като
дарение на болницата във

112 НОВИНИ

На 23 март в град Тервел е спрян за проверка лек
автомобил "Мерцедес" с варненска регистрация,
управляван от 51-годишен мъж от град Тервел. При
последвалата проверка за употреба на алкохол с
техническо средство, цифровата индикация отчита
наличието на 2,76 промила в издишания от водача
въздух. Задържан е за 24 часа.

На 24 март, около 23:55 часа в района на зала
"Добротица" в град Добрич е спрян за проверка
товарен автомобил "Фолксваген" с добричка
регистрация, управляван от 30-годишен мъж,
известен на МВР. В хода на проверката е установено,
че същият управлява в едногодишен срок от
наложено му наказание. Задържан е за 24 часа.

На 25 март, около 00:25 часа в град Добрич е спрян
за проверка лек автомобил "Фолксваген" с добричка
регистрация, управляван от 43-годишен мъж,
известен на МВР. При последвалата проверка за
употреба на алкохол с техническо средство,
цифровата индикация отчита наличието на 1,38
промила в издишания от водача въздух. Задържан е
за 24 часа. НДТ

Във връзка с въведеното
извънредно положение на
територията на Република
България и предвид наци-
оналните мерки за ограни-
чаване разпространението
на вируса COVID-19, Упра-
вителите на етажната соб-
ственост да организират
следното:

1. Да се спазват санитар-
но-хигиенните изисквания
във входа;

2. Да дезинфекцират вхо-
да с препарат на хлорна
основа или белина мини-
мум 3 (три) пъти седмично;

3.  При констатирани
случаи на лица с положи-
телни резултати за
COVID-19 и поставяне на
изолация с домашно ка-
рантинно лечение, от Об-
щина град Добрич ще бъ-
де извършено 3-кратно де-
зинфекциране на входа в
рамките на 24 часа от ус-
тановяването му;

4. При установяване на
нарушаване на карантина-
та да се уведомяват орга-
ните на МВР, противоепи-
демичен контрол на РЗИ -

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ:
СЪОБЩЕНИЕ ДО УПРАВИТЕЛИТЕ
НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

тел. 058 655-501 или Опера-
тивен дежурен към Общи-
на град Добрич -денонощ-
но тел. 058 602-724

Настоящото писмо тряб-
ва да бъде поставено на
видно място във входа.

На домашна изолация и
лечение подлежат следни-
те потвърдени случаи на
COVID-19:

- асимптоматични лица

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ: ДВА ПЪТИ
ДНЕВНО Е ДОБРЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ
В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Във връзка с постъпили-
те множество запитвания
от физически и юридичес-
ки лица за това с какъв
препарат, как и колко пъти
трябва да се извършва де-
зинфекция на етажна соб-
ственост, търговски зали и
други, потърсихме експер-
тния съвет на специалис-
тите от РЗИ Добрич, които
препоръчват дезинфекция-
та да се извършва с пре-
парати на хлорна или спир-
тна основа.

При условие, че няма
поставени под домашна
карантина в етажната
собственост, дезинфекция
на общите части се пре-
поръчва да се прави два
пъти дневно, като е добре
вторият път да е след при-
биране на живеещите в
етажната собственост.

На интернет страницата
си на адрес: http://www.rzi-
dobrich.org Регионална зд-
равна инспекция предоста-
вя информация за дезин-
фекция на здравни, търгов-
ски и различни от тях обек-
ти. В информациите, спе-
циалистите посочват и пре-
парати, които могат да се
ползват ефективно, както и
съотношението, в което,
ако са под формата на кон-
центрат, да се приготвят за
употреба. Публикувани са
и препоръки на Световна-
та здравна организация за
домашно лечение на забо-
лели от коронавирус, как-
то и номера на телефони,
където всеки може да по-
лучи компетентен отговор
или да подаде сигнал.

Днес излезе от печат
извънреден брой на Дър-
жавен вестник - 28, в кой-
то е публикуван приетият
Закон за мерки и дейст-

вия по време на извън-
редното положение, обя-
вено с решение на НС
от 13 март 2020 г.

Според разпоредбите
работодателите ще могат
да предоставят само пла-
тен годишен отпуск на
работниците или служи-
телите си, без тяхно съг-
ласие. Без да се изиск-
ва съгласие от служите-
лите работодателите и
органите по назначава-
не ще могат да предос-
тавят до една втора от
платения годишен от-
пуск на своите подчине-
ни. Въвежда се възмож-
ност работодателите и
органите по назначава-
не в зависимост от ха-
рактера на работата да
възлагат надомна работа
или работа от разстояние
на работниците и служи-
телите си без тяхно съгла-
сие, освен когато това е
невъзможно.

Срокът на валидност на
личните карти, който изти-
ча в периода от 13 март
до 31 октомври 2020 г., се
удължава с шест месеца,
реши парламентът. Спо-
ред приетите текстове за

връзка с извънредната епи-
демиологична обстановка.
Ще бъде предложено на ди-
ректора на болницата д-р
Светозар Байчев да реши
каква медицинска апарату-
ра да бъде закупена със су-
мата, но въпреки това об-
щинските съветници могат
да направят свои предложе-
ния как да бъдат изразхо-
дени средствата.

Сумата от 50 000 лева
ще бъде осигурена от ре-
зерва в бюджета на Об-
щина Добрич.

При необходимост, зала
"Добротица" може да бъ-
де превърната в полева
болница, съобщават от об-
щината. Капацитетът й е
150 легла.

Общинското предприя-
тие "Общински имоти" ще
почисти самата зала, ще
бъде в режим на готовност
и при евентуална нужда,
разбира се, трябва да бъ-
де съгласувано с Нацио-
налния щаб и с армията,
тъй като те извършват те-
зи разгъвания на полеви

болници.
От миналата седмица зд-

равните медиатори с помощ-
та на сътрудници на "Общин-
ска полиция" патрулират в
ромските квартали на Доб-
рич. Целта на патрулите е по-
доброто информиране на жи-
вущите за извънредното поло-
жение, въведено в страната и
града, както и за мерките за
безопасност, които трябва да
се предприемат от всички.
Служителите срещат разбира-
не и благодарност за предос-
тавените разяснения.      НДТ

(открити като контактни или
в хода на проведени епи-
демиологични проучвания);

- лица с леки клинични
оплаквания (телесна темпе-
ратура < 380 С, кашлица,
неразположение, хрема,
възпалено гърло, стомаш-
но-чревни симптоми, като
гадене, повръщане и /или
диария, без промени в пси-
хичния статус (т.е. обърква-
не или летаргия) и без прид-
ружаващи хронични заболя-
вания или имунокомпроме-
тиращи състояния и др.).

- На задължителна изола-
ция и хоспитализация в ле-
чебно заведение на терито-
рията на съответната област
подлежат следните потвър-
дени случаи COVID-19:

- възрастни лица ? 60 г.,
независимо от клиничното
протичане на заболяването;

- лица с придружаващи за-
болявания или имунокомпро-
метиращи състояния, неза-
висимо от клиничното про-
тичане на заболяването;

- лица с тежко клинично
протичане като задух или
затруднено дишане, поява-
та на храчки или хемоптое;

- лица с невъзможност за
изолация и лечение в до-
машни условия, независи-
мо от клиничното протича-
не на заболяването.

времето на удължения срок
личната карта е валиден иден-
тификационен документ за са-
моличност само на територи-
ята на България.

До отмяна на извънредно-
то положение няма да се
прилагат последиците от за-
бава за плащане на задъл-
жения на частноправни су-
бекти, включително лихви и
неустойки за забава, както и
непаричните последици, ка-
то предсрочна изискуемост,
разваляне на договор и из-
земване на вещи, приеха на-
родните представители.

Парламентът реши аптеки-
те да могат да отпускат ле-
карства само с рецептурна
книжка без рецепта съглас-
но данните за отпуснати ле-
карствени продукти в нея от
предходни месеци и по ред
определен от здравната ка-
са. Действието на приетата
мярка ще продължи до два
месеца след отмяната на из-
вънредното положение,
предвижда законът.

С пълният текст на Зако-
на, можете да се запознаете
на следния адрес:

https://dv.parliament.bg/
ПРЕСЦЕНТЪР - ОБЛАСТНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ

В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 39 ГРАЖДАНИ
СА ПОД КАРАНТИНА

В община Тервел 39
граждани са с карантинни
мерки като сред тях има
пациенти не само в общин-
ския град, но и в редица се-
ла - Орляк, Безмер, Каблеш-
ково, Попгруево, Главанци,
Коларци, Божан, Сърнец,
Зърнево, Полковник Саво-
во, съобщават от кметската
управа, позовавайки се на
данни на Регионалната зд-
равна инспекция.

Най-скорошният срок, в
който за някои изтича ка-
рантината, бе вчера - 25

март, а най-отдалеченият
- 2 април.

Кметовете на населе-
ните места в общината са
съобщили за общо 16 ду-
ши, завърнали се през
последните почивни дни
от чужди страни, сред ко-
ито са и Испания, Герма-
ния, Великобритания.

Публичните места с
най-висок риск от разп-
ространение на корона-
вирусната инфекция -
банкомати, вендинг ав-
томати, банки, офиси за

разплащания, магазини и
други, продължават да се
дезинфекцират, посочват от
общината. Обработват се и
медицинските заведения,
както и сградата на общин-
ската администрация. Бари-
ера ограничава влизането в
двора на медицинския цен-
тър в Тервел, допълват от
кметската управа. Община-
та възнамерява да разшири
площите за обработка сре-
щу вируса, съобщи корес-
пондентът на БТА Юлия
Христова.
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ИМА И ДОБРИ НОВИНИ ВЪВ ИМА И ДОБРИ НОВИНИ ВЪВ 
ВОЙНАТА С КОРОНАВИРУСАВОЙНАТА С КОРОНАВИРУСА

ÔÐÀÍÖÈß
Ëåêàðñòâî ñðåùó êîðîíàâèðóñà å òåñòâàíî óñïåøíî 

âúâ Ôðàíöèÿ. Ôðåíñêèòå ó÷åíè ñúîáùèõà çà óñïåøíè 
ðåçóëòàòè îò êëèíè÷íîòî èçñëåäâàíå íà äåéñòâèåòî íà 
êîìáèíàöèÿ îò äâå ñúùåñòâóâàùè ëåêàðñòâà – õèäðîê-
ñèõëîðîõèí è àçèòðîìèöèí – ñðåùó íîâèÿ êîðàíîâèðóñ.

ÑÀÙ
Âîäåù ó÷åí ðàçÿñíè äîáúð ëè å õèäðîêñèõëîðèíúò 

â ëå÷åíèåòî íà COVID-19. Â èíòåðâþ çà àâòîðèòåòíàòà 
àìåðèêàíñêà òåëåâèçèÿ Fox News ä-ð Óèëÿì Ãðåéñ, êîéòî 
å îíêîëîã â êëèíèêà Ëåíúêñ Õèë â Íþ Éîðê, çàÿâè, ÷å â ëå-
÷åáíîòî çàâåäåíèå ïðåïàðàòúò ñå èçïîëçâà ïðè ïàöèåíòè 
â òåæêî ñúñòîÿíèå íåîôèöèàëíî. Ëåêàðèòå èçïîëçâàò 
õèäðîêñèõëîðèí ñ èëè áåç àíòèáèîòèêà àçèòðîìèöèí. Òî 
ïîêàçâà îãðîìíà åôèêàñíîñò. Íÿìàìå ñìúðòåí ñëó÷àé â 
íàøàòà áîëíèöà ïðè ïîâå÷å îò 100 ïàöèåíòè.

ÊÓÁÀ
Â Êóáà ïðèëàãàò ëåêàðñòâî, êîåòî äàäå äîáðè ðåçóëòàòè 

ïðè îâëàäÿâàíåòî íà åïèäåìèÿòà îò êîðîíàâèðóñ â Êèòàé. 
À êóáèíñêàòà “àðìèÿ îò áåëè ïðåñòèëêè” íàâðåìåòî ñå 
ñïðàâè óñïåøíî è ñ Åáîëà. Åäíî ëåêàðñòâî ÿâíî èãðàå 
âàæíà ðîëÿ â áèòêàòà ñðåùó íîâèÿ âèðóñ: Èíòåðôåðîí 
àëôà-2á. Ïî äàííè íà êóáèíñêèÿ ïðàâèòåëñòâåí âåñòíèê 
“Ãðàíìà“, àíòèâèðóñíèÿò ïðåïàðàò å åäèí îò 30-òå ìåäè-
êàìåíòà, ñ êîèòî Êèòàé ëåêóâà çàðàçåíèòå îò Êîâèä-19.

ÊÈÒÀÉ
Öåíòðàëíèÿò êèòàéñêè ãðàä Óõàí, åïèöåíòúðúò íà åïè-

äåìèÿòà îò êîðîíàâèðóñà â Êèòàé, íå å ðåãèñòðèðàë çà 
ïåòè ïîðåäåí äåí íèòî åäèí íîâ ñëó÷àé íà çàðàçÿâàíå.

Êèòàé çàâúðøè êëèíè÷íî èçïèòâàíå íà Favilavir, àíòè-

âèðóñíî ëåêàðñòâî çà  COVID-19. Ëåêàðñòâîòî íàìàëÿâà 
ïåðèîäà íà âèñîêà òåìïåðàòóðà ïðè ïàöèåíòè ñ COVID-19 
îò 4,2 äíè äî 2,5 äíè áåç ñòðàíè÷íè åôåêòè”, ïèøå è 
êèòàéñêèÿò îôèöèîç “Æåíìèí æèáàî”.  “Favilavirr” ñå 
ïðîèçâåæäà îò êèòàéñêàòà êîìïàíèÿ Zhejiang Hisun 
Pharmaceutical. Ëåêàðñòâîòî ñå íàðè÷à îùå Favipiravir 
èëè Avigan. Â ßïîíèÿ ïîä òåçè èìåíà ñå ïðîèçâåæäà îò 
Fujifilm Holdings çà áîðáà ñ ãðèïà. ßïîíñêè ìåäèè ïî-ðàíî 
ñúîáùàâàõà, ÷å Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî 
â ñòðàíàòà îáìèñëÿ äà ëåêóâà ïàöèåíòè ñ êîðîíàâèðóñ 
òî÷íî Avigan. Ïðåïàðàòúò å îäîáðåí çà ïðîäàæáà â ßïî-
íèÿ ïðåç 2014 ã. è äî ìîìåíòà íÿìà äàííè çà ñòðàíè÷íè 
åôåêòè.

ÈÑÏÀÍÈß
Ïðåçèäåíòúò íà PharmaMar Æîçå Ìàðèÿ Ôåðíàíäåñ 

îáÿâè âúâ âòîðíèê, ÷å èìà ëåêàðñòâî, êîåòî ìîæå äà 
áúäå åôåêòèâíî ïðè ëå÷åíèåòî íà êîðîíàâèðóñ è ñå 
íàäÿâà òîâà äà ñòàíå ÿñíî äî íÿêîëêî ñåäìèöè.  Ñòàâà 
äóìà çà àïëèäèí, íîâî „ðåâîëþöèîííî“ ëåêàðñòâî, êîåòî 
ñå èçïîëçâà çà ëå÷åíèå íà ðàê íà áåëèÿ äðîá. Íîâîòî 
ëåêàðñòâî å îôèöèàëíî îäîáðåíî îò ïðàâèòåëñòâîòî 
íà Àâñòðàëèÿ è ïðåäñòîè äà áúäå îäîáðåíî â Òàéâàí, 
Íîâà Çåëàíäèÿ è Þæíà Êîðåÿ, óòî÷íÿâà bulgaros.ovh. 
„Íàäÿâàìå ñå, ÷å èìàìå ñúåäèíåíèå, êîåòî ùå ëåêóâà 
áîëíèòå îò êîðîíàâèðóñ. Ïðîáèòå âå÷å ñå òåñòâàò â 
ñïåöèàëèçèðàíè ëàáîðàòîðèè“, äîáàâè Ôåðíàíäåñ. 
Íàñòîÿùîòî èçîáðåòåíèå ñå îòíàñÿ äî ìåòîäè çà åôåê-
òèâíî àíòèòóìîðíî ëå÷åíèå. Åêãåèíàñöèäèí 743, ÅÒ-743, 
ïðåäñòàâëÿâà ïðîòèâîðàêîâî ñðåäñòâî, ïîëó÷åíî îò 
ìîðñêè îðãàíèçúì.

òà íà òúðñåùè ðàáîòà ëèöà - https://egov.bg/wps/portal/egov/
services/social-services/unemployment/439c1e0d-495a-47b2-
9227-540b54a30bcb

Âêëþ÷âàíå â îáó÷åíèå íà âúçðàñòíè - https://egov.bg/wps/
portal/egov/services/social-services/unemployment/530d4256-
8761-434e-a78d-b938d510708a;

Èçäàâàíå íà ñëóæåáíà áåëåæêà çà óäîñòîâåðÿâàíå íà ðå-
ãèñòðàöèÿ íà òúðñåùî ðàáîòà ëèöå - https://egov.bg/wps/portal/
egov/services/social-services/unemployment/3aacfaa7-da84-4151-
8f5e-841cd3ecb391

Âñÿêà óñëóãà å ñ ïîäðîáíî îïèñàíèå è ñ äèðåêòåí äîñòúï äî 
ñúîòâåòíèÿ åëåêòðîíåí ôîðìóëÿð çà ïîïúëâàíå. Çàÿâëåíèÿòà çà 
ãîðåïîñî÷åíèòå óñëóãè ñå ïîëó÷àâàò â ÄÁÒ, êîÿòî çàÿâèòåëÿò 
å èçáðàë è ïîñî÷èë â çàÿâëåíèåòî ñè ÷ðåç ÑÑÅÂ â ïðîôèëà 
íà èçáðàíàòà ÄÁÒ.  Åäèíåí ïîðòàë çà äîñòúï äî åëåêòðîííè 
àäìèíèñòðàòèâíè óñëóãè íà ÄÀ ÅÓ.

 II. Âúâ âðúçêà ñ ÷ë. 3à, àë.2 ò. 2 îò ÊÑÎ, ðåãëàìåíòèðàí â 
§ 5. îò Ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíè ðàçïîðåäáè íà ÇÌÄÂÈÏ, 
â êîéòî å ïîñî÷åíî, ÷å çàÿâëåíèå ïî ðåäà íà ÷ë. 54à, àë. 3 îò 
ÊÑÎ ñå ïîäàâà â ÍÎÈ ïî åëåêòðîíåí ïúò ñ êâàëèôèöèðàí åëåê-
òðîíåí ïîäïèñ /ÊÅÏ/ èëè ñ ïåðñîíàëåí èäåíòèôèêàöèîíåí êîä 
/ÏÈÊ/, èëè íà õàðòèåí íîñèòåë â ñúîòâåòíàòà äèðåêöèÿ „Áþðî 
ïî òðóäà“.

 Çàÿâëåíèåòî è äðóãèòå ôîðìóëÿðè, ñâúðçàíè ñ ïîëó÷àâàíå íà 
ÏÎÁ ìîãàò äà ñå íàìåðÿò íà ñàéòà íà ÍÎÈ - https://www.nssi.bg/
forusers/forms/120-unemployment. Òåëåôîíè íà ÒÏ íà ÍÎÈ Äî-
áðè÷ çà êîíñóëòàöèÿ è èíôîðìàöèÿ: 058/651 057 è 058/651 053. 

Ëèöàòà, êîèòî ñà äîøëè â ÄÁÒ äà ñå ðåãèñòðèðàò êàòî áåç-
ðàáîòíè ñ öåë ïîëó÷àâàíå íà ÏÎÁ ñå èíôîðìèðàò:

 äà ïîëçâàò îòëîæåíèÿ ñðîê çà ðåãèñòðàöèÿ â ÄÁÒ è ïîäàâàíå 
íà çàÿâëåíèå êúì ÍÎÈ äî 14 äíè ñëåä êðàÿ íà èçâúíðåäíîòî 
ïîëîæåíèå; 

äà ïîäàäàò ïî åëåêòðîíåí ïúò çàÿâëåíèå çà ðåãèñòðàöèÿ êúì 
ÄÁÒ è çàÿâëåíèå çà îáåçùåòåíèå êúì ÍÎÈ 

àêî íÿìàò ÊÅÏ èëè ÏÈÊ íà ÍÎÈ, äà ïîïúëíÿò ñàìîñòîÿòåëíî 
íà õàðòèåí íîñèòåë çàÿâëåíèåòî çà ðåãèñòðàöèÿ â ÄÁÒ è ñúñ 
ñúäåéñòâèåòî íà ïîìîùíèòå ìàòåðèàëè îò òàáëîòî èëè ïðèñúñò-
âàù ñëóæèòåë ÍÎÈ - çàÿâëåíèåòî çà ÏÎÁ êúì ÍÎÈ; 

Âñåêè, êîéòî æåëàå èíôîðìàöèÿ èëè êîíñóëòàöèÿ, ìîæå 
äà ñå ñâúðæå ñúñ åêñïåðòèòå îò Áþðî ïî òðóäà – Äîáðè÷ íà 
òåëåôîíè: 058603430, 058602029, 058602631, 0879008424 èëè 
íà e-mail: dbt313@mbox.contact.bg

Íà ëèöàòà, êîèòî çàÿâÿò, ÷å èìàò ÏÈÊ íà ÍÎÈ èëè ÊÅÏ è 
ìîãàò äà ãî ïîëçâàò â ÄÁÒ, ñå ïðåäëàãà äà ïîäàäàò çàÿâëåíèÿòà 
ñè êúì ÀÇ è/èëè ÍÎÈ â å-çîíàòà íà ÄÁÒ, ïðè ñïàçâàíå íà èç-
èñêâàíåòî çà íàáëþäåíèå îò ñëóæèòåë íà ïðîöåñà íà ïîëçâàíå 
íà å-çîíàòà. Çà öåëòà å ïðåïîðú÷èòåëíî äà ñå îñèãóðè ëåñåí 
äîñòúï íà êîìïþòúðà â å-çîíàòà äî ëèíêîâåòå íà çàÿâëåíèåòî 
çà ðåãèñòðàöèÿ â ÄÁÒ è çàÿâëåíèåòî çà ÏÎÁ íà ÍÎÈ.

ÄÁÒ –Äîáðè÷ ñúãëàñíî  ÷ë. 15 àë. (4) îò ÏÏÇÍÇ ïðîäúëæàâà 
÷ðåç çàäúëæèòåëåí ïðåãëåä íà Ñïèñúêà íà ÑÐÌ, äà ïðåäëàãà 
è èíôîðìèðà ëèöàòà çà êîèòî ïðè ðåãèñòðàöèÿòà èì èìà ïîä-
õîäÿùî ñâîáîäíî ðàáîòíî ìÿñòî, äà ñå íàñî÷âàò îò òðóäîâèÿ 
ïîñðåäíèê çà ðàçãîâîð èëè å-ìàéë êúì ðàáîòîäàòåëÿ, çàÿâèë 
ìÿñòîòî, ïðåäè äà èì ñå äàäå ôîðìóëÿð çà çàÿâÿâàíå íà ÏÎÁ. 

Âúâ âðúçêà ñ ò. 3 îò Çàïîâåä � ÐÄ-01-143/20.03.2020 ã. íà Ìè-
íèñòåðñòâî íà çäðàâåîïàçâàíåòî çà îãðàíè÷àâàíå ïúòóâàíåòî 
îò è äî îáëàñòíè öåíòðîâå å íåîáõîäèìî âñè÷êè ðåãèñòðèðàíè 
áåçðàáîòíè ëèöà îò íàñåëåíè ìåñòà, ïîñåùàâàùè ÄÁÒ â îá-
ëàñòíèÿ öåíòúð ñëåäâà: 

1) äà îãðàíè÷àò ïîñåùåíèÿòà â ÄÁÒ/îòëàãàíå íà ïëàíèðàíàòà 
ñòúïêà îò ÈÏÄ; 

2) â ñëó÷àé íà ïîñåùåíèå â ÄÁÒ â îáëàñòåí öåíòúð äà íîñÿò 
ðåãèñòðàöèîííàòà ñè êàðòà, ñ êîÿòî íà êîíòðîëíî-ïðîïóñêâà-
òåëíèòå ïóíêòîâå äà äîêàçâàò öåëòà íà ïúòóâàíåòî ñè êúì 
îáëàñòíèÿ öåíòúð. 

Äèðåêöèÿ „Áþðî ïî òðóäà” – Äîáðè÷

Êèòàéñêè ó÷åíè óñòàíî-
âèõà, ÷å õîðàòà ñ êðúâíà 
ãðóïà À ñà ïî-çàñòðàøåíè 
îò çàðàçÿâàíå ñ íîâèÿ êî-
ðîíàâèðóñ îò òåçè ñ íóëåâà.

Èçñëåäâàíåòî å íàïðàâå-
íî â Óõàí - ïúðâèÿ åïèöåí-
òúð íà áîëåñòòà. Òî óñòàíî-
âè ñúùî, ÷å îïàñíîñòòà îò 
ñìúðò ïðè õîðàòà ñ êðúâíà 
ãðóïà À å ïî-ãîëÿìà. 

Â Óõàí 34% îò õîðàòà ñà 
ñ êðúâíà ãðóïà À, à 32% - ñ 
íóëåâà. Ñðåä ïàöèåíòèòå 
ñ COVID-19 25% ñà áèëè 
ñ íóëåâà ãðóïà, à 38% - ñ 
ãðóïà À.

Ó÷åíèòå ñà ðàáîòèëè ñ 
äàííè íà 2173 äóøè ñ êîðî-
íàâèðóñ, âêëþ÷èòåëíî è çà 
206 ïî÷èíàëè îò áîëåñòòà 
â òðè áîëíèöè â Õóáåé. Òå 
ñà ñðàâíèëè òåõíèòå äàí-
íè ñ êîíòðîëíà ãðóïà îò 
3694 íåçàðàçåíè â ñúùèÿ 
ðàéîí. Îò ïî÷èíàëèòå 52-

È òàêà êàê ÷îâåê ñè íàáàâÿ 
âèòàìèí C. Ìàêàð äà ñè ìè-
ñëèòå, ÷å ëèìîíèòå ñà íàé-
äîáðèÿò íà÷èí, îêàçâà ñå, ÷å 
èìà äðóãè ïðîäóêòè, ìíîãî 
ïî-áîãàòè íà âèòàìèí Ñ.

Òàêà íàïðèìåð ñòðèòè-
ÿò ÷åðâåí ïèïåð å åäèí îò 
íàé-äîáðèòå èçòî÷íèöè íà 
âèòàìèí Ñ çà îðãàíèçìà íè. 
Êîíöåíòðàöèÿòà íà âåùå-
ñòâîòî â ÷åðâåíèÿ ïðàõ ñå 
îêàçâà, ÷å å ìíîãî ïîâå÷å, 
îòêîëêîòî â ëèìîíèòå.

×åðâåíèòå ÷óøêè ñà è ìî-
ùåí àíòèîêñèäàíò - òå ñú-
äúðæàò âèòàìèí Â6 è âè-
òàìèí À, êîèòî ñà âàæíè 
çà åíåðãèéíèÿ ìåòàáîëèçúì. 
Òå íàìàëÿâàò íèâàòà íà õî-
ëåñòåðîë è òðèãëèöåðèäè â 
êðúâòà è ïîäïîìàãàò çàãóáà-
òà íà òåãëî.

Îñâåí òîâà â ëþòèòå ÷óø-

êè èìà è êàïñàèöèí- ñúåäèíå-
íèå, îòãîâîðíî çà òåõíèÿ ëþò 
âêóñ. Òî å ñèëíî áîëêîóñïî-
êîÿâàùî ñðåäñòâî è ïîìàãà 
çà çàñèëâàíå íà èìóííàòà 
ñèñòåìà. Ñúùî ïîäïîìàãà 
îòâàðÿíåòî íà äèõàòåëíèòå 
ïúòèùà è èç÷èñòâàíåòî íà 
íàòðóïàíèÿ ñåêðåò.

Âñå ïàê òðÿáâà äà ñå îò-
áåëåæè, ÷å ïðåêîìåðíàòà 
êîíñóìàöèÿ íà ëþòè ÷óøêè 
ìîæå äà ïðè÷èíè êèñåëèíè, 
ñòîìàøíè áîëêè è äèàðèÿ.

Âàæíî å è êàê ñå ñúõðàíÿâà 
ñòðèòèÿò ÷åðâåí ïèïåð. Òîé 
òðÿáâà äà ñå äúðæè íà õëàäíè 
ìåñòà, êàòî íàé-ïîäõîäÿù çà 
öåëòà å õëàäèëíèêúò. Àêî â 
ñúäà ïðîíèêíå âëàãà, àôëà-
òîêñèíèòå (êîèòî ñà êàíöåðî-
ãåííè) ìîãàò äà ñå óâåëè÷àò è 
â êðàéíà ñìåòêà äà äîâåäàò 
äî ðàê íà ÷åðíèÿ äðîá. 

Âúâ âðúçêà ñ ïóáëèêóâàíèÿ íà 23.03.2020 ã. îò Íàðîäíîòî 
ñúáðàíèå Çàêîí çà ìåðêèòå è äåéñòâèÿòà ïî âðåìå íà èçâúíðåä-
íîòî ïîëîæåíèå /ÇÌÄÂÈÏ/, îáÿâåíî ñ ðåøåíèå íà Íàðîäíîòî 
ñúáðàíèå îò 13 ìàðò 2020 ã., âëèçàù â ñèëà îò 13.03.2020 ã. Âè 
óâåäîìÿâàìå:

Çà âðåìåòî íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå âñè÷êè íîðìàòèâíî 
îïðåäåëåíè ñðîêîâå, êàñàåùè îïðåäåëÿíå íà ïðàâîòî è ïîëó-
÷àâàíåòî íà ïàðè÷íè îáåçùåòåíèÿ ïðè áåçðàáîòèöà, ñïèðàò äà 
òåêàò (÷ë. 3à, àë.1 ò.1 îò ÇÌÄÂÈÏ). Ëèöàòà, æåëàåùè äà ïîäàäàò 
äîêóìåíòè çà ïîëó÷àâàíå íà îáåçùåòåíèÿ ïðè áåçðàáîòèöà 
ùå ìîãàò äà ñå ðåãèñòðèðàò â áþðîòî ïî òðóäà è äà ïîäàäàò 
äîêóìåíòè çà ïîëó÷àâàíå íà îáåçùåòåíèÿ â ñðîê äî 14 äíè ñëåä 
îòìÿíàòà íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå, êàòî ïîäàäåíèòå â òîçè 
ïåðèîä äîêóìåíòè ùå ñå ñìÿòàò çà ïîäàäåíè â ñðîê (÷ë. 3à, àë.2 
ò.1 îò ÇÌÄÂÈÏ), ò.å. íÿìà äà òúðïÿò ñàíêöèÿ ïîðàäè çàáàâÿíå.

Çàÿâëåíèÿ çà ðåãèñòðàöèÿ ñå ïîäàâàò ÷ðåç ëèöåíçèðàí 
ïîùåíñêè îïåðàòîð â áþðàòà ïî òðóäà èëè ïî åëåêòðîíåí ïúò 
ïî ðåäà íà Çàêîíà çà åëåêòðîííèÿ äîêóìåíò è åëåêòðîííèòå 
óäîñòîâåðèòåëíè óñëóãè (ñ ÊÅÏ èëè ÏÈÊ íà ÍÎÈ). Çà öåëòà 
ìîãàò äà ñå èçïîëçâàò åëåêòðîííèòå ôîðìè çà ïîäàâàíå íà 
çàÿâëåíèå, ÷ðåç: 

Îôèöèàëíèÿ ñàéò íà ÀÇ; 
×ðåç íîâàòà åëåêòðîííà óñëóãà íà ÀÇ è ÄÀÅÓ; 
Ïî åëåêòðîííà ïîùà íà åë. àäðåñ íà ÄÁÒ (ñàìî çà ïåðèîäà 

íà èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå çà ëèöàòà, êîèòî æåëàÿò äà ïîëçâàò 
ïîñðåäíè÷åñêèòå óñëóãè íà ÄÁÒ).

Â äîïúëíåíèå, Âè èíôîðìèðàì, ÷å Àãåíöèÿ ïî çàåòîñòòà 
ñúâìåñòíî ñ ÄÀ ÅÓ ñà àêòèâèðàíè îáùî 6 åëåêòðîííè àäìèíè-
ñòðàòèâíè óñëóãè íà Àãåíöèÿòà ïî çàåòîñòòà. Ñúùèòå íà òîçè 
åòàï ñà äîñòúïíè ïðåç Åäèíåí ïîðòàë çà äîñòúï äî åëåêòðîííè 
àäìèíèñòðàòèâíè óñëóãè íà ÄÀ ÅÓ, ðàçäåë „Ñîöèàëíè äåéíîñ-
òè“/„Áåçðàáîòèöà è íàñúð÷àâàíå íà çàåòîñòòà“, ëèíêúò êúì 
êîéòî å: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/
unemployment

Åëåêòðîííèòå àäìèíèñòðàòèâíè óñëóãè âêëþ÷âàò:
Ïðèåìàíå íà çàÿâêè îò ðàáîòîäàòåëè çà ñâîáîäíè ðàáîòíè 

ìåñòà  - https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/
unemployment/0424f386-6bd0-4c6a-8d52-b9394a7a8f88

Ïðèåìàíå íà çàÿâëåíèÿ è ðåãèñòðàöèÿ íà òúðñåùè ðàáîòà 
ëèöà - https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/
unemployment/885d29f8-9d68-4452-9c32-ad4b417a7f34

Èçäàâàíå íà ðåøåíèÿ çà ïðåêðàòÿâàíå íà ðåãèñòðàöèÿòà 
íà òúðñåùè ðàáîòà ëèöà - https://egov.bg/wps/portal/egov/
services/social-services/unemployment/d2cdd761-816b-42f9-82da-
6e57d7c67334

Èçäàâàíå íà ðåøåíèÿ çà âúçñòàíîâÿâàíå íà ðåãèñòðàöèÿ-

Ðîòàðè êëóá Äîáðè÷ íàïðàâè 
äàðåíèå íà ÌÁÀË, ñúîáùèõà 
îò íåïðàâèòåëñòâåíàòà îðãà-
íèçàöèÿ. Òî ïðåäñòàâëÿâà ìàñ-
êà/øëåì/ ëåñíî ïî÷èñòâàùà 
ñå çà ìíîãîêðàòíà óïîòðåáà. 
Äàðåíèåòî å ïðåäîñòàâåíî 
è ñúîáðàçåíî ñúñ ñïåøíèòå 
çàäà÷è, êîèòî ñå ðåøàâàò â 
îáëàñòíàòà áîëíèöà. Îò êëóáà 
òúðñÿò âàðèàíòè çà çàêóïóâà-
íå è íà çàùèòíè ãàùåðèçîíè 
çà ìíîãîêðàòíà óïîòðåáà, è 
óòî÷íÿâàò, ÷å â ñëåäâàùèòå 
íÿêîëêî äíè è òàçè  ñïåøíà 
çàäà÷à ùå áúäå ðåøåíà. ÍÄÒ 

1 0 - ã î ä è ø í è ÿ ò 
Áîæèäàð Õðèñòîâ, 
ó÷åíèê â ÑÓ „Ñâ. 
Êëèìåíò Îõðèä-
ñêè“, äàðè ñïåñ-
òÿâàíèÿòà ñè â 
ïîìîù íà ÌÁÀË 
– Äîáðè÷, ñúîáùè 
íåãîâàòà ìàéêà 
Åëè Ïåòêîâà.

Ìîì÷åòî ñå âïå-
÷àòëèëî îò âèäåî â 
ñîöèàëíèòå ìðåæè, 
â êîåòî ñå îòïðàâÿ 
ïðèçèâ çà äàðåíèå 
íà äîáðè÷êàòà áîë-
íèöà. Áîæèäàð èç-
âàäèë ñïåñòÿâàíè-
ÿòà ñè, êîèòî áèëè 
60 ëåâà, à ìàéêàòà 
ãè äàðèëà íà áîë-
íèöàòà. Ìîì÷åòî 
èñêà òîçè êîðîíà-
âèðóñ äà ñè îòèâà 
ïî-áúðçî è äåöàòà 
äà òè÷àò è èãðàÿò 
íàâúí, à íå äà ñòî-
ÿò âêúùè.       ÍÄÒ 

10-ГОДИШНО МОМЧЕ 
ДАРИ СПЕСТЯВАНИЯТА 
СИ НА БОЛНИЦАТА

НОВИ СРОКОВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 
В БЮРОТО ПО ТРУДА

ТОЗИ ПРОДУКТ СЪДЪРЖА 
МНОГО ПОВЕЧЕ ВИТАМИН 
С ОТ ЛИМОНИТЕ

И РОТАРИ ДОБРИЧ С ДАРЕНИЕ ЗА МБАЛ

УСТАНОВИХА КОЯ Е 
НАЙ-ЗАСТРАШЕНАТА ОТ 
КОРОНАВИРУС КРЪВНА ГРУПА

ìà äóøè ñà ñ íóëåâà ãðóïà 
- ÷åòâúðò îò ñìúðòíèòå ñëó-
÷àè è 85 ñà ñ ãðóïà À - 41%.

Ó÷åíèòå îòáåëÿçâàò, ÷å 
èçñëåäâàíå ñ ïîâå÷å ïàöè-
åíòè áè äàëî ïî-íàäåæäíè 
ðåçóëòàòè. 
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ЦАРЕВИЧНИТЕ ХИБРИДИ

ВИСОКИ ДОБИВИОСИГУРЯВАТ

НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕТО

Ïðàâèòåëñòâîòî äà ñúçäàäå 
ñîöèàëíî-èêîíîìè÷åñêè ùàá, 
êîéòî äà èíôîðìèðà çà áåç-
ðàáîòèöàòà è ïðåäïðèåòèòå 
ìåðêè, ïðèçîâà â ñâîÿ ïîçèöèÿ 
Ìàÿ Ìàíîëîâà

Â óñëîâèÿòà íà åïèäåìèÿòà 
îò êîðîíàâèðóñà ïðàâèòåë-

ñòâîòî îñòàâÿ íà âòîðè ïëàí 
åïèäåìèÿòà îò áåçðàáîòèöà, 
êîÿòî çàëÿ ñòðàíàòà.

Òîâà çàÿâè ïðåäñåäàòåëÿò 
íà Ãðàæäàíñêàòà ïëàòôîðìà 
„Èçïðàâè ñå.ÁÃ“ Ìàÿ Ìàíîëî-
âà â ñâîÿ ïîçèöèÿ âúâ Ôåéñ-
áóê. Ñïîðåä ïîñëåäíî ñîöèî-
ëîãè÷åñêî ïðîó÷âàíå îò äíåñ, 
òðåâîãàòà çà èêîíîìè÷åñêèòå 
ïîñëåäèöè îò åïèäåìèÿòà å 
ïðåâçåëà õîðàòà. 20 % îò òÿõ 
ñå îïàñÿâàò, ÷å ùå èçãóáÿò 
ðàáîòàòà ñè, 3 % âå÷å ñà ÿ èç-
ãóáèëè ñàìî çà ïúðâàòà ñåäìè-
öà, áëèçî 30 % ñå ñòðàõóâàò, 

МАНОЛОВА: ЕПИДЕМИЯТА ОТ 
БЕЗРАБОТИЦА Е СЪЩО ТОЛКОВА 
РИСКОВА, КАБИНЕТЪТ ДА ОБЯВИ МЕРКИ

÷å íÿìà äà ìîãàò äà ïëàùàò 
êðåäèòèòå ñè, à áëèçî 40 %  - 
÷å íÿìà äà ìîãàò äà ïëàùàò 
áèòîâèòå ñè ñìåòêè.

Â òàçè âðúçêà å íàëîæèòåë-
íî ñïåøíî äà ñå ñôîðìèðà, 
ñëåä  ìåäèöèíñêèÿ, è ñîöè-
àëíî-èêîíîìè÷åñêè ùàá,  ñ 

êîéòî ïðàâèòåëñòâîòî äà ñå 
ñúâåòâà çà ìåðêèòå ñâúðçàíè 
ñ ïðåîäîëÿâàíå íà èêîíîìè-
÷åñêàòà êðèçà, íàñúð÷àâàíåòî 
íà çàåòîñòòà è ïîäêðåïàòà  çà 
ìàëêèÿ  è ñðåäåí áèçíåñ, êàê-
òî è çà ñïèðàíå íà âúëíàòà íà 
ðúñò íà áåçðàáîòèöàòà, ñìÿòà 
Ìàíîëîâà.

Ùàáúò äà èçðàáîòè è ïàêåò 
îò ìåðêè çà ìîáèëèçèðàíå íà 
ðåñóðñà íà âñè÷êè ðàáîòîñïî-
ñîáíè õîðà, íà äîìàêèíñòâàòà,  
ñåìåéíèÿ, ìàëúê è ñðåäåí 
áèçíåñ. Íà âíèìàíèåòî íà 
ïðàâèòåëñòâîòî òðÿáâà äà ñà 

è  ñåçîííèòå ðàáîòíèöè, êîèòî 
ñúùî îñòàâàò áåç äîõîäè â 
ñëåäâàùèòå ìåñåöè. Ñïåöèàë-
íè ìåðêè äà ñå ïðåäâèäÿò è çà 
ñàìîîñèãóðÿâàùèòå ñå ëèöà, 
ñúùî ñèëíî çàñòðàøåíè îò îñ-
òàâàíå áåç äîõîäè, äîïúëâà òÿ.

Îò Ãðàæäàíñêàòà ïëàòôîð-
ìà íàñòîÿâàò çà ðåäîâíè åæå-
äíåâíè áðèôèíãè  íà ñîöèàë-
íî-èêîíîìè÷åñêèÿ ùàá, çà äà 
ñà èíôîðìèðàíè ãðàæäàíèòå 
çà íèâàòà íà áåçðàáîòèöà-
òà è çà ìåðêèòå çà ðåñòàðò 
è íàñúð÷àâàíå íà ìàëêèÿ è 
ñðåäåí áèçíåñ, êîìïåíñèðàíå 
íà äîìàêèíñòâàòà, êàêòî è çà 
âúçìîæíîñòèòå äà ñè íàìåðÿò 
ðàáîòà.

Ïðåäèçâèêàòåëñòâî ïðåä 
âñåêè ó÷èòåë. Íî îùå ïî – 
ãîëÿìî ïðåäèçâèêàòåëñòâî 
å êîãàòî ó÷åíèöèòå, ñ êîèòî 
ðàáîòèì ñà îò ìàëöèíñòâåí 
ïðîèçõîä. Ãîëÿìà ÷àñò îò 
âúçïèòàíèöèòå íà ÎÓ „Íèêî-
ëà Éîíêîâ Âàïöàðîâ“ ãðàä 
Äîáðè÷ ñà ñîöèàëíî ñëàáè è 
íÿìàò äîñòúï äî åëåêòðîííè 
óñòðîéñòâà è èíòåðíåò. Òàêèâà 
ñà 66 äåöà. Ñ òÿõ ðàáîòàòà ñå 
îñúùåñòâÿâà ïî òåëåôîí èëè  
íà õàðòèåí íîñèòåë, ðàçíàñÿí 
îò îáðàçîâàòåëíèÿ ìåäèàòîð 
íà ó÷èëèùåòî. Çà òåçè äåöà 
î÷àêâàìå ïîìîù îò äàðåíèÿ 
íà åëåêòðîííè óñòðîéñòâà îò 
áëàãîòâîðèòåëíè îðãàíèçàöèè.

Íàðåä ñ äèñòàíöèîííîòî 
îáó÷åíèå, êîåòî å íàøà îñíîâ-
íà ãðèæà – ó÷åíèöèòå äà ïî-

С ГРИЖА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ 
И ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА

Една седмица дистанционно обучение...
ëó÷àò îá-
ð à ç î â à -
íèå, êî-
ëåêòèâúò 
í à  Î Ó 
„ Í è ê î ë à 
É î í ê î â 
Â à ï ö à -
ðîâ“  íå 
çàáðàâè è 
îñíîâíè-
òå íóæäè 
íà ñâîè-
òå âúçïè-
òàíèöè. Â 
óñëîâèÿ-
òà íà ñúç-
äàëàòà ñå 
ñèòóàöèÿ ñòàíà íåâúçìîæíî 
çà íÿêîè ðîäèòåëè äà ðàáîòÿò 
è äà îñèãóðÿò íà äåöàòà ñè íàé 
– íåîáõîäèìèòå õðàíèòåëíè 

ïðîäóêòè. Çàòîâà ó÷èòåëèòå 
âçåõà ðåøåíèå äà äàðÿò îò 
ñâîèòå çàïëàòè ïî 20 ëâ. çà 
çàêóïóâàíå íà íàé – íåîá-
õîäèìèòå õðàíè çà êðàéíî 
íóæäàåùè ñå äåöà. Íàðåä ñ 
Ìèíèñòåðñòâîòî, êîåòî ùå 
îñèãóðè çà äî 3 äåöà îò ó÷è-
ëèùå íÿêàêâà ïîìîù, íèå 
ðåøèõìå äà ïîìîãíåì íà îùå 
19 äåöà ñúñ ñëåäíèòå ïàêåòè:

Áðàøíî – 1 êã
Ìàêàðîíè – 2 ïàêåòà
Ñïàãåòè – 1 ïàêåò
Îðèç – 1 êã
Ëåùà – 1 êã
Áîá – 1 êã
Îëèî – 1 ë
Ãðàõ – 2 êóòèè
Îáùàòà ñòîéíîñò íà åäèí 

ïàêåò å îêîëî 14 ëâ.
Ïàêåòèòå ùå áúäàò ðàçäà-

äåíè ñ ïîìîùòà íà Á×Ê ãð. 
Äîáðè÷ â ëèöåòî íà Ãîñïîäèí 
Åðèíîçîâ è ëè÷íîòî ñúäåé-
ñòâèå íà êìåòà íà ãðàä Äîáðè÷ 
Éîðäàí Éîðäàíîâ ÷ðåç ìåäèà-
òîðè êúì îáùèíà ãðàä Äîáðè÷.

Ðúêîâîäñòâîòî íà ÎÓ „Íèêî-
ëà Éîíêîâ Âàïöàðîâ“ áëàãîäà-
ðè íà âñè÷êè, àíãàæèðàëè ñå ñ 
òàçè êàóçà.

Òîøêî Êåðàíîâ
Äèðåêòîð íà ÎÓ „Íèêîëà 

É. Âàïöàðîâ“

Îáùèíñêèòå ñúâåòíèöè 
îò ÌÊ ÃÅÐÁ (ÑÄÑ) äàðÿâàò 
àïàðàò çà äèõàòåëíà âåí-
òèëàöèÿ íà ÌÁÀË-Äîáðè÷

Àïàðàò çà äèõàòåëíà 
âåíòèëàöèÿ ùå áúäå çàêó-
ïåí îò ãðóïàòà îáùèíñêè 
ñúâåòíèöè îò ÌÊ ÃÅÐÁ 
(ÑÄÑ) â ÎáÑ-Äîáðè÷. Òîé 
ùå áúäå äàðåí íà Ìíî-
ãîïðîôèëíàòà áîëíèöà çà 
àêòèâíî ëå÷åíèå.

Èíèöèàòèâàòà å íà îá-
ùèíñêè ñúâåòíèöè îò 
ãðóïàòà, êîèòî çàåäíî ñ 
êîëåãèòå ñè, ñúáðàõà íå-
îáõîäèìàòà ñóìà îò íàä 

Âòîðàòà ïîëîâèíà íà þíè 
è îñîáåíî ïðåç þëè è àâãóñò 
ùå èìà òóðèçúì â Áúëãà-
ðèÿ. Òîâà ñà î÷àêâàíèÿòà 
íà èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð 
íà „Àëáåíà“ ÀÄ Êðàñèìèð 
Ñòàíåâ, êîèòî òîé ñïîäåëè 
ïðåä Actualno.com. Òîé ïðàâè 
óãîâîðêàòà, ÷å å âàæíî êàê 
ùå ñå ðàçâèå ñèòóàöèÿòà â 
ñòðàíàòà íè è ïîñî÷âà, ÷å 
â ìîìåíòà íå ñìå îñîáåíî 
çàñåãíàòè îò COVID-19 çà-
ðàäè ñâîåâðåìåííèòå ìåðêè 
íà äúðæàâàòà. Ñàìî 20 äíè 
ïðåäè âúâåæäàíå íà èçâúí-
ðåäíîòî ïîëîæåíèå „Àëáåíà“ 
îò÷èòà 10% ðúñò ïðè íà-
ñòàíÿâàíèÿòà. Êúì ìîìåíòà 
îòêàçèòå ñà 7-8% è òî ãëàâíî 
îò êëèåíòè, êîèòî ñà ðåçåð-
âèðàëè ÷ðåç Booking.com. 
Îòëèâúò íà íåìñêèÿ ïàçàð å 
6-7 íà ñòî, êàçà îùå Ñòàíåâ. 
Ïî äóìèòå ìó äðóæåñòâîòî 
â ìîìåíòà å ñïðÿëî âñè÷-
êè èíâåñòèöèè. Ïî-ãîëÿìàòà 
÷àñò îò ðåìîíòèòå âå÷å ñà 
íàïðàâåíè, à îñòàíàëèòå ñà 
ñïðåíè. Âñè÷êè ñëóæèòåëè 
ñà ïî äîìîâåòå ñè, â êóðîðòà 
ñà ñàìî îõðàíèòåëèòå. Íà âú-
ïðîñ äàëè ùå îñòàíàò çàòâî-
ðåíè ÷àñò îò õîòåëèòå, òîé íå 
èçêëþ÷è âúçìîæíîñòòà íÿêîè 
îò õîòåëèòå â Ãîðíà çîíà äà 
íå îòâîðÿò. Íî ïàê íàïðàâè 
óãîâîðêàòà, ÷å âñè÷êî çàâèñè 
êàê ùå ñå ðàçâèå ñèòóàöèÿòà 
ñ êîðîíàâèðóñà. Âàæíà å 
è ðåàêöèÿòà íà áàíêèòå ïî 
îòíîøåíèå íà îòïóñêàíèòå 
êðåäèòè, óáåäåí å Êðàñèìèð 
Ñòàíåâ.

Îò ÍÄÒ äîáàâÿìå, ÷å „Àë-
áåíà“ ÀÄ å íàé-êðóïíèÿò ðà-
áîòîäàòåë â Äîáðè÷êà îáëàñò 
ïðåç ãîëÿìà ÷àñò îò ãîäèíàòà 
è îñîáåíî ïðåç ïåðèîäà ìàé-
îêòîìâðè. Äîðè â ìúðòâèÿ 
òóðèñòè÷åñêè ñåçîí íà èí-
âåñòèöèèòå íà „Àëáåíà“ ÀÄ 
ðàç÷èòàò ìíîãî ñåìåéñòâà, 
çàåòè â ñòðîèòåëñòâîòî è 
ïîäãîòîâêàòà è ïîääúðæàíå-
òî íà òóðèñòè÷åñêè ïðîäóêò. 
Ñòàâà âúïðîñ çà øèðîêà ãàìà 

ñïåöèàëèñòè è ðàáîòíè-
öè è ôèðìèòå, â êîèòî 
òå ðàáîòÿò. Ïðîáëå-
ìèòå ñ òóðèñòè÷åñêèÿ 
áðàíø, îñîáåíî áåçðà-
áîòèöàòà, òåæêî ùå ñå 
îòðàçÿò íà ãðàä Äîáðè÷ 
è îñòàíàëèòå ñåëèùà â 
Äîáðè÷êà îáëàñò, êîè-
òî äî ãîëÿìà ñòåïåí 
ðàç÷èòàò íà çàåòîñò 
â „Àëáåíà“ ÀÄ è îñòà-
íàëèòå òóðèñòè÷åñêè 
îáåêòè ïî Äîáðóäæàí-
ñêîòî ×åðíîìîðèå, 
êàòî ñå âçåìå îò ãîëô 

Ðúêîâîäñòâîòî íà „ÌÁÀË-Äîáðè÷” ÀÄ áëàãîäà-
ðè íà Äîáðè÷êà îáùèíà, â ëèöåòî íà Îáùèíñêè 
ñúâåò è ëè÷íî íà ã-æà Ñîíÿ Ãåîðãèåâà çà ïðåâå-
äåíèòå îò áþäæåòà  íà îáùèíàòà ïî ñìåòêà íà 
áîëíèöàòà 15 000 ëâ. çà 2020 ãîäèíà.       Ñóìàòà 
å îïðåäåëåíà çà êàïèòàëîâè ðàçõîäè.

 Âúâ âðúçêà ñ âëîøåíàòà åïèäåìèîëîãè÷íà îá-
ñòàíîâêà, Äîáðè÷êà îáùèíà ïðåâåæäà îò â÷åðà 
îùå 20 000 ëâ.

Â äàðèòåëñêàòà ñìåòêà íà „ÌÁÀË-Äîáðè÷”ÀÄ 
ñà ïîñòúïèëè äî äíåñ ñðåäñòâà:

6204 ëâ.- çà çàêóïóâàíå íà äåçèíôåêöèîíåí 
àïàðàò îò ôèðìà â ãðàäà;

5000 ëâ.- „ôèðìà „Èíòðúñò” ÅÀÄ;
1000 ëâ.- „Èíúð Óèë êëóá”;
42 ëâ.- ôèçè÷åñêè ëèöà;
1200 ëâ.-÷àñòíî ëèöå;
Ñðåäñòâàòà ùå áúäàò èçïîëçâàíè çà çàêóïó-

âàíå íà ìåäèöèíñêà òåõíèêà è àïàðàòóðà, ËÏÑ 
è êîíñóìàòèâè çà ñïðàâÿíå ñ èçâúíðåäíàòà 
ñèòóàöèÿ.

Áëàãîäàðèì íà âñè÷êè! Çàåäíî - ìîæåì!

КРАСИМИР СТАНЕВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
ДИРЕКТОР НА "АЛБЕНА" АД: ЮЛИ И 
АВГУСТ ЩЕ ИМА ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

èãðèùàòà, ãîëåìèòå õîòåëñêè 
áàçè, ïî-ìàëêèòå õîòåëè è 
äîðè ÷àñòíèòå êâàðòèðè, òà 
ñå ñòèãíå äî ôèðìèòå, êîèòî 
îáñëóæâàò òóðèçìà ñ ìåñî, 
õëÿá,ìëå÷íè ïðîäóêòè è âñè÷-
êî îñòàíàëî çà îáñëóæâàíå 
íà òóðèñòèòå.Ïðåç èçìèíà-
ëèòå 50 ãîäèíè îò ñâîåòî 
ñúçäàâàíå, „Àëáåíà“ ÀÄ å 
äîêàçâàëà ñâîÿòà æèçíå-
íîñò è íàäåæäèòå íà õèëÿäè 
äîáðóäæàíöè çà îöåëÿâàíå, 
à è íà ìíîçèíà ñåìåéñòâà îò 
öÿëàòà ñòðàíà,  ñà ñâúðçàíè 
îòíîâî ñ íåÿ.                ÍÄÒ  

РЪКОВОДСТВОТО 
НА "МБАЛ-ДОБРИЧ" 
АД БЛАГОДАРИ

30 000 ëåâà. 
Ñ÷èòàìå, ÷å ïîäîáåí 

òèï àïàðàòè ùå ñà îò 
âàæíîçíà÷åíèå çà áîë-
íèöàòà â Äîáðè÷ ïðè ëå-
÷åíèåòî íà ïàöèåíòè ñ 
 êîðîíàâèðóñ, ñïîäåëèõà 
îáùèíñêèòå ñúâåòíèöè îò 
ÌÊ ÃÅÐÁ (ÑÄÑ).

Äíåñ å ïîäïèñàí äîãîâî-
ðúò çà äîñòàâêàòà. Ïðåä-
ñòîè â ñëåäâàùèòå äíè äà 
áúäå íàïðàâåíà àâàíñîâà 
âíîñêà. Î÷àêâà ñå àïà-
ðàòúò äà áúäå äîñòàâåí 
â áîëíèöàòà â Äîáðè÷ äî 
êðàÿ íà ìåñåö àïðèë.
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КАМАТА: НИКОГА НЕ БИХ
НАПРАВИЛ ИНТЕРВЮ С КРИСТИАНО

Футболната легенда на
Барселона Христо Стоич-
ков призна, че не иска да
интервюира Кристиано Ро-
налдо. "Интервюирал съм
всички, които искам, вклю-
чително Хаджи и Попеску.
Никога не бих направил ин-
тервю с Кристиано. Не ис-
кам", отсече Ицо в интер-
вю за Mundo Deportivo. "Не
искам. Правя интервюта,
говорейки за футбол, не
търся заглавия, говоря ше-
говито... с най-добрите",
продължи Камата. "С Моу-
риньо се уважаваме мно-
го. Винаги е интересно да
слушаш Моу, винаги може
да те изненада. Хареса ми
също интервюто с Анчело-
ти, страхотен човек. И зна-
ете ли къде се отнесоха
най-добре с мен. В Атле-
тик Билбао. Също така Чо-

Десет клуба от елита на
българския волейбол се
обявиха за прекратяване
на Суперлигата. Според
тях временното класиране
трябва да бъде обявено за
крайно, което означава
титла за Нефтохимик 2010
(Бургас) при мъжете и за
Марица (Пловдив) при же-
ните. А въпросното искане
се явява първият казус
пред новия управителен
съвет и Любо Ганев като
президент на Федерация-
та. Легендата призова
всички клубове да изпра-
тят предложенията си. В
посочения срок се включи-
ха 12 от елита. От тях Мон-
тана, Добруджа 07 (Доб-
рич), Нефтохимик 2010
(Бургас), Пирин (Разлог),
Черно море (Варна), Марек
Юнион- Ивкони (Дупница),
Арда (Кърджали), Левски,
Славия и Дунав (Русе) нас-
тояват повече да няма ма-
чове за този сезон.

ЦСКА е против подобен
край, като предлага два ва-
рианта - подновяване на
първенството, когато пан-
демията с коронавируса
приключи, или обявяване
на нулева година. Хебър
(Пазарджик) пък държи на
всяка цена шампионатът

МОК ПОТВЪРДИ ОФИЦИАЛНО
ОТЛАГАНЕТО НА ОЛИМПИАДАТА

От МОК официално пот-
върдиха новината за отла-
гането на Летните олим-
пийски игри в Токио 2020.
Най-големият спортен фо-
рум трябваше да започне
на 24 юли, но заради гло-
балната пандемия от
COVID-19 се отлага за ля-
тото на 2021 година. "В ус-
ловията в момента и на ос-
новата на информацията,
която беше предоставена
от Световната здравна ор-
ганизация, президентът на
МОК Томас Бах и премие-
рът на Япония Шиндзо Абе
стигнаха до извода, че
олимпийските игри в Токио
трябва да бъдат отложени
за следващата година, но
ще се проведат не по-късно
от лятото на 2021-а. Реше-
нието е взето, за да се га-
рантира здравето на спор-
тистите и на всички участ-
ници в Игрите". Японският
премиер Шиндзо Абе съоб-
щи по-рано пред медиите,
че предложението му е би-
ло одобрено от МОК. "Пред-
ложих да отложим Игрите с
година и президентът на

МОК Томас Бах се съгласи
на 100 процента", заяви Абе.

С една година ще бъдат
отложени и Параолимпийс-
ките игри, които също тряб-
ваше да се проведат в края
на това лято. "Отлагането
ще даде възможност на ат-
летите да се подготвят при
най-добри условия и ще да-
де възможност Игрите да се
проведат при най-сигурни
условия за зрителите", до-
бави Абе.

Заради световната пан-
демия от коронавируса в

да завърши, без значение
кога.

Любо Ганев отправи
предложение към члено-
вете на УС за първо засе-
дание на 31 март от 11 ча-
са. То ще бъде дистанци-
онно с видео връзка, като
в дневния ред са включе-
ни 5 точки. Първата от тях
е именно казусът за пър-
венството при мъжете и
жените. След това нови-
те управници във волей-
бола трябва да решат и
за първенствата на под-
растващите. Трета точка
е за определяне броя на
отборите и формулата, по
която ще се играе след-
ващото първенство за
мъже и жени.

Събранието трябва да
освободи от длъжност уп-

ДЕСЕТ КЛУБА ИСКАТ КРАЙ
НА СЕЗОНА ВЪВ ВОЛЕЙБОЛА

МЕСИ ОСТАВА НАЙ-СКЪПОПЛАТЕНИЯТ
ФУТБОЛИСТ В СВЕТА, СЛЕДВАТ
КРИСТИАНО И НЕЙМАР

Аржентинската икона Ли-
онел Меси остава футбо-
листът, който прибира най-
много пари в момента.
Според френското издание
"Франс Футбол" звездата
на Барселона изпреварва
Кристиано Роналдо (Ювен-
тус) и Неймар (Пари Сен
Жермен) за този сезон.
Като се калкулират прихо-
дите от заплати и реклам-
ни договори, Лионел Меси
получава 131 милиона ев-
ро годишно. След него се
нарежда Кристиано Ронал-
до, който получава в смет-
ките си 118 милиона евро.

равителя на "Волей Про-
моушън" Станислав Нико-
лов и да избере нов на не-
говото място. Ще бъдат
определени и председате-
лите на комисиите във Фе-
дерацията. На първото за-
седание няма да се об-
съждат кандидатури за на-
ционални селекционери.
Това ще стане след пред-
ложения на треньорската
комисия. Ганев призова
членовете на УС да обмис-
лят дневния ред и да пред-
лагат още точки за включ-
ване в него. Видимо той
показва, че държи да
спазва максимално обе-
щанието си глобалните ре-
шения за родния волейбол
да се вземат демократич-
но и същевременно откри-
то за обществеността.

последните няколко дни ре-
дица нации обявиха, че ня-
ма да допуснат спортисти-
те си до участие на олим-
пийските игри, ако те се
проведат това лято. Сред
тези, които обявиха искане-
то си за отлагане, бяха Ка-
нада, Австралия и САЩ, а
до края на деня се очаква-
ше това да поиска и Вели-
кобритания.

До момента Летни олим-
пийски игри никога не са
се провеждали в нечетна
година.

МЪРИ С ПОЗИТИВНИ НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕТО СИ
Анди Мъри даде пози-

тивни новини относно въз-
становяването си и каза,
че се чувства добре след
няколко седмици трени-
ровки на корта. Преди
около месец се появиха
информации, че бившият
№1 може отново да се
подложи на операция за-
ради усложнение на кон-
тузията в тазобедрената
става, но шотландецът
сподели, че към момента
всичко със здравето му е
наред. "Когато състояние-
то ти не се подобрява
след четири или пет сед-
мици почивка, по някакъв
начин това те навява на
мисълта: "Трябва допълни-
телно да изследваме
проблема", сподели трик-
ратният шампион от Голе-
мия шлем пред Amazon
Prime. "Когато си помис-
лиш това, започваш да си
представяш най-лошото.
Ако това се случи, опре-

ИВЕТ ЛАЛОВА: НИЩО НЕ МОЖЕ
ДА ПРОМЕНИ ЦЕЛИТЕ НИ
"Нищо не може да про-

мени целите ни. Ако оста-
нем заедно, грижим се
един за друг и си помага-
ме взаимно. Токио 2021",
това написа най-добрата
българска спринтьорка в
последните 15 години Ивет
Лалова-Колио в профилите
си във "Фейсбук" и "Инстаг-
рам", след като стана яс-
но, че Олимпийските игри
в Токио това лято се отла-
гат с една година заради
пандемията с коронавирус.

За Ивет Игрите в Япо-
ния ще са пети поред, ка-
то на дебюта си в Атина
през 2004 г. тя се нареди
четвърта във финала на
100 метра и пета във фи-
нала на 200 метра. На
Олимпиадата в Рио де
Жанейро през 2016 г. съ-
що беше финалистка на 200
метра.

Трети е Неймар от ПСЖ с
95 милиона евро.

Френското издание пра-
ви традиционно проучва-
не за доходите на футбо-
листите и го публикува
всяка година от 1999 на-
сам. Медията анализира и
каква експлозия на прихо-
ди имат най-добрите фут-
болисти от тогава насам.
Преди 21 години на върха
е бил Роналдо, но става ду-
ма за бразилския Фено-
мен, който е оглавявал кла-
сацията с общ приход от
заплата и реклами в раз-
мер на 55 милиона евро.

В тазгодишното издание
извън трите най-големи и
константни звезди на фут-
бола, следващите в класа-
цията далеч не са с тол-
кова високи доходи. След-
ват в топ 5 Гарет Бейл (Ре-
ал, Мадрид) с 38,7 милио-
на и Антоан Гризман (Бар-
селона) с 36,5, а след тях
е Еден Азар (Реал, Мад-
рид) с 35 милиона. В топ
10 има един-единствен иг-
рач от английската Висша
лига и това е Рахим Стър-
линг (Манчестър Сити),
който е 8-и с 33,8 милиона
на година.

ло Симеоне се отнесе
страхотно. С Клоп напра-
вих интервю три дни пре-
ди финала в Шампионска-
та лига. Позволи ми да
вляза в хотела им. Той е
феномен", разказа той.

"Когато разговарям с Ме-
си, го разбирам, защото
съм преживял същото - да
вдигнеш "Златната топка",
да бъдеш важен играч. Ня-
ма да има друг като него",
каза още Стоичков.

делено кариерата ти е зап-
лашена. Беше трудно зара-
ди самите емоционални
върхове и падения, както и
заради това, че не знаеш
какво точно се случва, а
пред теб стоят най-лошите
възможни сценарии", каза
Мъри.

Бившият №1 няма офици-
ален мач от финалите на
Купа "Дейвис" насам, кои-
то се проведоха през но-
ември 2019 г. В началото
на март Анди разкри под-
робности около физичес-
кото си състояние и спо-
дели защо отказа участие
на няколко поредни турни-
ра. Обясни, че при опера-
цията за подмяна на тазо-
бедрената става, на която
се подложи през януари
2019, понякога се налага
нова интервенция, за да се
отстранят израстъци на
костите. "Става дума за
"хетеротопична осифика-
ция". Тя може да се появи

между 12 и 16 месеца след
операция", обясни Мъри.
Сега обаче, след като е
провел няколко по-дълги
тренировки, се надява да
няма повече усложнения,
за да може да поднови
участието си в Тура, когато
надпреварите от ATP се за-
върнат след 7 юни. "Преми-
наваш през скенери и си
мислиш, че ще получиш
най-лошите новини. От та-
зи гледна точка е трудно,
но, за радост, новините са
наистина добри", сподели
трикратният шампион от Го-
лемия шлем. "Тренирах на
корта през последните ня-
колко седмици и се чувст-
вах наистина добре. Трени-
рах по два часа на ден, а в
някои дни - по два часа и
половина. Контузената об-
ласт даде положителна ре-
акция, така че стискам пал-
ци нещата да не се проме-
нят", каза Анди Мъри.
TennisKafe.com
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НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ
НА ДОГОВОРИ НАД НАЛИЧНИЯ
БЮДЖЕТ ОТ  ПЪРВИЯ ПРИЕМ ПО
ПОДМЯРКА 4.2 ОТ ПРСР 2014-2020

С цел постигане на за-
ложените цели в ПРСР
2014-2020 г. се предоставя
възможност на кандидати-
те, подали заявления за
подпомагане по подмярка
4.2 "Инвестиции в прера-
ботка/маркетинг на селс-
костопански продукти", в
периода на прием съглас-
но Заповед № РД 09-781
от 06.11.2015 г. на Минис-
търа на земеделието, хра-
ните и горите, за които
към днешна дата не е из-
дадена заповед за одоб-
рение или отказ, да про-
дължат участието си по
програмата.

След кореспонденция с
Управляващия орган (УО)
на ПРСР 2014-2020 г. от-
носно наличния бюджет
по мярка 4 "Инвестиции в
материални активи", се
предостави възможност
на ДФ "Земеделие" - РА да
договори наличните про-
екти получили между 45
точки и 42 точки.

В тази връзка в срок до
30 дни от публикуване на
настоящото съобщение и
уведомителното писмо от
УО на ПРСР 2014-2020 г.,
кандидатите със заявле-
ния за подпомагане, пода-

БИБЛИОТЕКАТА СЕ ВКЛЮЧВА
В ЦИФРОВАТА СЕДМИЦА /
ALL DIGITAL Week/ 2020

Регионалната библиоте-
ка се включва в Цифрова-
та седмица /ALL DIGITAL
Week/ 2020, съобщават от
културното ведомство.

"Споделяме с вас обръ-
щението на Фондация
Глобални библиотеки
България.

Останете си вкъщи, бъ-
дете онлайн /Цифров на-
ръчник/

От 23 март стартира
Цифровата седмица / ALL
DIGITAL Week/ 2020, която
има за цел да насърчава
различни дейности в под-
крепа на европейците,
които нямат достатъчно
цифрови умения, за да
участват пълноценно в

НОВ ЗАМ.-КМЕТ В ОБЩИНА
ДОБРИЧ

Община Добрич има нов
зам.-кмет. Това е Добрин-
ка Стоилова, която до ско-
ро беше директор на Ди-
рекция "Местни данъци и
такси" към община Доб-
рич. Тя ще изпълнява вре-
менно длъжността зам.-
кмет по "Финанси и об-
щинска собственост", на
мястото на Елка Димова,
която излиза в дългосро-
чен отпуск по лични при-
чини.

ПРОЕКТИ ПО ЛОЗАРО-ВИНАРСКАТА
ПРОГРАМА СЕ ПРИЕМАТ С
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПАЗЕНИ ЧАСОВЕ

Приемът по мерки "По-
пуляризиране в трети дър-
жави" и "Инвестиции в
предприятия" от Нацио-
налната програма за под-
помагане на лозаро-ви-
нарския сектор (НППЛВС)
2019 - 2023 г. ще се извър-
ша с предварително запа-
зени часове. Промяната е
във връзка с наложените
противоепидемични мер-
ки, свързани с разпрост-
ранение на COVID-19 на
територията на Република
България.

Изискуемите документи
по двете мерки ще се по-
дават лично или чрез упъл-
номощено лице в Централ-
но управление на ДФ "Зе-
меделие", ул. Гусла 3, отдел
"Вино, промоционални
програми и лицензии". Ча-
совете за прием ще се за-
писват на следните телефо-
ни: 02/81 87 513, 02/8187 517
и 02/8187 534.

Запазването на часове
се предприема с цел оси-

гуряване на условия, щадя-
щи здравето на бенефици-
ентите, както и осигурява-
не на тяхното удобство. По
този начин ще може да се
съблюдава броят бенефи-
циенти, планиращи да де-
позират документи, в кон-
кретен ден, като се избяг-
ва тяхното струпване в
сградата на ДФ "Земеде-
лие".

Припомняме, че срокът
за подаване на документи
по мярка "Популяризиране
в трети държави" е от 17
февруари до 31 март 2020
г., а по мярка "Инвестиции
в предприятия" от 16 март
до 10 април 2020 г. На ин-
тернет страницата на ДФ
"Земеделие" кандидатите
могат да намерят списъци
с често допускани грешки
и образци на документите
по двете мерки.

За бенефицентите по
мярка "Популяризиране в
трети държави" отново на-
помняме, че вместо досе-

обществото и да се въз-
ползват от дигиталната
трансформация.

Тъй като много региони
вече са под карантина и
много публични събития се
отменят, ние се присъеди-
няваме към призива колко-
то може повече хора да си
останат вкъщи. Но в също-
то време вярваме, че тряб-
ва да помагаме на нашите
общности да използват
времето си продуктивно.
Във времената на изола-
ция цифровите умения и
цифровите ресурси могат
да помогнат!

Нека направим тазго-
дишното издание на кампа-
нията наистина дигитално

и да предложим онлайн съ-
бития и поддръжка според
възможностите си, защото
ситуацията в различна във
всяка една страна.

С оглед на извънредната
ситуация в Европа партньо-
рите от All Digital са подб-
рали за тази седмица раз-
лични връзки, които ще ви
помогнат да прекарате вре-
мето си у дома продуктив-
но - за учене, виртуални
обиколки, слушане на най-
добри музикални изпълне-
ния", призовават от библи-
отеката.

Повече информация мо-
же да намерите на:

https://alldigitalweek.eu/
stay-home-digital-toolkit/.

Добринка Стоилова има
33 години трудов стаж, 17

от които в общинската ад-
министрация.             НДТ

дени в периода на прием
от 30.11.2015 г. до
18.12.2015 г., получили меж-
ду 45 точки и 42 точки
включително, които жела-
ят да потвърдят участието
си, следва да го направят
официално - в писмен вид.
В случай, че заявеният
размер на разходите, над-
вишава левовата равнос-
тойност на 2 000 000 евро,
следва да се подаде и
Предложение за намалява-
не на размера на допусти-
мите разходи (по образец).

Обръщаме внимание на за-
интересованите кандидати,
че при сключването на дого-
вор за предоставяне на без-
възмездна финансова по-
мощ, крайният срок за изпъл-
нение и отчитане на одобре-
ния проект не може да е след
15 септември 2023 г.

Писмата, с които се пот-
върждава участието по
конкретният прием, както и
предложенията за намаля-
ване на размера на допус-
тимите разходи (по обра-
зец) се подават в съответ-
ната областна дирекция на
ДФ "Земеделие" по място
на извършване на инвести-
цията. Кандидатите с пред-
ложения за намаляване на

размера на допустимите
разходи имат право да за-
явят единствено активи и
дейности, идентични с по-
сочените в "Таблица за до-
пустими инвестиции" към
заявленията за подпомага-
не, подадени в периода на
прием съгласно Заповед №
РД 09-781 от 06.11.2015 г. на
Министъра на земеделие-
то, храните и горите.

Не се допуска замяна на
активи или дейности, зая-
вени за подпомагане в
рамките на периода на
прием, съгласно Заповед
№ РД 09-781 от 06.11.2015
г., в това число замяна на
строително-монтажни ра-
боти със закупуване на
оборудване. Към предло-
женията за намаляване не
се представят запитвания
за оферти, оферти или до-
говори с избрани достав-
чици и изпълнители. За
улеснение на кандидатите,
Предложението за намаля-
ване на размера на допус-
тимите разходи е публику-
вано в информацията за
подмярка 4.2 "Инвестиции
в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти"
от ПРСР 2014-2020 г.

      ДФ "Земеделие"-РА

гашните 50 % ще могат да
получат до 60 % европейс-
ко финансиране за промо-
ции на вино на пазарите из-
вън ЕС. От по-високия раз-
мер на европейско финанси-
ране ще могат да се възпол-
зват всички кандидати, чии-
то проектни предложения са
подадени и одобрени в срок
от 12 месеца, считано от
03.02.2020 г.

От своя страна кандида-
тите по мярка "Инвестиции
в предприятия" освен за за-
купуването на нови маши-
ни и съоръжения, свързани
с процеса на производство
и съхранение на вино, ще
могат да кандидатстват и за
строително-монтажни рабо-
ти по изграждане, надстро-
яване, пристрояване и/или
реконструкция на сгради,
предназначени за произ-
водство и съхранение на
вино, контрол на качество-
то на произведените вина
и др.

ДФ "Земеделие"

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020
Управляващия орган на

Програмата за морско де-
ло и рибарство 2014 - 2020
г. стартира прием на про-
ектни предложения по
мерките 1.2 "Здраве и бе-
зопасност" и 2.2  "Продук-
тивни инвестиции в аква-
културите", сектор "Мал-
ки проекти.

По процедура
BG14MFOP001-1.015 "Зд-
раве и безопасност" ще
се подпомагат инвести-
ции, насочени към подоб-
ряване на хигиената, зд-
равето, безопасността и
условията на труд за ри-
барите на борда на рибо-
ловните кораби или в ин-
дивидуално оборудване,
при условие че тези ин-
вестиции надхвърлят
изискванията произтича-
щи от законодателството
на Съюза или национал-
ното законодателство.
Проектни предложения
могат да подават физи-
чески и юридически лица
или еднолични търговци,

които са рибари или соб-
ственици на риболовни
кораби, включително из-
вършващи риболовни дей-
ности във водите на Чер-
но море и река Дунав.

Мярката е с бюджет 74
723,50 лв. и ще финанси-
ра дейности включващи
закупуването на съоръже-
ния и оборудване като:
спасителни плотове; лич-
ни локаторни маяци и спа-
сителни средства за пла-
ване; системи за спасява-
не на човек зад борда; де-
тектори за газове и алар-
мени системи; комплекти
за първа помощ; телеме-
дицински системи; сани-
тарни и кухненски съоръ-
жения; пречиствателни
уреди за питейна вода;
работно облекло и екипи-
ровка и други.

Максималният размер
на допустимата безвъз-
мездна финансова за
един проект не трябва да
надвишава 10 000 лева.
Максимален процент на

съфинансиране е от 50%
до 100% от общите допус-
тими разходи, като за
представители на дребно-
мащабния крайбрежен ри-
болов е в размер на 80 %.
За малките и средни пред-
приятия, които не са тех-
ни представители е в раз-
мер на 50 %.

С бюджет от 500 000 лв.
п р о ц е д у р а т а
BG14MFOP001-2.013 "Про-
дуктивни инвестиции в ак-
вакултурите",  сектор
"Малки проекти" е насоче-
на към подобряване на
конкурентоспособността
и жизнеспособността на
предприятията в сектора
на аквакултурите, включи-
телно подобряване на бе-
зопасността и условията
на труд.

Допустими кандидати са
еднолични търговци или
юридически лица, регист-
рирани по Търговския за-
кон или Закона за коопе-
рациите, развиващи дей-
ност в сектор "Аквакулту-

ра". Те могат да получат
безвъзмездна финансова
помощ от 3 000 лв. до 48
895 лв. за инвестиции в
повишаване на качество-
то или добавената стой-
ност на продуктите от ак-
вакултури, диверсифика-
ция на доходите на пред-
приятията за аквакултури
чрез развиване на допъл-
нителни дейности (рибо-
ловен туризъм, екологич-
ни и образователни услу-
ги и др.) и модернизира-
не на стопанството. Съ-
що така ще се подкрепят
и дейности за повишава-
не положителното въз-
действие върху околната
среда, подобряване на
ефективното използване
на ресурсите, включител-
но преминаването към
възобновяеми източници
на енергия и въвеждане-
то на затворени системи
за аквакултури. Процеду-
рата ще финансира до
50% от общата стойност
на проекта.

Сред допустимите раз-
ходи по мярката са за: но-
ви  машини, оборудване
(включително компютър-
но) и съоръжения; специ-
ализирана складова тех-
ника и складови транс-
портни средства; инвести-
ции във възобновяеми
енергийни  източници
(ВЕИ)  за   получаване   на
топлинна  и/или електро-
енергия; въвеждане на
системи за контрол на ка-
чеството, безопасни усло-
вия на труд и опазване  на
околната среда и водите;
преместваеми обекти за
продажба на дребно на
собствено произведена
продукция и други.

Кандидатите и по двете
мерки могат да възстано-
вят разходите си за под-
готовка на проекта, изгот-
вяне на оценки и анали-
зи, закупуване на ноу-хау,
патентни права и лицен-
зи, ако те са извършени
преди подаването на фор-
муляра за кандидатства-

не, но не по-рано от
01.01.2014 г.

Крайният срок за пода-
ване на проектни предло-
жения по процедурите е
17,00 часа на 17.06.2020 г.
Подаването се извършва
по електронен път чрез
Информационната система
за управление и наблюде-
ние на Структурните инст-
рументи на Европейския
съюз в България (ИСУН
2020), чрез използването
на Квалифициран електро-
нен подпис (КЕП), чрез мо-
дула "Е-кандидатстване" на
следния интернет адрес:
h t t p s : / /
eumis2020.government.bg.

Екипът на Областен ин-
формационен център-Доб-
рич е на разположение за
предоставяне на допълни-
телна безплатна информа-
ция на телефони
0897560860, 0897560660,
0897560760, електронна по-
ща oic_dobrich@abv.bg и на
страницата на центъра във
фейсбук.
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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. 

ÏÐÅÂÎÄ îò è íà êèòàéñêè åçèê, 0887/377887 Ïðåâîäè îò è 
íà àíãëèéñêè åçèê, 0899/116291

  УСЛУГИ

ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ МАЛКИ ОБЯВИ

ПРЕВОДИ

ÌÖ "ÂÈÂÀ ÔÅÍÈÊÑ". Òåë. 058 580 111; 058 
580 222. 
Ä-ð ÏËÀÌÅÍ ÊÈÐÈËÎÂ – ÓÐÎËÎÃ
ïðåãëåæäà ïàöèåíòè ñàìî â êàáèíåòà ñè íà 

óë. „Çàõàðè Ñòîÿíîâ“ 14
â ïîíåäåëíèê, âòîðíèê, ÷åòâúðòúê îò 15.30 

äî 18.30 ÷. - ñ íàïðàâëåíèå;- ñâîáîäåí ïðèåì. 
Òåë.: 0889 736101

Äî öåíò ä-ð Òà øåâ, ñïå öè à ëèñò âúò ðåø íè è áúá-
ðå÷ íè áî ëåñ òè, îò ðà âÿ íèÿ, àëåð ãèè - òåë. 62-53-41, 
0889/040 584, êîì ï ëåêñ "Ëå áåä" âõ. "Â" /çàä ïàð-
êèí ãà íà Áàí êà "Áè î õèì" 

ÑÒÎ ÌÀ ÒÎ ËÎÃ - ä-ð Ìåã ëå íà ÏÎ ÏÎ ÂÀ, - óë. "Õð. 
Ñìèð íåí ñ êè" № 4,  òåë. 84-17-03, âñå êè äåí îò 14 
äî 19 ÷à ñà. 

ÍÅÂ ÐÎ ËÎÃ: ä-ð Í. Áå êÿ ðîâ, òåë. 0886/236951, 
ïðåã ëå äè è ïî äî ìî âå òå. Íåâðîëîãè÷íî îòäåëåíèå 
ÌÁÀË - Äîáðè÷ è Ìåäèöèíñêè öåíòúð "Âèâà 
Ôåíèêñ"

ÏÐÎÔ. ÅÍ ×Î ÊÀË ×ÅÂ - ÕÈ ÐÓÐÃ - ïî íå äåë íèê 
14-17,30 ÷.; Î÷åí êà áè íåò - ä-ð Ì. Êàë ÷å âà - GSM 
0888502176; Ä-ð Àíà íè å âà - GSM 0888380756; ïî-
íå äåë íèê 9-17, ÷åò âúð òúê 14-17, ïå òúê 9-16 ÷.; ãð. 
Äîá ðè÷, óë. "Ë. Êà ðà âå ëîâ" N 8, âõ. Á, åò. 1, òåë. 
058/4-76-34

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

 /старата Бирена фабрика/

Тук се лекуват всички "болежки" на вашия автомобил! 

Àêî èìàòå ïðîáëåìè ñ 
êîëàòà, ðåøåíèåòî èì å 

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 

"ÂàëèÄàíñ" - èçâúðøâà âñè÷êè âèäîâå áîÿ-
äæèéñêè óñëóãè /ïðúñêàíà ìàçèëêà "Âàëåíòè-

íî", øïàêëîâêà, ëàòåêñ, ôàñàãåí, áëàæíà áîÿ/, 
ìîñòðåíà êúùà - óë. "Îòåö Ïàèñèé" 3, 0888/917986, 

òåë. 058/603 876

Ïðîäóêòè:
300 ãð. òîïëà âîäà
1 ÷.ë. ñîë
1 ñ.ë. îëèî
1 ñ.ë. îöåò 
áðàøíî çà íîðìàëíî òâúðäî òåñòî
ñèðåíå è ìàñëî çà ïîðúñâàíå
Íà÷èí íà ïðèãîòâÿíå:
Îìåñâà ñå òåñòîòî îò èçáðîåíèòå ïðîäóêòè è ñå ðàçäåëÿ 

íà òîï÷åòà ñ äèàìåòúð îêîëî 4 ñì.
Îò âñÿêî òîï÷å ñå ðàçòî÷âà òúíúê ëèñò, êîéòî ñå íàìàç-

âà ñ ðàçñòîïåíî ìàñëî è ñå ïîðúñâà ñúñ ñèðåíå.
Çàãúâà ñå êàòî ïëèê. Ñëåä òîâà îòíîâî ñå ðàçòî÷âà, 

íàìàçâà ñå ñ ìàñëî è ñå ïîðúñâà ñúñ ñèðåíå.
Çàãúâà ñå âòîðè ïúò íà ïëèê è ñå ðàçòî÷âà ëåêî, çà äà íå 

ñå îòâîðè ãþçëåìåòî.
Ãîòîâèòå ãþçëåìè ñå ïåêàò íà ñóõî áåç ìàçíèíà íà ñà÷, 

òèãàí èëè ïëî÷à.
Ìîæåòå äà çàêóñèòå ïðåêðàñíî ñ ãþçëåìå è àéðÿí!

СПЕШЕН 
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

Âñå ïîâå÷å õîðà äíåñ ñòðàäàò îò çàìúãëåíî çðåíèå. Çàìúãëåíîòî çðå-
íèå å íåïðèÿòíî è îãðàíè÷àâàùî, à â íÿêîè ìîìåíòè ìîæå äà áúäå äîðè 
îïàñíî. Åòî çàùî íå òðÿáâà äà ïðåíåáðåãâàòå ïîäîáåí ñèìïòîì. Âèæòå 
8 âúçìîæíè ïðè÷èíè çà çàìúãëåíî çðåíèå.

Çàìúãëåíîòî çðåíèå îïðåäåëåíî ñúçäàâà äèñêîìôîðò. Â ïîâå÷åòî 
ñëó÷àè çàìúãëåíîòî çðåíèå íå å ñâúðçàíî ñúñ ñåðèîçåí ïðîáëåì ñ î÷èòå, 
íî âñå ïàê å äîáðå äà áúäåòå ïðåãëåäàíè îò ñïåöèàëèñò. Íàó÷åòå ïîâå÷å 
çà 8 ïðè÷èíè, êîèòî ìîãàò äà ïðè÷èíÿò çàìúãëåíî çðåíèå.

Âèñîêà êðúâíà çàõàð
Çàìúãëåíîòî çðåíèå ìîæå äà å åäèí îò ïúðâèòå ïðèçíàöè çà ïîâèøåíè 

íèâà íà êðúâíàòà çàõàð. Èçãëåæäà êðúâíàòà çàõàð ïîâëèÿâà íà çðèòåëíèÿ 
íåðâ è ïî òîçè íà÷èí ñå çàìúãëÿâà çðåíèåòî. Àêî ñêîðî íå ñòå ñè ïðàâèëè 
èçñëåäâàíå íà êðúâíàòà çàõàð è èìàòå çàìúãëåíî çðåíèå, ìîæå áè å 

âðåìå äà ïðîâåðèòå ñòîéíîñòèòå ñè.
Ãëàóêîìà
Ãëàóêîìàòà å ÷åñòî ñðåùàíî ñúñòîÿíèå, êîåòî çàñÿãà íàé-âå÷å õîðà 

íàä 50-ãîäèøíà âúçðàñò. Ïðè ãëàóêîìàòà ñå íàòðóïâà íàëÿãàíå âúâ 
âúòðåøíîñòòà íà îêîòî, êîåòî îêàçâà íàòèñê âúðõó çðèòåëíèÿ íåðâ è 
ïðè÷èíÿâà çàìúãëåíî çðåíèå. Ãëàóêîìàòà íå ìîæå äà áúäå èçëåêóâàíà, 
íî ñ ìåäèêàìåíòè è õèðóðãè÷íè ïðîöåäóðè ñúñòîÿíèåòî ìîæå äà áúäå 
îáëåê÷åíî.

Êîíþíêòèâèò
Êîíþíêòèâèòúò, èçâåñòåí îùå êàòî çà÷åðâåíî îêî, ñå ïðè÷èíÿâà îò 

áàêòåðèè è å ñèëíî çàðàçíî ñúñòîÿíèå. Êîíþíêòèâèòúò ïðåäèçâèêâà 
áîëêà, ñúðáåíå è îòëè÷èòåëíî ÷åðâåí öâÿò íà î÷èòå. Âúçïàëåíèåòî ìîæå 
äà äîâåäå è äî çàìúãëåíî çðåíèå.

Íåïðàâèëíà óïîòðåáà íà êîíòàêòíè ëåùè
Ìàêàð íÿêîè ïðîèçâîäèòåëè íà êîíòàêòíè ëåùè äà òâúðäÿò, ÷å íÿìà 

ïðîáëåì ÷îâåê äà ñïè áåç äà ñâàëÿ òåõíèòå ëåùè, ïî-äîáðå íå ðèñêóâàéòå. 
Óïîòðåáàòà íà êîíòàêòíè ëåùè çà ïðîäúëæèòåëåí ïåðèîä îò âðåìå ìîæå 
äà ïðè÷èíè ñóõîòà â î÷èòå è íåäîñòèã íà êèñëîðîä. Ìðúñíèòå êîíòàêòíè 
ëåùè ïúê ñà îïàñíè è áèõà ìîãëè äà ïðè÷èíÿò âúçïàëèòåëíè ñúñòîÿíèÿ 
êàòî Èðèò. Àêî ñïèòå ñ êîíòàêòíèòå ñè ëåùè è íà ñóòðèíòà èìàòå çàìúãëå-
íî çðåíèå, çíà÷è òðÿáâà äà ïðåóñòàíîâèòå òîçè ñâîé íàâèê.

Ñóõîòà â î÷èòå
Ñóõîòàòà â î÷èòå ìîæå äà èìà ðàçëè÷íè ïðè÷èíèòåëè. Ñ íàïðåäâàíåòî 

íà âúçðàñòòà ïîíÿêîãà î÷èòå íå óñïÿâàò äà ïðîèçâåæäàò äîñòàòú÷íî êî-
ëè÷åñòâî îâëàæíÿâàùè ñúëçè. Õðîíè÷íàòà ñóõîòà â î÷èòå ñå îáëåê÷àâà 
åäèíñòâåíî ñ ïîìîùòà íà îâëàæíÿâàùè êàïêè. Êîãàòî î÷èòå ñòðàäàò îò 
íåäîñòàòú÷íî îâëàæíÿâàíå, òîâà ìîæå äà äîâåäå äî çàìúãëåíî çðåíèå.

Ìàêóëíà äåãåíåðàöèÿ
Ìàêóëíàòà äåãåíåðàöèÿ ïðè÷èíÿâà çðèòåëíè íàðóøåíèÿ, êîèòî ñà 

íåîáðàòèìè. Çàìúãëåíîòî çðåíèå, ïðè÷èíåíî îò ìàêóëíàòà äåãåíåðàöèÿ 
å ñòðàøíî, çàùîòî òî å íà÷àëîòî íà çàãóáàòà íà çðåíèå.

Èìàòå íóæäà îò î÷èëà
Çàìúãëåíîòî çðåíèå ìîæå äà å ïðèçíàê, ÷å èìàòå íóæäà îò î÷èëà. 

Ïðîìåíèòå, ñâúðçàíè ñúñ çðåíèåòî, ñå ñëó÷âàò åñòåñòâåíî êàòî ÷àñò 
îò ïðîöåñà íà ñòàðååíå. Íóæäàòà îò î÷èëà ñúùî òàêà ìîæå äà áúäå è 
íàñëåäñòâåíà. Îò ñúùåñòâåíî çíà÷åíèå å äà ñå ïðàâÿò ðóòèííè î÷íè 
ïðåãëåäè, çà äà ñå ïðåöåíè äàëè ñà âè íåîáõîäèìè î÷èëà – ïî òîçè íà÷èí 
ùå ñïåñòèòå íàïðåæåíèåòî íà î÷èòå ñè, êàêòî è âå÷å íÿìà äà âèæäàòå 
çàìúãëåíî.

Ñèëíî áåçïîêîéñòâî
Îêàçâà ñå, íèâàòà íà ñòðåñ ìîãàò äà ïîâëèÿÿò íà çðåíèåòî íè. Êîãàòî 

÷îâåê èçïèòâà ñèëíî áåçïîêîéñòâî, âèñîêèòå íèâà íà àäðåíàëèí ìîãàò äà 
ïîâëèÿÿò âúðõó íà÷èíà, ïî êîéòî î÷èòå ðåàãèðàò íà ñâåòëèíà.

ГюзлемиГюзлеми

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

Diamond Shoes 
Добрич

Ви очаква с изненади за Ви очаква с изненади за 
Свети ВалентинСвети Валентин

Пазаруване и търговия на 
дребно

Ул. „25 септември“  №  26

ÍÅÄÂÈÆÈÌÈ ÈÌÎÒÈ

ÏÐÎÄÀÂÀÌ êúùà ñ 
äâîð 5,5 äêà â ñ. Ìàëêà 
Ñìîëíèöà. Òåë.: 0886 402 
379. 1-5

ÏÐÎÄÀÂÀÌ äâîðíî 
ìÿñòî 1200 êâ.ì. â Ãààçè 
áàáà. Öåíà ïî äîãîâàðÿ-
íå. Òåë.: 0886 762 469.  
 19-20

Ï Ð Î Ä À Â À Ì  4  ä ê à 
äâîðíî ìÿñòî â ñåëî Îä-
ðèíöè, ñ 500 êâ.ì. ëîçå, 
êëàäåíåö, îâîùíè äúðâå-
òà, çàãðàäåíî. Òåë. 0899 
887438. 18-20

ÏÐÎÄÀÂÀÌ äâîðíî 
ìÿñòî â ñ. Äðîïëà, 1500 
êâ.ì. Òåë. 0885 103772.
 1-5

ÏÐÎÄÀÂÀÌ äâîðíî 
ìÿñòî â Ãóðêîâî, 600 
êâ.ì. Òåë. 0885 103772.
 1-5

ÏÐÎÄÀÂÀÌ êúùà ñ 
äâîð 2650 êâ.ì â ñ. Ëîì-
íèöà. Òåë. 0897 029040.

ÏÐÎÄÀÂÀÌ êúùà ñ 
äâîð 5810 êâ.ì â ñ. Áîã-
äàí. Òåë. 0897 029040.

Ï Ð Î Ä À Â À / Î Ò Ä À Â À 
ÏÎÄ ÍÀÅÌ òðèñòàåí, òóõ-
ëà, 90 êâ. ì, ñðåäåí åòàæ. 
Çà êîíòàêò:  0882449879 
ñê

ÏÐÎÄÀÂÀ àïàðòàìåíò 
íà Äðóæáà 4, 120 êâ. 
ì,ãàçèôèöèðàí, ñ êàìèíà, 
ïîäîâî îòîïëåíèå, ñìåíå-
íà äîãðàìà, îáçàâåäåí. 
Òåë. 0886 979 709  ìá 

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ìÿñòî - 
1200 êâ. ì â ñåëî Ðîãà÷åâî 
- ìåñòíîñòòà "Êðóøàêà"; 
òåë. 0899/192 666. ää

0889 569 326 ÏÐÎÄÀÂÀ 
îáçàâåäåíà êúùà, 120 
êâ.ì, 200 êâ.ì äâîðíî ìÿñ-
òî, øèðîê öåíòúð. Áåç 
ïîñðåäíèê! äñ

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ìàñèâíà 
êúùà 100 êâ.ì â ñ. Äúá-
ðàâà ñ äâîðíî ìÿñòî 1300 
êâ.ì, â öåíòúðà. Öåíà ïî 
äîãîâàðÿíå. Òåë. 885 103 
772. 

*** ÏÐÎÄÀÂÀ ÑÏÅØÍÎ 
ÃÀÐÑÎÍÈÅÐÀ â êâ. "Áà-
ëèê"  áëîê 13. Öåíà 13000. 
Òåë. 0887 710 934.

ÏÐÎÄÀÂÀÌ òðèñ-
òàåí àïàðòàìåíò íà 
ñðåäåí åòàæ â êâàð-
òàë "Þãîèçòîê", áåç ïî-
ñðåäíèê, òåë. 823892 
/ñëåä 18 ÷./

ÊÓÏÓÂÀ

ÊÓÏÓÂÀÌ ÇÅÌÅÄÅË-
ÑÊÀ çåìÿ â Ëîâåøêà 

è Ïëåâåíñêà îáëàñòè. 
Êóïóâà ÷àñòè îò íåðàç-
äåëåíè, íåóðåäåíè è 
ñïîðíè èìîòè. Òåë. 0886 
733 429

ÊÓÏÓÂÀÌ çåìÿ áåç 
ïîñðåäíèê. Òåë. 0888 38 
55 59. âä

ÊÓÏÓÂÀÌ ÃÀÐÑÎÍÈ-
ÅÐÀ "Äðóæáà" 2, "Äóíà-
âèòå" èëè Ãðàäñêè ïàðê. 

ÊÓÏÓÂÀÌ çåì. çåìÿ 
áåç ïîñðåäíèê â ñ. Ëÿñ-
êîâî èëè ðàéîíà. Òåë. 
0888 385 559. â

ÇÀÌÅÍßÌ

ÇÀÌÅÍßÌ íîâà äâóå-
òàæíà âèëà çà çåìåäåë-
ñêà çåìÿ â ñ. Ïðèëåï. 
Òåë. 0888 479 584. äñ

ÏÎÄ ÍÀÅÌ

ÄÀÂÀÌ ïîä íàåì îáçà-
âåäåí è ôóíêöèîíèðàù 
ìàãàçèí çà õðàíèòåëíè 
ñòîêè â öåíòúðà íà ñ. Öà-
ðåâåö. Òåë. 0888 283 588

ÄÀÂÀÌ ÎÁÇÀÂÅÄÅ-
ÍÀ êâàðòèðà â öåíòúðà 
íà Äîáðè÷ çà ìîìè÷å 
- ó÷åíè÷êà. Òåë. 0886 
848454.

ÄÂÀÌ ÏÎÄ ÍÀÅÌ ìà-
ãàçèí 86 êâ.ì. â ãð. Áàë-
÷èê - ïðàêèíã "Äâîðåöà". 
Òåë. 0898 946 976. âä

ÒÚÐÑß ÏÎÄ ÍÀÅÌ 
ãàðàæ â öåíòúð èëè øè-
ðîê öåíòúð, ïîäõîäÿù 
çà ðåïåòèöèè íà ðîê 
ãðóïà. Òåë. 0899868151 
èëè 0899 115945.

ÓÑËÓÃÈ

ÂèÊ ÓÑËÓÃÈ, ÃÀÐÀÍ-
ÖÈß. Òåë. 0885187183.

ÏÎÑÒÀÂßÍÅ íà ãàçîâ 
èíæåêöèîí ñ ìîíòàæ 
- 800 ëåâà. Òåë. 0898 
421941.

ÐÀÁÎÒÀ

ÒÚÐÑß ïî÷àñîâà ðà-
áîòà. Òåë. 0885 886115.  
 â

ÐÀÇÍÈ

Ïî÷èñòâàíå íà ãðàäè-
íè è äâîðîâå ñ òðèìåð 
õðàñòîðåç, îôîðìÿíå 
íà òóèé, ÷åìøèð è äðóãè 
- 0877714539. 3-5

Ðàáîòà ïðåäëàãà íà-
äîìíî ñ õàðòèåíè èçäå-
ëèÿ-ðÿçàíå , ëåïåíå è 
äðóãè-òåë. 0877790829. 
 1-5

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ÿðåòà, 
25-30 êèëîãðàìà. Öåíà 
ïî ñïîðàçóìåíèå. Òåë. 
0895 187 183. 5-10



ndt@dobrich.net
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ОВЕН - Социалните контакти ще ви 
занимават с проблематиката на ежедневи-
ето. Успехът ще има различно изражение, 
но по-скоро нематериално. Заредете се 
емоционално и нахранете душата.

ТЕЛЕЦ - Семейни въпроси ще мобили-
зират енергията, но ще се справите и ще 
ги решат в рамките на деня. Пестете пари-
те, скоро ще ви потрябват доста средства 
и то по твърде добър повод.

БЛИЗНАЦИ - Развитията от последните 
дни са променили вижданията ви по много 
въпроси. Със съзнанието сте, че трябва 
да издигнете на ниво взаимоотношенията 
си с околните. 

РАК - Дано сте си дали сметка, че тряб-
ва да станете по-приветливи и сърдечни и 
по-малко конфликтни. Това ще ви помогне 
доста в работата. Някои от вас ги очаква 
флирт на работното място.

ЛЪВ - Днес ще се интересувате повече 
от важните неща и по-малко от подроб-
ностите. Запазвайки философският си 
поглед върху нещата ще се почувствате 
по-спокойни и енергични. 

ДЕВА- Една среща ще подобри настро-
ението ви и ще ви се отрази тонизиращо. 
Ще съзрете добри перспективи за себе си 
и ще работите по осъществяването им. 
Съдбата е на ваша страна.

ВЕЗНИ - Здравословното състояние на 
близък човек ще ви направи по-притесне-
ни, но скоро ще разберете, че проблема 
е решим. За да сте спокойни, потърсете 
мнението на специалист. 

СКОРПИОН - Ще подреждате програма-
та си така, щото да ви стигне времето за 
важните неща, за другото, когато му дойде 
времето. Това е най-точният е печеливш 
за момента подход.

СТРЕЛЕЦ - С набелязаните мерки за 
подобряване организацията на работното 
място ще имате резултати. Всички те ще 
се окажат важни за професионалното ви 
развитие и най-вече финанси. 

КОЗИРОГ - Нововъведенията ви на 
работното място ще срещнат разбиране 
и ще получите голяма подкрепа. Сигурно 
е, че сте сред най-добрите и останалите 
с нищо не ви превъзхождат.

ВОДОЛЕЙ - Високите ви изисквания ще 
ви натоварят с повече работа и ще пови-
шат напрежението край вас. Доверете се 
на сътрудниците си и ги оставете да пое-
мат част от вашите ангажименти. 

РИБИ - Отнасяйте се с уважение към 
колегите и подчинените си, защото всеки 
има достойнство и дава своя принос за 
общия успех. Вечерта са възможни посе-
щения на любимите ви хора.

ХОРОСКОП НА НДТХОРОСКОП НА НДТ

- Много важно е да пробваме панталоните си на всеки 2-3 дни, защото 
пижамите подлъгват. Повтарям, пижамите подлъгват! - Зара от Об-
рочище, но не тази, за която си мислите.

ÕÐÈÑÒÎ ÑÒÎÈ-
×ÊÎÂ ñïîäåëè ïðåä 
Mundo Deportivo îò 
Ìàÿìè êàê ïðîòè÷à 
åæåäíåâèåòî ìó ïî 
âðåìå íà åïèäåìèÿòà 
îò êîðîíàâèðóñà.

"Ìíîãî ñå ïàçÿ. 
ßì ìíîãî ÷åñúí, 
ëóê, ïèÿ òîïëà âîäà 
è ñòîÿ äúëãî âðåìå 
ïîä äóøà ñ ãîðåùà 
âîäà, çà äà ñå îïàçÿ 
îò òîçè âèðóñ. Òóê 
ñúì ñúñ ñåìåéñòâîòî 
ñè - ñ Ìàðèàíà, ìîÿ-
òà ñúïðóãà, ñúñ ñâå-
êúðâà ìè, êîÿòî å íà 
80 ãîäèíè è òðÿáâà 
ìíîãî äà âíèìàâàìå 
ñ íåÿ, çàùîòî âèðó-
ñúò å îïàñåí íàé-âå-
÷å çà âúçðàñòíèòå. 
Äúùåðÿ ìè æèâåå 
íàáëèçî, à îò ñåä-
ìèöà íå ñúì âèæäàë 
âíó÷åòî, íå ìîæåì 
äà ðèñêóâàìå. Òàçè 
áîëåñò ñå ïðåäàâà 
ìíîãî ëåñíî", ðàçêðè 
òîé.

"Ìåðêèòå â Ìàÿìè 
ñà âñå ïî-äðàñòè÷íè. 
Ïúðâî ó÷èëèùàòà ñå 
îïðàçíèõà, ñëåä òîâà 
ïëàæîâåòå. Ñëåäèì 
ñ ãîëÿìî âíèìàíèå 
êàêâî ñå ñëó÷âà â 
Èòàëèÿ è Èñïàíèÿ. 
Âèæòå âúçðàñòòà íà 
ïî÷èíàëèòå. Óäðÿ 
íàé-ëîøî áîëíèòå 
è âúçðàñòíèòå. Àç 
ñúì ðîäåí ñïîðòèñò, 
ïðåç öåëèÿ ñè æèâîò 
ñïîðòóâàì. Çäðàâ 
ñúì, íî âíèìàâàì 
ìíîãî, çà äà íå çà-
ñåãíà òåçè, êîèòî 
íàé-ìíîãî îáè÷àì", 
ñïîäåëè Ñòîè÷êîâ.

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ПАЗАРЪТ ЗА "КРАСИВИ 
БУЛКИ И МЪЖЕ" В ШАНХАЙ

Â  ñ ò î ë è ÷ í è ò å 
ðàéîíè íà Êèòàé 
ïðîáëåìúò ñ íàìè-
ðàíåòî íà ñúïðóãà 
å ìíîãî ãîëÿì. Êàòî 
ñå âçåìå ïðåäâèä è 
ñúâðåìåííàòà çàå-
òîñò, äà ñðåùíåø 
òàêúâ ÷îâåê ñëó÷àé-
íî, å ïî÷òè íåâúç-
ìîæíî.  Åòî çàùî â 
Øàíõàé îòâîðè ïà-
çàð çà æåíèòáè, íà 
ñòåíèòå íà êîéòî ñà 
ïóáëèêóâàíè ðåêëà-
ìè çà íàìèðàíå íà 
ñúïðóã èëè ñúïðóãà. 
Âñåêè óèêåíä â Íà-

ðîäíèÿ ïàðê â Øàíõàé èìà 
ïàçàð çà ñúáèðàíå íà õîðà. 

Ïîâå÷åòî îò òÿõ òàì ñà 
ðîäèòåëè íà ïîòåíöèàë-
íè áóëêè è ìëàäîæåíöè. 
Âúïðåêè ÷å äðåâíèòå òðà-
äèöèè íà Êèòàé, êîãàòî 
ðîäèòåëèòå ðåøàâàëè ñúä-
áàòà íà äåöàòà ñè, âå÷å ñà 
çàãóáèëè ñâîåòî çíà÷åíèå, 
âúçðàñòíîòî ïîêîëåíèå âñå 
îùå èñêà àêòèâíî äà ó÷àñò-
âà â áúäåùåòî íà ñâîÿ ñèí 
èëè äúùåðÿ.

В КОИ ДЪРЖАВИ ИМА 
ДЖЕНДЪРИ ОТ ВЕКОВЕ?!

Äæåíäúðñòâî, åäíàêâè ïî-
ëîâå, ðàâåíñòâî - çà òîâà â 
Åâðîïà çàïî÷íà äà ñå ãîâîðè 
åäâà íàñêîëî.  Âñúùíîñò íÿ-
êîè íàðîäè ñà èìàëè êîíöåï-
öèÿòà çà òîâà îò õèëÿäîëåòèÿ, 

à íÿêîè èìàò ÷åòâúðòè è ïåòè 
ïîë. Èíäîíåçèÿ: Ïåò ïîëà. 
Ñóëàâåñè å ãîëÿì îñòðîâ â 
Èíäîíåçèÿ, òîé å äîáðå èç-
âåñòåí ñ ëóêñîçíèòå ñè ïëà-
æîâå è ðàéñêè êóðîðòè. Åäíà 
îò íàé-ãîëåìèòå åòíè÷åñêè 
ãðóïè â Þæíî Ñóëàâåñè, áóãè-
òå ïðèçíàâàò ñúùåñòâóâàíåòî 
íà ÷åòèðè ïîëà è åäèí, ïåòèÿò 
- „ìåòàäæåíäúð“. Ïúðâèòå äâà 
ïîëà ñà ñàìî ìúæå è æåíè, à 
äðóãèòå äâà ñå íàðè÷àò   "Êà-

ëàëàé" è "Êàëàáàé". Êàëàëàé 
ñà àíàòîìè÷íî æåíè, íî ñå 
äúðæàò è æèâåÿò êàòî ìúæå. Â 
ñúùîòî âðåìå òå íå èñêàò äà 
áúäàò ìúæå, ñÿêàø ñà íà ãðà-
íèöàòà íà äâà ïîëà. Íàïðè-

ìåð, Êàëàëàé ìîæå äà ðàáîòè 
êàòî ìåõàíèê, äà íîñè ìúæêè 
äðåõè ïðåç öÿëîòî âðåìå è 
äà æèâåå òàêà, êàêòî æèâåÿò 
ìúæåòå. Îáèêíîâåíî æèâåÿò 
ñ äðóãè æåíè è îñèíîâÿâàò 
äåöà. Ãîëÿìà äæåíäúð èçíå-
íàäà âè î÷àêâà â òîàëåòíèòå 
â Äàíèÿ Çà ðàçëèêà îò òÿõ, 
Êàëàáàè ñà ôèçè÷åñêè ìúæå, 
íî âîäÿò æåíñêè íà÷èí íà 
æèâîò. Òå îáà÷å íå èñêàò äà 
áúäàò æåíè è íå ñà ãîòîâè äà 
ñïàçâàò âñè÷êè îãðàíè÷åíèÿ, 
ïðåäïèñàíè îò æåíñêèÿ ïîë. 
Êàëàáàèòå ÷åñòî ó÷àñòâà â 
îðãàíèçèðàíåòî íà ñâàòáè, íî 
îáèêíîâåíî æèâåÿò è ñ ìúæå.


