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Ùå áúäå ñëúí÷åâî. Ùå ïðî-
äúëæè äà äóõà óìåðåí âÿòúð îò 
èçòîê-ñåâåðîèçòîê, êîéòî ñëåä 
îáÿä ïîñòåïåííî ùå îòñëàá-
âà. Ìèíèìàëíèòå òåìïåðàòóðè 
ùå áúäàò ìåæäó ìèíóñ 3 è 2, 
èçòî÷íèòå ðàéîíè äî 7-8. Ìàê-
ñèìàëíèòå òåìïåðàòóðè ùå ñà 
ìåæäó 12 è 17. Ïî ×åðíîìîðèåòî 
ùå ïðîäúëæè äà äóõà óìåðåí äî 
ñèëåí ñåâåðîèçòî÷åí âÿòúð è 
âúëíåíèåòî íà ìîðåòî ùå áúäå 
4-5 áàëà. Âðåìåòî ùå å ïðå-
äèìíî ñëúí÷åâî. Ìàêñèìàëíèòå 
òåìïåðàòóðè íà âúçäóõà ùå ñà: 
9°-14. Òåìïåðàòóðàòà íà ìîð-
ñêàòà âîäà ùå å 9-10.

БЕБЕ ОТ ДОБРИЧ С КОРОНАВИРУС, ДО БЕБЕ ОТ ДОБРИЧ С КОРОНАВИРУС, ДО 
ВЧЕРА ОФИЦИАЛНО ОБЩО 541 БЯХА 
 ПОТВЪРДЕНИТЕ СЛУЧАИ В СТРАНАТА

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
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КУПИ СВОЯТА 
е-ВИНЕТКА ВЪВ ВСЯКА 
ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ 

На стр. 3

ВРЕМЕТОВРЕМЕТО

ДИМИТРИНА ДИМИТРИНА 
ГЕРМАНОВА И ГЕРМАНОВА И 
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ 
СА НОМИНИРАНИ СА НОМИНИРАНИ 
ЗА НАГРАДИТЕ ЗА НАГРАДИТЕ 
НА ФОНДАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ 
"ДИМИТЪР БЕРБАТОВ""ДИМИТЪР БЕРБАТОВ"
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„Åäâà ëè èìà äðóã ìîìåíò, 
â êîéòî âñè÷êè çäðàâíè ðà-
áîòíèöè, ïîä÷åðòàâàì – 
âñè÷êè, äà çàñëóæàâàò óâà-
æåíèå è àäìèðàöèè çà òîâà, 
êîåòî ïðàâÿò â óñëîâèÿòà 
íà ïàíäåìèÿ. Ïîçäðàâÿâàì 
êîëåãèòå, ÷å âúïðåêè íåñ-
ãîäèòå è íåóðåäèöèòå ïðî-
äúëæàâàò äà ðàáîòÿò âñåîò-
äàéíî â òàêàâà åêñòðåìíà 
ñèòóàöèÿ, äà ïîñðåùàò è 
äà ëåêóâàò ïàöèåíòèòå íè. 
Âñè÷êè çäðàâíè çàâåäåíèÿ 
ðàáîòÿò, áåç äà å íàìàëåí 
êàïàöèòåòúò, áåç äà èìà 
çàòâîðåí êàáèíåò. Âñåêè 
ïàöèåíò å ðèñêîâ, ðàçáè-
ðà ñå, íàé-ñåðèîçíî å ïðè 
êîëåãèòå, êîèòî ïîñðåùàò 
èíôåêöèîçíî áîëíè. Â òàçè 
âðúçêà òîâà, êîåòî ïðàâÿò 
íàøèòå çäðàâíè ðàáîòíèöè, 
å äîñòîéíî çà óâàæåíèå.

Ïîæåëàâàì íà âñè÷êè íàé-
âå÷å è íà ïúðâî ìÿñòî äà ñà 
æèâè è çäðàâè, äà ðàáîòÿò 
ñúñ ñúùèÿ õúñ è äà äîêàðàò 
òàçè âîéíà äî óñïåøåí êðàé“

НДТ   

7 април - Световен ден на здравните работници

Д-р Валери Веселинов, председател на Българ-
ския лекарски съюз - Добрич

7-МИ АПРИЛ - СВЕТОВЕН ДЕН 
НА ЗДРАВЕТО И ЗДРАВНИЯ 

РАБОТНИК
Ръководството на „МБАЛ-Добрич”АД поздравява 

всички здравни работници по повод 7-ми април, Светов-
ния ден на здравето!
Уважаеми колеги,
Днес е нашият професионален празник. Но днес не е 

време за празнуване! Днес е време разделно.
 „Valetudo bonum optimum” - „Здравето е най-голямо-

то благо”, гласи латинска сентенция. За това благо  се 
борим ние днес и тази битка повече от всякога е битка 
на живот и смърт.
В тези трудни времена, обществото разбира и оценява 

колко нужни сме му ние, хората в бели престилки.
Убедени сме, че в това невъзможно време всеки един 

от нас – здравните работници, въпреки умората и безсън-
ните нощи, полага всички усилия, отдаденост и мисъл 
в името на живота! И трябва да отдадем заслуженото 
уважение, благодарност и поклон за усилията!
Бъдете здрави, силни и мъдри! И се надяваме с общи 

усилия скоро да празнуваме истинската победа на зна-
нието, умението и професионализма!
Честит празник!
От Ръководството на „МБАЛ-Добрич” АД
Средства от дарителската кампания са изразходвани 

за закупуване на:
- дезинфектанти - 10 888,44 лева;
- защитно облекло, лични предпазни средства - 16 840 

лева;
- авансово плащане за дезинфекционни апарати – 5 

583,60 лева;
- за оборудване на кислородна инсталация в Спешно 

отделение /реанимационен сектор/  - 2623,06 лева
Обща сума 35 935,78 лева.

ЛОВЪТ - ХОБИ, ПРОФЕСИЯ 
ИЛИ НАЧИН НА 
ОБЩУВАНЕ С ПРИРОДАТА
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Освобождаване от наеми и такси, удължаване на сро-
ковете за плащане на данъци, безплатни "Синя зона",
детски ясли и градини са само част от предложенията
на групата на ГЕРБ (СДС) в Общинския съвет на Доб-
рич. Тя подготви пакет от мерки за преодоляване на
икономическите последствия за бизнеса и гражданите
от кризата с COVID-19. Включват финансови и админис-
тративни мерки. Част от тях целят да подпомогнат мал-
кия и среден бизнес, който е най-силно засегнат от ог-
раниченията в борбата с коронавируса. Заложена е под-
крепа на всички, които плащат данъци и такси на тери-
торията на Община град Добрич. Предвидена е подкре-
па на семействата с малки деца.

Граждани и фирми ще могат да се възползват от удъл-
жения до 30 юни срок за ползване на отстъпка от 5%
при  плащане за цялата година на данъка върху недви-
жимите имоти, ТБО и данъка върху моторните превозни
средства. Мерките предвиждат освобождаване от пла-
щане на такси и наеми за ползване на общински площи
за времето на извънредното положение. Друго предло-
жение е до края на годината да не се начисляват лихви
за забавени плащания на наеми и концесии, както и да
не се допуска забавяне от Общината на плащанията по
договори, които са изпълнени.

Други мерки в подкрепа на бизнеса са обявяване на
нулева година за събиране на туристически данък, удъл-
жаване на срока на служебния абонамент за Синя зона.

Иска се пропорционално намаляване на патентния да-
нък на физическите лица и едноличните търговци, чиито
обекти са затворени заради извънредното положение.

Отпадане на заплащането за Синя зона за времето
на извънредно положение и удължаване на срока на
картите за "Градски транспорт" предлагат още съветни-
ците от ГЕРБ (СДС).

Предлага се също създаване на организация за раз-
ширяване на електронните услуги, предоставяни от Об-
щината за бизнеса и гражданите.

Мерките ще бъдат внесени за обсъждане на първото
заседание на Временната  комисия, създадена по ини-
циатива на съветниците от Местна коалиция ГЕРБ (СДС),
която призовава за по-скорошното й свикване от кмета
Йордан Йорданов.

За мерките, за които е необходимо решение на Об-
щински съвет, съветниците от групата предлагат про-
веждане на извънредно заседание.

Финансови мерки:
- През 2020 година отстъпка от 5% да се направи на

лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижи-
мите имоти за цялата година, ТБО и данъка върху пре-
возните средства за цялата година;

- Физическите или юридическите лица, посочени в
чл.20 ал.1 от Наредбата за организацията, безопас-
ността на движението и дисциплината на водачите на
превозни средства и пешеходците на територията на
Община град Добрич, които са платили служебен або-
намент за синя зона, но не са я ползвали, тъй като не
са осъществявали стопанска дейност съгласно запо-
ведите на министъра на здравеопазването във връз-
ка с обявеното извънредно положение, платения за
този период служебен абонамент да бъде прихванат
за следващите месеци;

- Да се освободят от заплащане на такса за пазари,
тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири
и терени с друго предназначение по Раздел II от На-
редбата за определянето и администрирането на мес-
тните такси и цени на услуги на територията на Общи-
на град Добрич лица, в полза на които е издадено
разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ,
които са затворени на основание заповедта на МЗ
във връзка с извънредното положение, за периода

МК ГЕРБ (СДС) ПРЕДЛАГА ПАКЕТ ОТ
МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНИТЕ И
БИЗНЕСА В ДОБРИЧ ЗА СПРАВЯНЕ С
ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ КРИЗАТА С COVID-19

КРАДАТ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
Бракониери продължават

масова сеч на дърва за ог-
рев, става ясно от бюлети-
на на полицията. В земли-
щето на село Българево са
установени 35-годишен мъж
от селото и 31- годишен
мъж от град Каварна, кои-
то, без надлежно разреши-
телно са натоварили около
4 куб. метра дърва за огрев
от вида ясен в ремарке за

НЕИЗВЕСТЕН ЗАДИГНА
ПЕТ КАТАЛИЗАТОРА
ОТ АВТОМОБИЛИ

Неизвестен извършител е
извършил кражба от 5 ав-
томобила, паркирани в час-
тен имот по ул. "Агликина
поляна" в Добрич. Съобще-
нието в полицията е полу-
чено на 3 април, около 11:30
часа. Автомобилите са би-
ли без  регистрационни но-
мера. Установено е, че за

112 НОВИНИ

На 2 април е извършена проверка на частен имот
в с. Житница. В хода на проверката е установено
неправомерно присъединяване към водопреносната
мрежа.

На 2 април, около 11:20 часа в град Генерал Тоше-
во е спрян за проверка мотопед, без регистрацион-
ни табели, управляван от 51-годишен мъж, известен
на МВР. При извършената справка в информацион-
ните масиви на МВР е установено, че водачът е неп-
равоспособен и управлява в едногодишен срок от
наложено му наказание по административен ред.

На 3 април, около 18:00 часа на КПП Варна е спрян
за проверка лек автомобил "Опел" с варненска ре-
гистрация, управляван от 38-годишен мъж от град
Добрич. В хода на проверката е установено суха
тревна маса с тегло 0,5 грама, реагираща на кана-
бис. Задържан е за 24 часа.

На 3 април, около 09:00 часа е задържан 44-годи-
шен мъж от с. Орляк. Същият е нарушил ограничи-
телна заповед, издадена от РС Тервел издадена по
реда на ЗЗДН. В хода на работа е установено, че
мъжът умишлено е увредил и два броя стъкла на
частен имот на територията на с. Орляк. НДТ

ПОКАНА
Поради удължаване срока на извънредното

положение във връзка с пандемията COVID 19,
ликвидаторът на СНЦ "ДОБРИЧКО УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО" (СНЦ "ДУН"), град Добрич отменя
датата на свиканото  Общо събрание на
сдружението на 22.04.2020 година и го насрочва за
15.05.2020 г. от 14.00 часа на адрес: гр. Добрич, ул.
"Дунав" № 16, ДГ №24  "Приказен свят", при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на Годишен финансов отчет за 2019г.
2. Приемане на решение за разпределяне

остатъка от средствата на СНЦ "ДУН", във връзка
със заличаването му.

3. Приемане Отчет за дейността за 2019 г.
4. Приемане на заключителен счетоводен баланс

и пояснителен доклад към баланса.
5. Приемане на отчетен доклад на ликвидатора.
6. Приемане на решение за освобождаване на

ликвидатора от отговорност.
7. Приемане на решение за задължаване на

ликвидатора да извърши необходимото във връзка
със заличаването на СНЦ "ДУН" в Търговския
регистър.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ
Общото събрание ще се проведе на същия ден в 15.00
часа, на същия адрес и при същия дневен ред.

Поканват се всички членове на Сдружението да
присъстват лично или чрез законно упълномощени
от тях  представители.

Писмените материали, свързани с дневния ред
на заседанието са на разположение на адреса на
управление на СНЦ "ДУН".

Ликвидатор на СНЦ "ДУН": д-р М. Христова

С Н Ц " ДОБРИЧКО
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО"

- гр. ДОБРИЧ
9300, Добрич, ул."Дунав" №16, тел. 60-

22-63,e-mail: dg241959@abv.bg

времето от месец февруа-
ри 2020 г. до 11:00 часа на
3 април, неизвестен извър-
шител чрез използване на
техническо средство е из-
вършил кражба на катали-
заторите от автомобилите.
По случая е образувано до-
съдебно производство.

        НДТ

ПОЖАР В ГРАД КАВАРНА
На 5 април, около 20:20

часа е получено съобще-
ние за възникнал пожар
в строяща се сграда, на-
мираща се по ул. "Кирил
и Методий" в град Кавар-
на. На място е установе-
но, че вследствие на

непредпазливост е допуснат
пожар в приземен етаж на
сградата. В резултат на инци-
дента са изгорели около 4 куб.
м дървен материал и част от
ВиК инсталацията на сграда-
та. По случая е образувано до-
съдебно производство.    НДТ

лек автомобил.
На 5 април, около 15:15

часа е получено съобще-
ние за извършена кражба
на около 1 куб. м дърва за
огрев от вида "Слива" от
общински път. Установено
е, че дървата са собстве-
ност на Община Генерал
Тошево. По случая е обра-
зувано досъдебно произ-
водство.         НДТ

през който са затворени;
- Да се освободят от заплащане на наемни цени по

Приложение 1 от Наредбата за придобиване, управле-
ние и разпореждане търговци и юридически лица с нес-
топанска цел, осъществяващи дейност в обществена пол-
за- наематели на обекти, собственост на Община Доб-
рич, които са затворени  на основание заповедта на
Министъра на здравеопазването във връзка с извън-
редното положение, за периода, през който са затворе-
ни и не осъществяват дейност;

- Продължаване на изпълнението на инвестиционната
програма и проектите от Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие на Община Добрич, за да се
създава заетост и доходи на работещите в град Добрич;

- Да не се допуска забавяне от страна на Общината
на плащанията по договори, които са изпълнени.

- Да се направи ревизия на Програмата за капитало-
ви разходи на Община град Добрич с оглед на възмож-
ностите за финансирането й;

- Да не се начисляват лихви за забава на плащания
на наеми и концесионни възнаграждения по сключени-
те вече договори до края на 2020 година;

- Пропорционално преизчисляване в посока намаля-
ване на патентния данък на физическите лица и едно-
личните търговци, чиито обекти са били затворени в из-
пълнение на Заповедта на министъра на здравеопазва-
нето с оглед въведеното извънредно положение за пе-
риода, в който са били затворени;

- Да се освободят от заплащане на такса за ползване
на детски ясли, детски градини по чл.28 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните так-
си и цени на услуги на територията на Община град
Добрич родителите или настойниците на децата, посе-
щаващи детска ясла и детска градина на територията
на Община Добрич за периода на действие на извън-
редното положение, както и за  месеца, следващ отмя-
ната на извънредното положение;

- Удължаване на срока на картите за "Градски тран-
спорт" за периода, за който не са ползвани, ако бъ-
дат върнати;

- За времето на извънредно положение да отпадне
заплащането на Синя зона, за да се стимулират граж-
даните да използват личния си транспорт като противо-
епидемична мярка;

- Обявяване на нулева година за събиране на турис-
тическия данък.

Административни облекчения:
Създаване на организация за разширяване на елект-

ронните услуги, предоставяни от Общината за бизнеса
и гражданите, чрез:

- Електронно заявяване на разрешение за строеж
за четвърта, пета и шеста категория за инвестицион-
ни проекти;

- Електронно заявяване на получаване на виза;
- Електронно заявяване на разрешение за поставяне

на обекти;
- Електронно заявяване  на удостоверение на данъч-

на оценка на недвижим имот.

ЕВРОСРЕДСТВА ЗА УСПЕШНО
БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

Предприятия и самона-
ети лица могат да полу-
чат безвъзмездна финан-
сова помощ до 5000 лв.
по процедура
BG05M9OP001-1.054 "Под-
крепа за устойчив биз-
нес" на Оперативна прог-
рама "Развитие на човеш-
ките ресурси" 2014-2020 г.
(ОПРЧР 2014-2020 г.).

Финансовата подкрепа
може да се ползва за по-
лучаване на бизнес услу-
ги в областта на бизнес
стратегиите, продажбите,
маркетинговите и юриди-
ческите услуги, финансо-
вото управление и конт-
рол, мениджмънта, уп-
равлението на човешки
ресурси, и в сферата на
информационните техно-
логии. Допустим разход е
и посещение и участие в
търговски изложения и
панаири в страната и Ев-
ропейския съюз, включ-
ващ средства за такси,
участия, пътни, дневни и
квартирни.

По процедурата могат
да участват предприятия,
създадени от участници в
проекти по операция
"Подкрепа за предприе-
мачество" на ОПРЧР
2014-2020 г. и самонаети
лица, стартирали стопан-
ска дейност чрез участие
в  тези проекти. Допус-
тими са и проектни пред-
ложения от предприятия
(вкл. социални) и самона-
ети лица, получили фи-
нансиране чрез финан-

сов механизъм по ОПРЧР
2014-2020 г., или стартирали
стопанска дейност като без-
работни по мерки по Закона
за насърчаване на заетост-
та. Крайният срок за предс-
тавяне на проектните пред-
ложения е 17:30 ч., на 30 сеп-
тември 2020 г.

При 62 кандидати, до мо-
мента са одобрени десет
проекта, като единият е на
софтуерна компания от град
Добрич. С бюджет от 4 985,50
лв., фирмата ще се възполз-
ва от услуги в сферата на фи-
нансовото управление и кон-
трол, мениджмънта и инфор-
мационните технологии. По
този начин безвъзмездната
подкрепа ще допринесе за
развитието и устойчивостта
на компанията.

Процедурата е с планиран
бюджет от 5,86 млн. лв. и се
очаква да подкрепи близо
1200 предприятия за успеш-
но бизнес развитие.

Подаването на проектите
става чрез попълване на уеб
базиран формуляр за канди-
датстване, с използването на
квалифициран електронен
подпис (КЕП), чрез модула
"Е-кандидатстване" в ИСУН
на интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg

Екипът на Областен инфор-
мационен център-Добрич е
на разположение за предос-
тавяне на допълнителна без-
платна информация на теле-
фони 0897560860, 0897560660,
0897560760, електронна поща
oic_dobrich@abv.bg и на
страницата ни във фейсбук.
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БЕБЕ ОТ ДОБРИЧ С КОРОНАВИРУС, ДО БЕБЕ ОТ ДОБРИЧ С КОРОНАВИРУС, ДО 
ВЧЕРА ОФИЦИАЛНО ОБЩО 541 БЯХА ВЧЕРА ОФИЦИАЛНО ОБЩО 541 БЯХА 
 ПОТВЪРДЕНИТЕ СЛУЧАИ В СТРАНАТА ПОТВЪРДЕНИТЕ СЛУЧАИ В СТРАНАТА

Âå÷å 541 ñà ïîòâúðäåíèòå 
ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ, 
ïî äàííè íà Íàöèîíàëíèÿ 
îïåðàòèâåí ùàá. 21 ñà ïî-
÷èíàëèòå. Áåáå íà 1 ãîäèíà 
îò Äîáðè÷ å íàé-ìëàäèÿò 
ïàöèåíò, çàðàçåí ñ áîëåñ-
òòà. Ïîëîæèòåëíàòà ïðîáà 
íà äåòåòî èçëåçå ïðåäè 
íÿêîëêî äíè. Ïî-ðàíî íåãî-
âèòå ðîäèòåëè – æåíà è ìúæ 
íà 30 è 35 ãîäèíè, ñúùî 
áÿõà ñ ïîëîæèòåëíè ïðîáè 
çà êîðîíàâèðóñ. Òå ñå çà-
âúðíàëè îò ÷óæáèíà – ñå-
ìåéñòâîòî å áèëî íà ïî÷èâ-

êà â Áàðáàäîñ. Êàòî ïðèñ-
òèãíàëè â Äîáðè÷, ïîòúðñè-
ëè Ðåãèîíàëíàòà çäðàâíà 
èíñïåêöèÿ â Äîáðè÷.  Ñëåä 
êàòî ñà äàëè ïîëîæèòåëíè 
ðåçóëòàòè çà íàëè÷èåòî íà 
êîðîíàâèðóñ, òå ñà áèëè ïîä 
äîìàøíî ëå÷åíèå. 

Ìúæúò êàçà, ÷å áîëåäóâàë 
2 äíè áåç íèêàêâè ëåêàð-
ñòâà. Èìàë å ñàìî áîëêè â 
ìóñêóëèòå è ñå å ÷óâñòâàë 
îòïàäíàë.  Ñúïðóãàòà ìó 
åäíà âå÷åð å âäèãíàëà òåì-
ïåðàòóðà áëèçî 40 ãðàäóñà. 
Ïèëà å òàéëîë õîò, èçïîòèëà 

ñå å 2 ïúòè è íà äðóãèÿ äåí 
å áèëà äîáðå. Ñèíúò èì íà 
12 ìåñåöà ñå å ðàçáîëÿë, 
âäèãíàë å òåìïåðàòóðà è å 
íàïðàâèë ëàðèíãèò. Îêàçà 
ñå, ÷å äåòåòî èì ñúùî å ñ 
ïîëîæèòåëíà ïðîáà çà âè-
ðóñà. Êúì ìîìåíòà òî è íå-
ãîâàòà ìàéêà ñà íàñòàíåíè 
â èíôåêöèîçíîòî îòäåëåíèå 
íà ÌÁÀË – Äîáðè÷. Áåáåòî 
å ñ êëèíè÷íà êàðòèíà íà 
ëàðèíãîòðàõåèò, â ñòàáèëíî 
ñúñòîÿíèå. 

Îáùî çàðàçåíèòå æèòåëè 
íà îáëàñò Äîáðè÷ ñ êîðî-
íàâèðóñ ñà åäèíàäåñåò. 
Âñè÷êè ñà â äîáðî îáùî 
ñúñòîÿíèå, ñúîáùèõà îò 
Îáëàñòíàòà àäìèíèñòðà-
öèÿ.

Èçëåêóâàíè è èçïèñàíè îò 
ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ â ñòðà-
íàòà ñà 37 äóøè. Áðîÿò íà 
ïî÷èíàëèòå å 21.

Îùå â÷åðà ñóòðèíòà, ïî 
âðåìå íà ðåäîâíèÿ áðèôèíã 
íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòè-
âåí ùàá, áåøå ñúîáùåíî 
çà 49-ãîäèøåí ìúæ, õîñ-
ïèòàëèçèðàí â òåæêî ñúñ-
òîÿíèå â ÓÌÁÀËÑÌ „Í. È. 
Ïèðîãîâ“, êîåòî å íàëîæèëî 
äà áúäå èíòóáèðàí, íî ïî-
êúñíî å èçäúõíàë.

Ïî-êúñíî äâå æåíè – íà 
75 ã. è íà 60 ã., ñ ïîòâúðäåí 
COVID-19, ñà ïî÷èíàëè â 
„Ïèðîãîâ“. Ïàöèåíòêàòà íà 
75 ã. å ñòðàäàëà îò ïðèäðó-
æàâàùè çàáîëÿâàíèÿ, ñðåä 
êîèòî õðîíè÷íà îáñòðóê-
òèâíà áåëîäðîáíà áîëåñò 
(ÕÎÁÁ) è àðòåðèàëíà õè-
ïåðòîíèÿ. Æåíàòà íà 60 ã. 
å ñòðàäàëà îò ÷åðíîäðîáíà 
íåäîñòàòú÷íîñò, àðòåðèàëíà 
õèïåðòîíèÿ è èñõåìè÷íà 
áîëåñò íà ñúðöåòî. È äâåòå 
ïàöèåíòêè ñà áèëè ïîñòàâå-
íè íà àïàðàòíà âåíòèëàöèÿ, 
íî ñå å ñòèãíàëî äî ëåòàëåí 
èçõîä. 

Êúì 14.30 ÷. â÷åðà 70 344 
äóøè âå÷å ñà ïî÷èíàëè â 
ñëåäñòâèå îò çàðàçÿâàíå 
ñ êîðîíàâèðóñà. Èçëåêóâà-
íèòå ñà 271,847.  Îòêàêòî 
åïèäåìèÿòà çàïî÷íà ïðåç 

ПЪРВИТЕ ДВАМА ПАЦИЕНТИ 
С КОРОНАВИРУС В
ДОБРИЧ СА ИЗПИСАНИ

Äâàìà îò íàñòàíåíèòå 
çà ëå÷åíèå  ñ êîðîíàâè-
ðóñ  ïàöèåíòè â Äîáðè÷ ñà 
èçïèñàíè  Òå ñà 33 ãîäèøåí 
ìúæ , çàâúðíàë ñå îò Àí-
ãëèÿ, è äðóã – íà 44 ãîäèíè, 
ïðèáðàë ñå îò Àâñòðèÿ, 
ñúîáùè bTV.

Ïåòèìà îò äàëèòå  ïîëî-
æèòåëíè ïðîáè çà Covid-19 
ïàöèåíòè áÿõà ëåêóâàíè â 
Îòäåëåíèåòî ïî èíôåêöè-
îçíè áîëåñòè íà áîëíèöàòà 
â Äîáðè÷. Òàì å è  ïðè-
åòîòî â ïåòúê 12-ìåñå÷íî 
áåáå.

Ñëåä íàïðàâåíè òåñòîâå 
è îò÷èòàíå íà îòðèöàòåëåí 
ðåçóëòàò, áÿõà èçïèñàíè 
äâàìàòà ìúæå. Ñïîðåä ïî-
ñëåäíèòå èçèñêâàíèÿ, òå 
ùå îñòàíàò 28 äíè ïîä êà-
ðàíòèíà âêúùè è ùå áúäàò 

íàáëþäàâàíè  îò ëè÷íèÿ 
ëåêàð. Â êðàÿ íà êàðàíòèí-
íèÿ ïåðèîä îò çàðàçåíèòå 
ñ Covid-19 ùå òðÿáâà äà 
ñå âçåìå îùå åäèí PCR 
òåêñò, çà äà ñå ïîëó÷àò äâà 
îòðèöàòåëíè ðåçóëòàòà è 
äà ñå ñ÷èòà, ÷å ïàöèåíòúò å 
èçëåêóâàí.

Î÷àêâà ñå 26-ãîäèøà 
æåíà îò ñ. Îáðî÷èùå ñúùî 
äà áúäå èçïèñàíà ñêîðî, òÿ 
å áèëà âúâ Ôðàíöèÿ.  50-ãî-
äèøíèÿò é   áàùà áåøå 
ïðèåò â ïî-òåæêî ñúñòîÿíèå 
è âñå îùå ñå ëåêóâà. Òîé å 
â ñòàáèëíî ïîäîáðåíî ñúñ-
òîÿíèå, íÿìà òåìïåðàòóðè, 
íî òðÿáâà äà ñå çàâúðøè 
êóðñúò íà ëå÷åíèå. Òúé êàòî 
òîé áåøå ïðèåò ñ ïíåâìî-
íèÿ íàé-âåðîÿòíî, òîâà ùå 
ñå ñëó÷è êúì 14-èÿ äåí.

äåêåìâðè 2019 ã. â Êèòàé, 
ñïîðåä äðóãè ó÷åíè îùå 
ïðåç íîåìâðè â Èòàëèÿ, 
îáùî çàðàçåíèòå ïî ñâåòà 
ñà 1 285 257 äóøè. ÑÀÙ 
âñå îùå ñà íàé-çàñåãíàòàòà 
îò ïàíäåìèÿòà äúðæàâà, 
êàòî òàì ñìúðòíèòå ñëó÷àè 
äîñòèãíàõà 9620 äóøè, à 
çàðàçåíèòå ñà 336 851.

Ñëó÷àèòå â Åâðîïà ñúùî 
ïðîäúëæàâàò äà ðàñòàò, 
êàòî â Èñïàíèÿ òå äîñòèã-
íàõà 135 032 äóøè è 13 
055 ïî÷èíàëè. Â Èòàëèÿ, 
êúäåòî ñå çàáåëÿçâà çàáà-
âÿíå â ðàçïðîñòðàíåíèåòî 
íà áîëåñòòà, çàðàçåíèòå ñ 
êîðîíàâèðóñà ïî ïîñëåäíè 
äàííè ñà 128 948, à ïî÷èíà-
ëèòå ñà 15 887 äóøè. 

Äðóãè ñèëíî çàñåãíàòè 
äúðæàâè â Åâðîïà ñà Ãåð-
ìàíèÿ (100 123 çàðàçåíè, 
15 887 ïî÷èíàëè), Ôðàíöèÿ 
(92 839 çàðàçåíè, 8078 ïî-
÷èíàëè) è Âåëèêîáðèòàíèÿ 
(47 806 çàðàçåíè, 4934 ïî-
÷èíàëè). Èíòåðåñíî å ïî-
ëîæåíèåòî â Àâñòðèÿ. Òàì 
çàðàçåíèòå ñ COVID-19 ñà 
12 109, à ïî÷èíàëèòå 220 
äóøè. Ïî äóìèòå íà êàíöëå-
ðà íà ñòðàíàòà Ñåáàñòèàí 
Êóðö îáà÷å, ñòðàíàòà ìîæå 
äà îòõëàáè êàðàíòèíàòà 
äî äíè. „Àâñòðèÿ ìîæå äà 
çàïî÷íå äà îòïóñêà ìåð-
êèòå çà áîðáà ñ âèðóñà, 
âêëþ÷èòåëíî êàðàíòèíàòà, 
â íà÷àëîòî íà ñëåäâàùàòà 
ñåäìèöà“, çàÿâè òîé. „Öåë-
òà å îò 14 àïðèë ïî-ìàëêèòå 
ìàãàçèíè â ðàçìåð îò äî 
400 êâ. ì., êàêòî è æåëå-
çàðèèòå è ìàãàçèíèòå çà 
ãðàäèíñêè ñòîêè äà îòâîðÿò 
îòíîâî, ïðè ñòðîãè óñëîâèÿ 
çà ñèãóðíîñò, ðàçáèðà ñå, 
à ñëåä òîâà âñè÷êè ìàãà-
çèíè è òúðãîâñêè öåíòðîâå 
ùå íàïðàâÿò ñúùîòî íà 1 
ìàé, îáÿâè êàíöëåðúò íà 
Àâñòðèÿ. Õîòåëèòå è ðåñòî-
ðàíòèòå ùå áúäàò îòâîðåíè 
ïîñòåïåííî îò ñðåäàòà íà 
ìàé íàé-ðàíî. Íÿìà äà ñå 
ïðîâåæäàò ñúáèòèÿ äî êðàÿ 
íà þíè íàé-ìàëêî.    ÍÄÒ

Çàïàäíî è Ñðåäíîåâðîïåé-
ñêèÿò ìèòðîïîëèò Àíòîíèé 
ùå äîíåñå â Áúëãàðèÿ Áëàãî-
äàòíèÿ îãúí îò Éåðóñàëèì è 
ùå áúäå ïðèäðóæàâàí ñàìî 
îò äèðåêòîðà íà Äèðåêöèÿ 
„Âåðîèçïîâåäàíèÿ“ Åìèë 
Âåëèíîâ. Ïîðàäè ìåðêèòå çà 
ñèãóðíîñò â Èçðàåë, òå íÿìà 
äà íàïóñêàò ñàìîëåòà, à îãú-
íÿò ùå èì áúäå çàíåñåí òàì 

ïî îïðåäåëåí îò èçðàåëñêèòå 
âëàñòè ðåä.

Çà òàçè âúçìîæíîñò ñú-
îáùè ïðåäè íÿêîëêî äíè 
Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúíø-
íèòå ðàáîòè íà Èçðàåë. Òî 
îáåùà äà äàäå âúçìîæíîñò 
íà ïðàâîñëàâíèòå ñòðàíè 
äà ñïàçÿò òàçè ïàñõàëíà 
òðàäèöèÿ, íî áåç äà ñå äî-
ïóñêà ó÷àñòèå íà âúíøíè 
ëèöà â áîãîñëóæåíèåòî íà 
Áîæè ãðîá. Ñëóæáàòà ùå 
áúäå âîäåíà îò Éåðóñàëèì-
ñêèÿ ïàòðèàðõ â ïðèñúñò-
âèåòî íà äåñåò-ïåòíàäåñåò 
äóøè â õðàìà. Äåëåãàöèè-
òå, êîèòî èñêàò äà ïîëó÷àò 
Âúçêðåñíèÿ îãúí, ùå ÷àêàò 
íà ëåòèùåòî. Â Èçðàåë äå-
ëåãàöèÿòà íè íÿìà äà ñëèçà 
îò ñàìîëåòà, à ùå ïîëó÷è 
îãúíÿ ïðè ñòðîãè ìåðêè 
çà ñèãóðíîñò. Ñëåä òîâà 
ïðàâèòåëñòâåíèÿò ñàìîëåò 
ùå êàöíå â Ñîôèÿ, ÷àñîâå 
ïðåäè Âåëèêäåíñêàòà ñëóæ-
áà. Âñå îùå íå å ÿñíî êàê 
îãúíÿò ùå áúäå ðàçïðîñ-
òðàíåí ñðåä âÿðâàùèòå.

„Ùå ïîëó÷èì îãúíÿ ïî 
ðåä, êîéòî Èçðàåë ùå óñ-
òàíîâè, à ñëåä òîâà ùå 
ãî âúðíåì â Áúëãàðèÿ çà 
òîçè ñâåòúë ïðàçíèê“, êàçà 
çàïàäíî è ñðåäíîåâðîïåé-
ñêèÿò ìèòðîïîëèò Àíòîíèé.

Ìèòðîïîëèò Àíòîíèé ïðè-
çîâà õðèñòèÿíèòå äà îñ-
òàíàò ïî äîìîâåòå ñè çà 
Âåëèêäåí è Öâåòíèöà è äà 
ñå ìîëÿò òàì, à öúðêîâíè-
òå ñëóæèòåëè ùå îòïðàâÿò 
ìîëèòâà çà âñè÷êè â õðà-
ìîâåòå.

Áúëãàðñêàòà ïðàâîñëàâíà 
öúðêâà ñå ñîëèäàðèçèðà ñ 
àïåëà õîðàòà äà ñè îñòàíàò 

â äîìîâåòå íà Âåëèêäåí, 
êàçà ìèòðîïîëèò Àíòîíèé â 
îòãîâîð íà ïðèçèâà íà ãåí. 
Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè äà 
íå ñå èçëèçà îò äîìîâåòå 
íà íàé-ñâåòëèÿ õðèñòèÿíñêè 
ïðàçíèê.

„Êàêòî ÷óõìå îò ïðèçèâà 
íà Íåãîâî ñâåòåéøåñòâî 
ïàòðèàðõ Íåîôèò è Ñâåòèÿ 
ñèíîä, ñúâåòâàìå õîðàòà äà 
îñòàíàò íà ãîëåìèòå õðèñòè-
ÿíñêè ïðàçíèöè â äîìîâåòå 
ñè“, êàçà âëàäèêàòà. È äî-
ïúëíè: „Íî êàêòî âå÷å ñòàíà 
èçâåñòíî, õðàìîâåòå ùå áú-
äàò îòâîðåíè. „Öúðêâèòå ñà 
êàòî àïòåêèòå è íå áèâà äà 
áúäàò çàòâàðÿíè, çàùîòî ñå 
ãðèæàò çà äóøèòå íà âÿðâà-
ùèòå“, êàòåãîðè÷åí áå ìèò-
ðîïîëèòúò. Òîé ñúîáùè, ÷å 
ïî âðåìå íà âåëèêäåíñêèòå 
áîãîñëóæåíèÿ ñâåùåíèöèòå 
ùå áúäàò ñ ìàñêè. Íåãîâî 
âèñîêîïðåîñâåùåíñòâî îò-
áåëÿçà, ÷å äîðè â Ãúðöèÿ ñà 
ñìåê÷èëè ìåðêèòå. „Òîâà å 
ðåøåíèå íà ãðúöêàòà äúð-
æàâà, êîÿòî çàòâîðè öúðê-
âèòå, íî âïîñëåäñòâèå òå 
ðàçðåøèõà äà ñå îòñëóæàò 
áîãîñëóæåíèÿ ïðè çàêðèòè 
âðàòà â õðàìîâåòå“, çàÿâè 
Çàïàäíî è Ñðåäíîåâðîïåé-
ñêèÿò ìèòðîïîëèò Àíòîíèé. 

ÍÄÒ 

Îáùî 4920 ëåâà, 77 ïðåä-
ïàçíè øëåìà, 500 ìàñêè, 
40 ëèòðà äåçèíôåêòàíò, 15 
çàùèòíè î÷èëà, 400 ñèëè-
êîíîâè ðúêàâèöè è 10 ãàùå-
ðèçîíà ñà ñúáðàíèòå äî ìî-
ìåíòà äàðåíèÿ â ðàìêèòå íà 
êàìïàíèÿòà „Ïîìîãíè ñåãà, 
Äîáðè÷!“, îðãàíèçèðàíà îò 
Ñòîïàíñêà êàìàðà â ãðàäà, 
â ïàðòíüîðñòâî ñ ìåñòíàòà 
àäìèíèñòðàöèÿ.

Â êàìïàíèÿòà ñà ñå âêëþ-
÷èëè 8 þðèäè÷åñêè è åäíî 
ôèçè÷åñêî ëèöå, ÷àñò îò 
êîèòî æåëàÿò äà çàïàçÿò 
àíîíèìíîñò. Äàðåíèÿòà ùå 
áúäàò ðàçïðåäåëåíè â ñëåä-
íèòå çäðàâíè çàâåäåíèÿ:

ÄÊÖ1 – 10 ìàñêè òèï 
øëåì, 100 ìàñêè, 5 ãàùå-
ðèçîíà;

ÄÊÖ2 – 10 ìàñêè òèï 
øëåì, 300 ðúêàâèöè, 12 
äåçèíôåêòàíòà çà ðúöå è 10 
çà ïîâúðõíîñòè;

ÌÁÀË – Äîáðè÷ – 7 ìàñêè 
òèï øëåì, 10 ãàùåðèçîíà, 
12 äåçèíôåêòàíòà çà ðúöå 
è 10 çà ïîâúðõíîñòè;

ÌÖ – Äîáðè÷ – 5 ìàñêè 
òèï øëåì, 5 ãàùåðèçîíà è 
5 ÷èôòà ïðåäïàçíè î÷èëà;

ÌÖ „Âèâà” – 10 ìàñêè òèï 
øëåì, 100 ìàñêè, 5 ãàùå-
ðèçîíà;

ÖÏÇ – 10 ìàñêè òèï øëåì, 
5 ãàùåðèçîíà è 5 ÷èôòà 
ïðåäïàçíè î÷èëà;

Îáùèíà ãðàä Äîáðè÷ – 10 
ìàñêè òèï øëåì, 5 ÷èôòà 
ïðåäïàçíè î÷èëà;

ÌÂÐ – Äîáðè÷ – 10 øëå-
ìà, 10 ãàùåðèçîíà è 10 
ïðåäïàçíè î÷èëà.

Ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò ïîëó-
÷åíèòå äî ìîìåíòà äàðåíèÿ 
â íàòóðà ñà ïðåäîñòàâåíè 
íà äîáðè÷êèòå çäðàâíè çà-
âåäåíèÿ, êàêòî è íà Îáùè-
íàòà è Ïîëèöèÿòà â ãðàäà. Ñ 
ïîëó÷åíàòà ôèíàíñîâà ïî-
ìîù ïðîäúëæàâà çàêóïóâà-
íåòî íà ïðåäïàçíè ñðåäñòâà 
ïî çàÿâêà îò Îáùèíñêèÿ 
êðèçèñåí ùàá.

Êàìïàíèÿòà ïðîäúëæàâà. 
Ñòîïàíñêà êàìàðà – Äî-
áðè÷ ïðèçîâàâà: „Ïîìîãíè 
ñåãà, Äîáðè÷!“

Íîìåðúò íà áàíêîâàòà 
ñìåòêà å: Þðîáàíê Áúëãà-
ðèÿ – Äîáðè÷ 

BIC: BPBIBGSF
I B A N :  B G 5 6  B P B I 

79381061779801  

ВЪПРЕКИ ЕПИДЕМИЯТА, 
ЩЕ ПОЛУЧИМ 
БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН

ИВАН ЛАЗАРОВ ОТ 
ДОБРИЧ ВЗРИВИ 
ПУБЛИКАТА В "ГЛАСЪТ НА 
БЪЛГАРИЯ" И НАКАРА И 
ЧЕТИРИМАТА ТРЕНЬОРИ 
ДА СЕ ОБЪРНАТ

БЛИЗО 5 000 ЛЕВА СЪБРА 
КАМПАНИЯТА "ПОМОГНИ 
СЕГА, ДОБРИЧ"

 Èâàí èçïúëíè õèòîâàòà 
ïåñåí „Çàåäíî” íà òðåíüîðà 
íà “Ãëàñúò íà Áúëãàðèÿ” – 
Ãðàôà, è óñïÿ äà ñè ñïå÷åëè 
äîïúëíèòåëíî 13-òî ìÿñòî â 
íåãîâèÿ îòáîð.

Èâàí Ëàçàðîâ å âîêàëèñò 
íà äîáðè÷êàòà áàíäà “Le 
Push”. Ãðóïàòà å ñúçäàäåíà 
ïðåç 2017 ã., íî èìà ñåðèîç-

íà ïðåäèñòîðèÿ. Âîêàëèñ-
òúò Èâàí Ëàçàðîâ å èìàë 
îáù ïðîåêò ñúñ ñòàðîçà-
ãîðñêàòà Overground brass 
band. Òîé è Ìîì÷èë Àòàíà-
ñîâ /êèòàðà/ ñà ó÷èëè â ìó-
çèêàëíà ïàðàëåëêà íà åëèò-
íà ãèìíàçèÿ â Äîáðè÷. Îò 
òîçè ó÷åíè÷åñêè ïåðèîä ñà 
ïúðâèòå èì îïèòè äà ñâèðÿò 
çàåäíî. Ïî âðåìå íà ñëåä-
âàíåòî ñè â Ìóçèêàëíàòà 
àêàäåìèÿ â Ïëîâäèâ ñðåùàò 

äðóã ñâîé ñúãðàæäàíèí, 
êèòàðèñò – ßñåí Äèìèòðîâ. 
Ìîì÷èë è ßñåí ñà ñå çàñè-
÷àëè ïî ëîêàëíèòå ìåòúë 
ñöåíè â Äîáðè÷, êàòî ìóçè-
êàíòè îò ðàçëè÷íè ïðîåêòè. 
ßñåí ñå óâëè÷à ïî óäàðíè 
èíñòðóìåíòè. Èäåÿòà äà 
ñúçäàäàò áàíäà ãî ïðîâîêè-
ðà äà çàïî÷íå äà ñâèðè íà 

äæåìáå, êàõîí è äà ïîåìå 
ôóíêöèÿòà íà ïåðêóñèîíèñò 
â ãðóïàòà. Èâàí å ïåâåö, íî 
ñúùî çàðàäè ïðîåêòà çà-
ïî÷âà ñåðèîçíà ïîäãîòîâêà 
ïî êèòàðà. Òàêà ñå îôîðìÿ 
ñúñòàâà íà Le’ Push: Èâàí 
Ëàçàðîâ (âîêàë, êèòàðà), 
Ìîì÷èë Àòàíàñîâ (êèòàðà), 
ßñåí Äèìèòðîâ (ïåðêóñèè). 
Ìóçèêàòà, êîÿòî ñúçäàâàò 
è ñâèðÿò å àêóñòè÷íà ñ ðîê, 
áëóñ, ïîï, ðåãå âëèÿíèÿ.
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– Ã-í Ìèõàéëîâ, êàê 
ñòàíà òàêà, ÷å âêà-
ðàõòå â æèòåéñêàòà 
ñè áèîãðàôèÿ çàíè-
ìàíèÿòà ñ ëîâ?

Êúì ëîâà ìå ïðèâëå-
÷å ïðåäè ïîâå÷å îò òðè 
äåñåòèëåòèÿ òàçè íåî-
áèêíîâåíà çàäðóæíîñò 
â îòíîøåíèÿòà ìåæäó 
ëîâöèòå, êîÿòî ìîæå 
äà ñå óñåòè ñàìî àêî 
ñè ñðåä òÿõ. Âåäíàãà 
âèæäàø, ÷å âñåêè çà-
âèñè â äåéñòâèÿòà ñè 
îò îñòàíàëèòå è âñåêè 
å âàæåí, è îòãîâîðåí. 
Ìàëîâàæíè ÷ëåíîâå 
íÿìà. Â äðóæèíêàòà è 
ñäðóæåíèåòî êàòî öÿëî 
âñè÷êè ñà ðàâíè. Òàêà 
ãîëÿìàòà äèñöèïëèíà 
ñâåæäà äî ìèíèìóì 
âúçìîæíîñòòà îò çëî-
ïîëóêè ïî âðåìå íà 
ëîâíèÿ èçëåò. ñïàçâà-
íåòî íà äèñöèïëèíàòà 
îò ïúðâàòà äî ïîñëåä-

íàòà ìèíóòà ïðè ïðîâåæäàíå íà ëîâà ãàðàíòèðà áåçîïàñíîñò-
òà íà ó÷àñòíèöèòå â íåãî, êîåòî å íàé-âàæíî.   

Íà âòîðî ìÿñòî – âúçìîæíîñòòà îò íåïîñðåäñòâåíî îáùóâà-
íå ñ ïðèðîäàòà, ÷èñòèÿò âúçäóõ è âúçìîæíîñòòà îò ðàçòîâàð-
âàíå íà íàòðóïàíîòî íàïðåæåíèå îò äèíàìè÷íîòî åæåäíåâèå. 
Ïðè íàñ â ñúðöåòî íà Äîáðóäæà ðåëåôúò å â ïî-ãîëÿìàòà ñè 
÷àñò ðàâíèíåí, íî âúïðåêè òîâà ïðåäëàãà èçâåñòíî ðàçíîîáðà-
çèå. Ëèïñàòà íà ïëàíèíè êîìïåíñèðàìå ñ èçëåòè ïðè êîëåãè 
îò äðóãè ëîâíè ñäðóæåíèÿ èç öÿëàòà ñòðàíà. 

Ùå ñè ïðèçíàÿ, ÷å ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè èçëèçàíåòî 
ìè íà ëîâ íå å ñâúðçàíî òîëêîâà ñ òúðñåíåòî íà ñëóêà, à ïî-
ñêîðî ñ òîçè îñîáåí íà÷èí íà îáùóâàíå, êîéòî ïðåäëàãà íà 
íàøèòå ÷ëåíîâå îïîçíàâàíå, îáîãàòÿâàíå íà ïîçíàíèÿòà çà 
áúëãàðñêàòà ãîðà, çà áúëãàðñêàòà ôëîðà è ôàóíà. Èñòèíà å, 
÷å âñå ïî-÷åñòî ñå âðúùàìå áåç ñëóêà, êàòî âúâ âèöîâåòå, íî 

òîâà íå ìîæå äà ðàçâàëè íàñòðîåíèåòî íè.
– Çàðåäåí ñòå ñ ãîëÿìà äîçà îïòèìèçúì, íî å ôàêò, 

÷å ïðåä ëîâíîòî äâèæåíèå äíåñ èìà ðåäèöà ïðîáëåìè?
Òîâà å âÿðíî. Ïðåç ãîäèíèòå ñìå ñâèäåòåëè íà òîâà êàê 

íàìàëÿâàò ïîïóëàöèèòå îò îñíîâíèòå âèäîâå äèâå÷. Çàãðè-
æåíè ñìå è çàòîâà òúðñèì îòãîâîð íà âúïðîñà çà íàìàëåíèòå 
çàïàñè íàé-âå÷å íà çàéöè, ñúðíè è ïðåëåòíè ïòèöè. Òîâà ñúùî 
å åäíî ïðåäèçâèêàòåëñòâî íà âðåìåòî. Íåîáõîäèìè ñà ïîâå÷å 

ñðåäñòâà çà ôèíàíñèðàíå íà òðàäèöèîííèòå ëîâíî-ñòîïàíñêè 
ìåðîïðèÿòèÿ, êàòî ðàçñåëâàíå íà ôàçàíè, ñòðîèòåëñòâî è 
ïîääúðæàíå íà ñúùåñòâóâàùèòå áèîòåõíè÷åñêè ñúîðúæåíèÿ. 
Íà ôîíà íà îáùàòà êðèçà, â ðàçëè÷íèòå ñôåðè íà èêîíîìè-
êàòà íå áå ïîùàäåíî è äèâå÷îâîòî áîãàòñòâî â íàøèòå ëîâíè 
ïîëåòà. Ñâèäåòåëè ñìå íà íàðóøåíî åêîëîãè÷íî ðàâíîâåñèå, 
ïðîáëåìè è ïðåäèçâèêàòåëñòâà. Îïòèìèçìúò ìè èäâà îò îáùè-
òå óñèëèÿ íà ëîâöèòå, ðèáîëîâöèòå è îáùåñòâåíèòå äåÿòåëè, 
êîèòî äåéñòâàò êàòî åäíî öÿëî. Äúëãîãîäèøíèÿò îïèò íè å äàë 
äîñòàòú÷íî çíàíèÿ, çà äà ñå ñïðàâèì ñ ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà 
íà âðåìåòî è îòíîâî äà âúðíåì èçîáèëèåòî íà äèâå÷à â ðîä-
íèòå íè ïîëÿ è ãîðè. 

Âåäíúæ çàâèíàãè òðÿáâà äà ñå ðàçáåðå, ÷å ëîâúò íå ñå 
ñúñòîè â òîâà äà èçëåçåø íà èçëåò, äà „óäàðèø“ íåùî è äà 
îòíåñåø ïàð÷å ìåñî. Çà äà èìà äèâå÷, òðÿáâà äà ñå ïîëàãàò 

ãðèæè çà íåãî. Òå ñå ñâåæäàò îñíîâíî äî ñúçäàâàíå íà óñëî-
âèÿ çà íåãîâîòî ðàçâèòèå è ïîïóëàöèÿ.

Ñúçíàâàìå ÿñíî, ÷å äîêàòî èìà äèâå÷, ùå èìà è ëîâíî-
ðèáàðñêà îðãàíèçàöèÿ, çàòîâà âñè÷êè ïîëàãàìå ãðèæè çà 
íåãîâîòî îïàçâàíå. Ñèëàòà, êîÿòî äâèæè íàøåòî Ñäðóæåíèå 
è íåãîâèòå ÷ëåíîâå íàïðåä â îñúùåñòâÿâàíåòî íà äåéíîñòòà 
ìó íå ñà ïàðèòå è èêîíîìè÷åñêèòå èíòåðåñè, à ïðèâúðçàíîñ-
òòà êúì ïðèðîäàòà, êúì îáùóâàíåòî ñ íåÿ, êúì ëîâóâàíåòî 
è ðèáîëîâà, êîèòî âúçïèòàâàò â óâàæåíèå è âçàèìîïîìîù, â 
èñêðåíà ëþáîâ êúì ïðèðîäàòà, êîÿòî ñìå ïðèçâàíè äà ïàçèì. 
Òîâà ñà íàé-èñòèíñêèòå îòíîøåíèÿ è íèå òðÿáâà äà ãè ïîääúð-
æàìå âèíàãè æèâè. 

– Êàêâè àìáèöèîçíè çàäà÷è ñè ïîñòàâÿòå â áëèçêèòå 
ãîäèíè?

Èñêàì äà ñïîìåíà, ÷å îãëàâÿâàì Ñäðóæåíèå, êîåòî è ñúç-
äàäåíî ïðåäè 123 ãîäèíè. Ó÷ðåäåíî å ïðåç ìåñåö ñåïòåìâðè 
â äàëå÷íàòà 1897 ãîäèíà è íîñè èìåòî «Îðåë». Íåãîâ ïúðâè 
ïðåäñåäàòåë ñòàâà ãîëÿìàòà ôèãóðà â äîáðóäæàíñêîòî ëîâíî 
äâèæåíèå Èâàí Èëèåâ. 

Äíåñ â ñäðóæåíèå „ËÐÄ - 
Äîáðè÷“ â ãð. Äîáðè÷ ÷ëåíóâàò 
966 ÷ëåíîâå, îáåäèíåíè â 35 
ëîâíî-ðèáàðñêè äðóæèíè. Ñòî-
ïàíèñâàìå 36 ëîâíî-ñòîïàíñêè 
ðàéîíà ñ îáùà ïëîù 119 249 
õåêòàðà. Â èçïúëíåíèå íà ïëà-
íà çà îñíîâíèòå ìåðîïðèÿòèÿ  
è ñúãëàñíî äîãîâîðà çà ñòî-
ïàíèñâàíå íà ëîâíèòå ðàéîíè 
ñà èçãðàäåíè è ðåìîíòèðàíè 
ñòîòèöè áèîòåõíè÷åñêè ñúîðú-
æåíèÿ – õðàíèëêè, ñîëèùà, êà-
ëèùà, ÷àêàëà, êîèòî èçèñêâàò 
åæåäíåâíà ïîääðúæêà. Ñäðó-
æåíèåòî  ðàçïîëàãà ñúñ ñòðîé-
íà îðãàíèçàöèÿ è èçâúðøâà 
ðåàëíè ñòúïêè çà îáîãàòÿâàíå 
íà äèâå÷îâîòî áîãàòñòâî ÷ðåç 
åæåãîäíè ðàçñåëâàíèÿ íà ôà-
çàíè è ïúäïúäúöè. 

Ïðîäúëæàâàì äà ðàáîòÿ çà âúçñòàíîâÿâàíå è óêðåïâàíå 
íà çàäðóæíîñòòà, ðàâíîïðàâèåòî è âçàèìîïîìîùòà ïðè èç-
ãðàæäàíåòî íà ÷îâåøêîòî ëèöå íà ëîâà è ðàáîòàòà ñ äåöàòà. 
Äà ñïå÷åëèì ñåìåéñòâîòî çà äåéíîñòòà. Çàåäíî ñ ïðåäñòà-

âèòåëèòå íà âëàñòòà äà ïðåãðàäèì ïúòÿ íà áðàêîíèåðèòå â 
ïðåñòúïíàòà èì äåéíîñò. Äà íàñúð÷àâàìå è ïîïóëÿðèçèðàìå 
áëàãîòâîðèòåëíîñòòà, èçãðàæäàíåòî íà ÷åøìè, çàñëîíè è 
õèæè. Äà áúäåì áåçêîìïðîìèñíè ñðåùó óíèùîæàâàíåòî íà 
ïðèðîäàòà ÷ðåç õåðáèöèäè è íåðåãëàìåíòèðàíà ñå÷.  

È íàé-âàæíîòî – äà ïðîïàãàíäèðàìå öåëèòå íà ëîâíîòî è 
ðèáîëîâíîòî äâèæåíèå ñðåä øèðîêàòà îáùåñòâåíîñò è îñî-
áåíî ñðåä ìëàäèòå õîðà, êîèòî äíåñ è óòðå ñà áúäåùåòî íà 

îðãàíèçàöèÿòà.
Êàòî ïðåäñåäàòåë íà ÓÑ íà Ñäðóæåíèåòî 

âñå ïî-ðåàëèñòè÷íî âèæäàì ïîñòðîÿâàíåòî 
ïðåç ñëåäâàùèòå äâå ãîäèíè íà ñîáñòâåí 
ëîâåí äîì â ìåñòíîñòòà Êîáàêëúêà êðàé 
Äîáðè÷, êàêòî è îñúâðåìåíÿâàíå è óâåëè-
÷àâàíå âúçìîæíîñòèòå íà ëîâíî-ñòðåëêî-
âèÿ êîìïëåêñ. Ïðåäñòîè íè èçãðàæäàíå íà 
ñòðåëáèùå çà íàðåçíî îðúæèå, ñ êîåòî ùå 
ñå çàòâîðè êðúãúò – ëîâåí äîì, ñòðåëáèùå 
çà ãëàäêîöåâíî è íàðåçíî îðúæèå. Òîâà å 
áàçà, îò êîÿòî èìàìå ãîëÿìà íóæäà.

Èñêàìå äà ïîòúðñèì ïî-ãîëåìè âúç-
ìîæíîñòè è çà  ëþáèòåëèòå íà ðèáîëîâà, 
êîèòî ïðåç ïîñëåäíèòå ãîäèíè ñà èñòèíñêè 
îùåòåíè.

Ùå ïðîäúëæèì è çàäúëáî÷èì ñúçäàäå-

íàòà ïðåç 2013 ãîäèíà ñúâìåñòíà äåéíîñò ìåæäó ñåäåìòå 
ñäðóæåíèÿ îò îáëàñò Äîáðè÷, ñäðóæåíèÿòà â Ñèëèñòðà è 
Âúë÷è äîë. Ïðåç èçìèíàëèòå 7 ãîäèíè ðàáîòèì îòëè÷íî è íàé-
âàæíîòî å, ÷å âèæäàìå ðåçóëòàòèòå îò òîâà ñúòðóäíè÷åñòâî.

Â îáëàñòòà íà ìåæäóíàðîäíîòî ñúòðóäíè÷åñòâî ñêëþ÷èõìå 
äîãîâîðè çà ñúâìåñòíà ðàáîòà ñ  Àñîöèàöèÿòà íà ëîâöèòå è 
ðèáîëîâöèòå îò ãð. Êîíñòàíöà, Ðåïóáëèêà Ðóìúíèÿ, è ñ ëîâ-
íàòà îðãàíèçàöèÿ îò ãð. Êàâàëà â Ðåïóáëèêà Ãúðöèÿ – ó÷àñòèå 
â ñúáîðè, ëîâíè èçëåòè è äð. Ïðåäñòîè íè ðàáîòà ïî îáùè 
ïðîåêòè.

Âúçñòàíîâèõìå è åäíà íàä 70-ãîäèøíà òðàäèöèÿ çà ïðîâåæ-
äàíåòî íà âå÷åðèíêè â êðàÿ íà ëîâíèÿ ñåçîí, â êîèòî ëîâöèòå 

è ðèáîëîâöèòå ó÷àñòâàò ñúñ 
ñâîèòå ñåìåéñòâà. Òîâà ñúáè-
ðàíå èìà ìíîãî ïðèâúðæåíèöè 
è çàðàäè èíòåðåñíèòå ìîìåíòè 
è îáùîòî âåñåëèå. Îñâåí îá-
ùàòà âå÷åðèíêà ïî ëîâíî-ðè-
áàðñêèòå äðóæèíè íàøèòå ÷ëå-
íîâå èçëèçàò ñ íàé-ðàçëè÷íè è 
èíòåðåñíè èíèöèàòèâè. Óáåäåí 
ñúì, ÷å òîâà ùå ïðîäúëæè è å 
ïîëîæèòåëåí çíàê çà æèçíå-
íîñòòà íà Íàöèîíàëíàòà ëîâíà 
îðãàíèçàöèÿ.

– Ñåäåì äåñåòèëåòèÿ æèç-
íåí ïúò íèêàê íå ñà ìàëêî. 
Êàêâè ñà âàøèòå àìáèöèè â 
ëè÷åí ïëàí?

– Ãîäèíèòå íå ìè òåæàò. 
Çàïàçèë ñúì íà äîáðî íèâî 
ñòåïåíòà ñè íà îðãàíèçèðàíîñò 
è îòãîâîðíîñò êúì èçïúëíåíèå-

òî íà âñÿêà çàäà÷à – â Ñäðóæåíèåòî èëè ó äîìà. Åñòåñòâåíî 
å, ÷å íàé-ãîëÿìàòà ðàäîñò çà ìåí è çà ñúïðóãàòà ìè äíåñ ñà 
âíó÷êèòå íè, êîèòî ïðàâÿò äíèòå íè îùå ïî-ñëúí÷åâè.

Èíòåðâþòî âçå Íèêîëàé ÌÈÐ×ÅÂ

Âèçèòíà êàðòè÷êà íà Èëèÿ Ìèõàéëîâ, ïðåäñåäàòåë íà 
ñäðóæåíèå «ËÐÄ - Äîáðè÷» - ãð. Äîáðè÷, è ÷ëåí íà ÓÑ íà 
ÍËÐÑ - ÑËÐÁ

Ðîäåí å íà 2 àï-
ðèë 1950 ãîäèíà â ñ. 
Ïàñêàëåâî, îáëàñò 
Äîáðè÷. Çàâúðøèë 
ìàãèñòðàòóðè ïî ïå-
äàãîãèêà è óïðàâëå-
íèå íà åâðîïåéñêè 
ïðîåêòè, êàêòî è Âè-
ñøà áèçíåñ øêîëà 
ïî ñïåöèàëíîñòòà 
«Ìåíèäæìúíò è ìàð-
êåòèíã». 

   Ðàáîòè ïîñëåäî-
âàòåëíî êàòî çàì.-
ïðåäñåäàòåë íà ÄÔÑ «Äîáðóäæà», íà÷àëíèê íà Áúëãàð-
ñêèÿ ñïîðòåí òîòàëèçàòîð, êëîí Äîáðè÷, à äî ñåïòåìâðè 
2017 ã. å óïðàâèòåë íà «Æèëôîíä-èíâåñò» ÅÎÎÄ  â 
Äîáðè÷.

Ñåìååí. Ñúïðóãàòà ìó Åëåíà Ìèõàéëîâà å ôèëîëîã. 
Èìàò äâå äåöà: ñèíúò èì Áîÿí Ìèõàéëîâ å ïðåïîäàâàòåë 
ïî ñåèçìè÷íî èíæåíåðñòâî â óíèâåðñèòåòà â ãð. Ëèåæ, 
Áåëãèÿ, à äúùåðÿ èì Âèîëåòà Ìèõàéëîâà å ìåíèäæúð 
«Âðúçêè ñ îáùåñòâåíîñòòà è îðãàíèçèðàíå íà ñúáèòèÿ» 
â Áúëãàðñêàòà àñîöèàöèÿ ïî âîäèòå â Ñîôèÿ è å îòãîâî-
ðåí ðåäàêòîð íà ñïåöèàëèçèðàíîòî ñïèñàíèå «Áóëàêâà». 
Ðàäâàò ñå íà äâå âíó÷êè.

   Ëîâåö å îò 1988 ãîäèíà è ïî÷òè òðè äåñåòèëåòèÿ 
èçïîëçâà ðóñêî ëîâíî îðúæèå, îò êîåòî å èçêëþ÷èòåëíî 
äîâîëåí. Ïîâå÷å îò 10 ãîäèíè å ïðåäñåäàòåë íà ëîâíî-
ðèáàðñêàòà  äðóæèíà â ðîäíîòî ñè ñåëî.

  Îò 2005 ãîäèíà è äîñåãà å ïðåäñåäàòåë íà ÓÑ íà 
ñäðóæåíèå «ËÐÄ- Äîáðè÷» -  ãðàä Äîáðè÷, à îò 2013 
ãîäèíà – ÷ëåí íà ÓÑ íà ÍËÐÑ - ÑËÐÁ. Óäîñòîåí å ñúñ 
çâàíèåòî „Çàñëóæèë äåÿòåë íà ÍËÐÑ- ÑËÐÁ“ ïðåç 2012 
ã. Íàãðàæäàâàí ìíîãîêðàòíî çà ïðîôåñèîíàëíàòà ñè 
äåéíîñò. Îòëè÷åí îðãàíèçàòîð, èíèöèàòèâåí è îòãîâîðåí 
êúì âñÿêà çàäà÷à. 

Íà ëîâ çà ïúäïúäúê â Äîáðè÷êî

2017 ã. Ó÷àñòèå â 64-òà Ãåíåðàëíà àñàìáëåÿ íà CIC, 
ïðîâåäåíà â Ìîíòðüî, Øâåéöàðèÿ 

2018 ã. Íà ëîâ çà äèâà ñâèíÿ íà òåðèòîðèÿòà íà äîáðè-
÷êîòî ñäðóæåíèå

2019 ã. Íà ëîâ çà çàéöè íà òåðèòîðèÿòà íà Ñäðóæåíèåòî â Áàë÷èê

Íà ëîâ çà äèâà ñâèíÿ êðàé Êàâàëà, Ãúðöèÿ

2015 ã. 62-ðà Ãåíåðàëíà àñàìáëåÿ íà CIC, ïðîâåäåíà â 
ãð. Ïðàâåö, çàåäíî ñ Âàëåíòèí Æåðêà, ïðåäñòàâèòåë íà 
Àñîöèàöèÿòà íà ëîâöèòå è ðèáîëîâöèòå â Ìàíãàëèÿ, Ðå-
ïóáëèêà Ðóìúíèÿ

2019 ã. Íà õîðîòî ïî âðåìå íà òðàäèöèîííàòà 77-ìà 
ïîðåä  âå÷åðèíêà íà ñäðóæåíèå „ËÐÄ Äîáðè÷“

ЛОВЪТ - ХОБИ, ПРОФЕСИЯ ИЛИ 
НАЧИН НА ОБЩУВАНЕ С ПРИРОДАТА
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ИТАС ТРЕНТИНО С ТРАНСФЕРЕН УДАР
Бившият хегемон на во-

лейбола в Италия Итас
Трентино (Тренто) ще нап-
рави сериозен трансферен
удар за новия сезон. Спо-
ред авторитетното бразил-
ско издание Globo Esporte,
един от най-добрите посре-
щачи в света Рикардо Лу-
карели се съгласил да пре-
мине в Тренто. Олимпийс-
кият шампион с Бразилия
от Рио 2016, който през
последните няколко сезо-
на игра за бразилския Та-
убате, се очаква да се при-
съедини към Тренто след
подновяването на италиан-
ската  Суперлига, което ще
стане след края на панде-
мията от коронавирус.

В случай на рестарт на
сегашния сезон Лукарели
ще може да помогне на но-
вия си отбор в плейофите
в Суперлигата на Италия.
"Лукарели искаше да оти-
де в Европа. Той дори не
искаше да преговаря да

Българската звезда на
професионалния бокс Куб-
рат Пулев обяви, че ще
направи изключително
щедро дарение за борбата
с коронавируса, след като
приключи мача му за све-
товната титла на IBF сре-
щу Антъни Джошуа. Най-ве-
роятно сумата ще бъде в
рамките на 2,5 милиона до-
лара. Той даде обещание-
то си пред BILD, което е
едно от най-четените изда-
ния не само в Германия, но
и в целия свят.  Както е из-
вестно, двубоят трябваше
да се проведе на 20 юни в
Лондон на стадиона на Тот-
нъм. Заради пандемията от
коронавирус беше премес-
тен за 25 юли, а сега е от-
ложен за неопределено
време. Според очаквания-
та Кубрат Пулев ще вземе
5 милиона долара за мача
си срещу британеца. "Ис-
кам да стана първият бъл-
гарския световен шампион
в свръхтежката категория
след победа над Антъни
Джошуа. Ако е необходи-
мо, съм готов да се бия без
публика. Големите пари в
бокса идват от телевизион-
ните права", обяви 38-го-
дишният българин . "Ин-
формациите от последно
време, че съм се разделил

остане в Таубате. Тъй като
това беше желанието му -
да отиде и да играе в Ита-
лия, ние приехме. Той тряб-
ва да се присъедини към
новия си отбор след края
на извънредното положе-
ние в Италия и когато
Тренто възобнови дейност-
та си", заяви мениджърът
на Таубате Рикардо Нава-
яс и допълни, че в Таубате
още не са търсили замест-
ник на Рикардо Лукарели.

ПСЖ ДЪРЖИ ЗДРАВО
МБАПЕ, НО НЕ И НЕЙМАР
Ръководството на Пари

Сен Жермен има приори-
тет да задържи Килиан
Мбапе, а Неймар не е с та-
кова стратегическо значе-
ние, пише L'Equipe. Сосбт-
веникът на френския клуб
емир Тамим бин Хамал Ал
Тани е забранил да се пре-
говаря за френския супер-
футболист. Същевременно
от "Парк де Пренс" са
склонни да се разделят с
бразилския си техничар.

Според френското изда-
ние ПСЖ би приел дори
разсрочени плащания от
страна на Барселона.
През миналото лято ката-

лунският клуб искаше да
си върне Ней именно по
този начин, но беше от-
казано категорично.

Очакваната трансфер-
на сума е в рамките на
180 милиона евро. Неща-
та обаче до голяма сте-
пен зависят от периода
на пандемията и колко
голямо въздействие ще
има тя върху финансите
на всеки клуб.

КУБРАТ ПУЛЕВ ДАРЯВА МИЛИОНИ
ЗА БИТКАТА СРЕЩУ COVID - 19

с треньора Ули Вегнер за-
ради работата ми с Джо
Гусън, не отговарят на ис-
тината. Ако Вегнер е зд-
рав, той ще бъде в моя
ъгъл. Гусън е само опция,
ако Ули не в добро състо-
яние. Искам Вегнер да е
на ринга и да ме прегърне
като световен шампион",
допълни Кобрата.

Както е известно, наско-
ро Ули Вегнер се подло-
жи на спешна операция,
тъй като счупи бедрена
кост при тежко падане. "В
България въведоха извън-
редното положение по-ра-
но от Германия. Всичко е
затворено. Рядко излизам
от дома си. В залата тре-
нирам заедно с брат си.
Единственият друг човек,

който влиза, е чистачката.
Малко е призрачна обста-
новката. Това обаче е
единственият начин да се
справим със заразата.
Трябва всички държави по
света да си съдействат",
коментира родният бок-
сьор. "Ще даря 50% от па-
рите, които спечеля от ма-
ча с Джошуа, за неумор-
ните герои в борбата с ко-
ронавируса. Ще дам за
лекарите, медицинските
сестри, болниците и за за-
купуване на необходимата
апаратура, за да се спра-
вим с този дяволски ви-
рус", завършва Пулев.

Ако това се случи, Коб-
рата ще влезе в история-
та като единствения бъл-
гарски спортист, отделил
толкова огромна за родни-
те ни стандарти сума за
борбата с COVD-19. Скеп-
тиците, разбира се, ще го
атакуват, че първо не е си-
гурно провеждането на
мача с Джошуа. И ако дву-
боят все пак се състои,
той ще е след края на пан-
демията. Пулев обаче най-
вероятно ще спази мъжка-
та си дума, а сумата пак
ще бъде полезна, защото
последствията от корона-
вируса ще бъдат коварни
предимно от икономичес-
ка гледна точка.

ЮНАЙТЕД ЩЕ ПОСЛЕДВА
ПРИМЕРА НА СИТИ

Манчестър Юнайтед
ще плаща пълния обем
на заплатите на всички-
те си 900 служители по
време на кризата, при-
чинена от пандемията с
COVID-19. Така "черве-
ните дяволи" ще послед-
ват примера на градс-
кия си съперник Ман-
честър Сити, който вче-
ра стана първият клуб,
обявил официално, че
няма да прилага схема-
та на правителството,
според която служители
могат да бъдат изпраща-
ни в принудителен от-
пуск, през който държа-
вата да изплаща 80% от
възнагражденията им.

Последното направиха
вече няколко клуба,
сред които Нюкасъл,
Тотнъм, Борнемут, Но-

рич и Ливърпул.  Това
породи доста критики
по адрес най-вече на
"шпорите" и мърсисайд-
ци, тъй като двата клу-
ба регистрираха големи
печалби според пос-
ледните си финансови
отчети. Клубът от "Ан-
фийлд" все пак обяви,
че ще доплати разлика-
та от 20%, така че слу-
жителите ще получат
пълните си възнаграж-
дения. Критиките, че те-
зи клубове използват
парите на данъкоплат-
ците, въпреки че са
достатъчно богати, оба-
че продължават.

Юнайтед ще обяви в
следващите дни офици-
ално своя ангажимент
към всички служители
на клуба.

ЮВЕ МАХА БЕРНАРДЕСКИ
ПРЕЗ ЛЯТОТО

Федерико Бернардески
ще напусне Ювентус през
лятото и ще бъде заменен
от новото попълнение на
торинци Деян Кулушевски,
съобщи експертът по тран-
сферите на "Скай Спорт
Италия" - Джанлука Ди
Марцио. Бернардески загу-
би титулярното си място
при Маурицио Сари, а ко-
гато получава шанс за изя-

ФЕДЕРЕР ВЕЧЕ ГЛЕДА КЪМ ЮНИ 2021
Носителят на рекордни-

те 20 титли от "Големия
шлем" Роджър Федерер ве-
че сподели, че е "съкру-
шен" от решението за от-
мяната на "Уимбълдън" за-
ради COVID-19 пандемията,
но колкото и да е обезсър-
чаваща тази новина за
опитния швейцарец, той
вече гледа към юни 2021 го-
дина. След анулирането на
целия сезон на трева тази
година един от любимите
турнири на Маестрото от
Базел - този в Хале, вече
определи датите на про-
веждането си през 2021.
Следващото издание на
състезанието ще се състои
от 12 до 20 юни, а Феде-
рер вече се ангажира с

участие. "Преживяваме
трудни времена, но ще из-
лезем от тях по-силни. Още
отсега се вълнувам за зав-
ръщането ми в Хале през
следващата година. Бъде-
те здрави!", казва Феде-
рер, цитиран от официал-
ния сайт на турнира
NOVENTI OPEN в германс-
кия град.

Федерер има рекордни-

28-годишният посрещач
на националния отбор на
Бразилия Лукарели беше
един от идолите на фенове-
те на Таубате. Той беше
привлечен в клуба през
2015 година и спечели ня-
колко титли с отбора. Очак-
ва се Рикардо Лукарели да
подпише 2-годишен договор
и да замени в Тренто аме-
риканеца Аарън Ръсел, кой-
то напуска и преминава в
Пиаченца.

те 10 титли в Хале, като три-
умфира за последно през
2019 година. Роденият през
август 1981 швейцарец ще
бъде почти на 40 години по
време на следващия сезон
на трева. Участието му в
Хале пък означава, че 8-
кратният шампион на "Уим-
бълдън" със сигурност пла-
нира да играе в "Ол Инглънд
Клъб" и догодина.

ва, рядко впечатлява с изя-
вите си.

26-годишният атакуващ по-
лузащитник пристигна в Юве
от Фиорентина за 40 милио-
на евро през лятото на 2017
година. През януари Ювентус
привлече 19-годишния талант
Деян Кулушевски от Аталан-
та за 35 милиона евро, като
той бе пратен под наем в
Парма до лятото.

КОЛОЕЗДАЧНАТА
ОБИКОЛКА НА
ФРАНЦИЯ ВЕРОЯТНО
ЩЕ БЪДЕ ОТЛОЖЕНА С
ОКОЛО МЕСЕЦ
Организаторите на ко-

лоездачната обиколка на
Франция планират да от-
ложат началото на прес-
тижната надпревара тази
година заради пандемия-
та от коронавирус, съоб-
щава "Льо Паризиен". Със-
тезанието вероятно ще се
проведе от 25 юли до 16
август. По план "Тур дьо
Франс" трябва да започ-
не на 27 юни в Ница и да

завърши на 19 юли в Па-
риж. Ако обаче Обиколка-
та на Франция бъде отло-
жена с месец, то ще тряб-
ва да измести още едно го-
лямо състезание - Вуелта-
та, която е насрочена за 14
август - 6 септември. По-ра-
но организаторите на Оби-
колката на Испания заяви-
ха, че нямат намерение да
променят датите на надпре-
варата.

www.centersport.org

В центъра на спортния
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МАНОЛОВА: ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА РАЗРЕШИ БЕЗОПАСНО ЗАМИНАВАНЕ НА
БЪЛГАРСКИ СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ КЪМ ЗАПАДНА ЕВРОПА И ДА СЪЗДАДЕ
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ У НАС

ДИМИТРИНА ГЕРМАНОВА И АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ СА НОМИНИРАНИ
ЗА НАГРАДИТЕ НА ФОНДАЦИЯ " ДИМИТЪР БЕРБАТОВ"

Двама таланти от Добрич отново са номинирани в Клуб
2019 на проекта "Успелите деца на България" на Фондация
"Димитър Бербатов". Това са Димитрина Германова и Алек-
сандър Петров, които са номинирани в област изкуство.

Димитрина Германова е на 15 години. Ученичка е в 9
клас в Езикова гимназия "Гео Милев". Занимава се с поп
и рок пеене, под ръководството на Елена Карабельова и
доц. Алис Боварян.

Топ 5 постиженията на Димитрина, за които е номини-
рана, са:

1. Гран при (единствена за фестивала) - всички катего-
рии и възрасти - III Общонационален конкурс за млади
изпълнители на популярна музика "Музикален импулс" -
Бургас, 08-11 август 2019 г. Това е престижен и съвреме-
нен форум за изява на млади поп изпълнители от цялата
страна. Провежда се след предварителна селекция на
участниците. За втора година член на експертното жури
е Уйлям Лестър - професионален актьор, певец и вока-
лен педагог от Лондон, част от екипа на The Voice UK,
The Voice Kids UK, X Factor UK и други музикални форма-
ти във Великобритания.

2. Голямата награда на 6V ВГ (единствена, над първото
място) - XIII Национален конкурс за млади изпълнители
на популярна песен "Морско конче" - Варна, 22-23 юни
2019 г. Конкурсът е в календара на МОН.

3. Първа награда за най-добро изпълнение на българс-
ка песен (еднолично) - ВГ 13-16 г. - XVII Международен
конкурс за млади изпълнители на популярна песен "Сре-
бърна Янтра" - В. Търново, 26-29 септември 2019 г. Кон-
курсът е в календара на Министерството на културата.
Не определя призови места, а във всяка възрастова гру-
па връчва 4 вида еднолични награди с еквивалент на
първо място. Участниците се допускат след предвари-
телна селекция. Оценява ги международно жури с пред-
седател Камелия Тодорова.

4. Второ място (еднолично) - раздел "Вокал", 6V ВГ -
XVIII Международен конкурс "Речни ноти" - Тутракан, 22-
24 август 2019 г. Конкурсът е в календара на МОН. 6V ВГ
е включена в Програмата на MC за закрила на деца с
изявени дарби.

5. Трето място (единствено) - 6V ВГ - Национален конкурс
за изпълнители на забавна песен - Пловдив, 05-06 април
2019 г. Конкурсът е в календара на МОН. Включен е в
Програмата на MC за закрила на деца с изявени дарби.

Още една динамична, емоционална и много успешна
година за Димитрина! През 2019 г. тя стана лауреат и на
други отличия, сред които: специалната награда на Кме-
та на Община Силистра (над първо място) в 6 НК "Дунав-
ски звезди", Голямата награда на ВГ 15-18 г. и Наградата
на детското жури "Eurovision star" в МФ "Ноти по пясъка"
- Приморско, три медала от Световния шампионат на
сценичните изкуства - Холивуд, Калифорния (САЩ).

През годината Диди гостува на културни и благотвори-
телни събития в Добрич, областта и страната. Изключи-
телна чест и гордост за нея е участието й на една сцена
с обичани изпълнители от българската поп музика в бла-
готворителния концерт за построяването на храм "Св.
Лука Кримски" в гр. Добрич. Удостоена е с Грамота на
Област Добрич като лауреат на 6 Областен конкурс "Доб-
руджа търси таланти".

През 2019 г. Димитрина записа самостоятелна песен -
"Скрита сила", написана специално за нея от композито-
ра Радостина Колева. Като артист в детския музикален
театър "Дея", съчетава в едно очарованието на театъра,
песента и танца. Мюзикълът "Чарли и шоколадовата фаб-
рика", в който участва, спечели Гран при от МФ "Утринна
звезда" и първо място от VII МФ "Приятели на България".

Във връзка с икономи-
ческите рискове пред стра-
ната вследствие на панде-
мията COVID-19 Гражданска-
та платформа "Изправи
се.БГ" призовава правител-
ството да отговори на при-
зива на ЕК за спешни кори-
дори за "критичните работ-
ници", сред които са и се-
зонните, и да осигури безо-
пасни условия за желаещи-
те да заминат в Западна Ев-
ропа сезонни работници от
България. Правителството
да въведе здравен сертифи-
кат за всяко заминаващо ли-
це, за да не се спира иконо-
мическата му активност там.
В същото време да се съз-
дадат безопасни условия за
родните земеделски стопа-
ни, за да се осигури рекол-
тата за годината.

Това ще даде добра ико-
номическа перспектива по-
не за част от българите,
особено на фона на мерки-
те на правителството, кои-
то на този етап не са доста-
тъчно ефективни и от които
и бизнесът, и гражданите се
възползват пестеливо.

Във връзка с това от "Из-
прави се.БГ" настояваме
правителството да:

1. Осигури безопасни усло-
вия на желаещите да зами-
нат български сезонни работ-
ници в Западна Европа, след
призива на ЕК, при спазва-
не на мерките за личната им
сигурност и здраве.

2. Се вслуша в призивите
на земеделските стопани и
да създаде безопасни усло-
вия за земеделската дей-
ност, сеитбата и другите се-

След призива на ЕК за коридори за "критичните работници", Румъния вече пусна своите сезонни работници,
България да осигури безопасни условия за тези, които желаят да заминат и да им издаде здравни
сертификати, настояват от "Изправи се.БГ" и предлагат 12 икономически мерки

зонни дейности, за да не се
застрашава осигуряването
на реколтата.

3. Приеме предложението
на работодателите заплати-
те и осигуровките на работ-
ниците от засегнатите фир-
ми да се поемат на 100 %
от държавата, докато трае
кризата, като мярката се
приспособи за прилагане и
към самонаети и самооси-
гуряващи се лица и другите
категории труд, необхвана-
ти от мерките до момента.

4. Разсрочи плащането на
данъци (което само частич-
но се въведе), осигуровки,
такси и задължения към
държавния бюджет. Да се
обяви отложено плащане на
ДДС за периода на криза-
та, особено в най-засегна-
тите сектори.

5. Постигне договоренос-
ти с ЕРП, ВиК-дружествата,
топлофикационните дружес-
тва, газовите и мобилните
оператори да не прекратя-
ват услугите на абонатите
си, докато трае извънредно-
то положение и да предло-
жат схеми за разсрочено
плащане, като не допуска
нарастване на цените на из-
броените битови услуги.

6. Постигне договореност
с банките да обявят за кли-
ентите си схеми за разсро-
чено плащане на главници-
те, а за периода на криза-
та наказателни лихви да не
се начисляват.

7. Да спре създаването на
държавен ВиК-холдинг с ка-
питал от 1 млрд. лв. и да пре-
насочи средствата към кри-
зисно подпомагане на мал-

кия и среден бизнес, включи-
телно чрез  формата на пря-
ка финансова подкрепа.

8. Да обяви мерките за
икономии по министерства-
та, институции, партии, пар-
ламент, Министерски съвет,
президентска институция, съ-
дебна система и всички пър-
востепенни и второстепенни
разпоредители на бюджет, в
т.ч. и държавните предприя-
тия и дружества.

9. Да въведе помощен фи-
нансов механизъм за заст-
рашените от финансов ко-
лапс общини - разсрочване
на задължения, кризисно
подпомагане и вдигане пра-
говете на допустимите дефи-
цити като временна защит-
на мярка.

10. Договори гратисен пе-
риод върху кредитите и ли-

зингите на юридически и фи-
зически лица, пряко заети в
туризма, отлагане на плаща-
нията по главници и лихви в
срок от минимум 6 месеца
от обявяване края на извън-
редното положение с оглед
спецификите на бранша.

11. Да създаде Национален
икономически и социален
щаб, който ежедневно да съ-
общава за икономическите
ефекти от кризата, ръста на
безработицата, секторите, в
които се търси работна ръка
и предприеманите мерки.

12. Да потърси консултан-
тска помощ от Световната
банка, ЕБВР, ЕЦБ и други
международни финансови
институции за адекватни
мерки за предотвратяване
срива на икономическия
растеж и на заетостта.

В годишните награди за култура и наука "Добрич", Общи-
на Добрич отличи Димитрина с Грамота за изключител-
на творческа изява и постижения в сферата на музиката
и знанието. Димитрина пее и в дует - с Росен Петров.
През 2019 г. печелят множество призови места от музи-
кални конкурси в страната.

Димитрина Германова е член на Клуб 2016, Клуб 2017 и
на Клуб 2018 на Фондация "Димитър Бербатов".

Александър Петров е на 17 години, ученик е в 11 клас
на ЕГ "Гео Милев". Занимава се с поп пеене и литерату-
ра. Ръководител - Елена Карабельова (Студио за поп-рок
певци "Сарандев" - гр. Добрич).

Топ 5 на постиженията на Александър:
1. Голямата награда на категорията (неподелена, над

първото място) - номинация "Вокални умения", III ВГ - Х6
Международен детски фестивал на изкуствата на анг-
лийски език "Светът в детските длани" - Балчик, 1-6 юли
2019 г. Конкурсът е в календара на Министерството на
културата.

2. Голямата награда на категорията (неподелена, над пър-
вото място) - категория "Поп пеене", III, IV и V ВГ - V Между-
народен музикален конкурс "Art Stars - звезди на изкуство-
то" - Варна, 6-7 септември 2019 г. Конкурсът е в календара
на Министерството на културата. Александър получи и по-
кана за участие в МК "Art Talents" - Турция 2020.

3. Първа награда (неподелена) - IV ВГ - Х666 Национа-
лен конкурс за млади изпълнители на популярна песен
"Морско конче" - Варна, 23 юни 2019 г. Конкурсът е в
календара на МОН.

4. Първа награда (поделена) - V ВГ - ХV Националeн
конкурс за млади изпълнители на популярна песен "Звез-
дици за Лора" - Свищов, 5-7 април 2019 г. Конкурсът е в
календара на Министерството на културата.

5. Първо място (неподелено) - I ВГ (12-18 г.) - XIV Наци-
онален поетичен конкурс "Жената - любима и майка" -
Свиленград, 15 март 2019 г. Конкурсът е в календара на
Министерството на културата. Конкурс за поети, които
не членуват в Съюза на българските писатели. Във въз-
растовата група до 18 г. участниците са 53. Творбите са
оценявани от жури с председател Боян Ангелов - пред-
седател на Съюза на българските писатели.

За Александър 2019 г. беше динамична, успешна, инте-
ресна, пълна с предизвикателства. Получи още едно пър-
во място с литература - от Националния литературен кон-
курс "Мракът и светлината за един герой" - Поморие (пос-
ветен на Васил Левски) и трето място от Националния
средношколски поетичен конкурс "Възкресения" - Доб-
рич; С пеене спечели трета награда на МК "Речни ноти" -
Тутракан, с което придоби право на стипендия от МОН.
Получи покана за участие в МФ "Orpheus in Italy" във
Венеция 2020 г. Чрез препоръка участва в селекцията на
Международния фестивал-конкурс за популярна музика
"George Grigoriu" - Браила (Румъния) за млади поп изпъл-
нители до 30 г. Александър е един от 10-имата избрани
чуждестранни участници и е най-малкият сред участници
от Армения, Белгия, България, Италия, Казахстан, Мол-
дова, Русия, Румъния, Северна Македония - повечето за-
вършили музикални академии и с кариера в поп пеене-
то, с участия в Евровизия, Х-фактор, Гласът на Италия,
финалисти на Гласът на Белгия, с награди от престижни
международни конкурси по света. Не спечели награда,
но достойно представи България и цялата зала му ръ-
копляска, скандирайки "Браво" след неговото изпълне-
ние на румънската песен. Затова получи лична покана
от Директора на конкурса за право на участие през 2020
г. без да минава селекция; Спечели дистанционно трета
награда на XV Московски МФ на славянската музика -

Москва (Русия), с
което получи право
да кандидатства
чрез постиженията
си от 2016 г. до 2019
г. за участие в твор-
ческата смяна на
Училището по изкус-
тва "Балакирев" -
Москва, в Междуна-
родния детски цен-
тър "Артек" 2020 г.;
На първия НК за
млади изпълнители
на популярна песен
"Дунавски звезди" -

Силистра, спечели
трето място.

През 2018 г. група
ученици от НПГПТО
"М. В. Ломоносов" -
София, в предаване
за своята интернет
телевизия имат идея
да отбележат наци-
оналния празник 3
март, като предста-
вят произведения на
свои връстници за
наши революционе-
ри и така попадат на
поетичната книга
"Следобедна усмив-
ка" на Александър
Петров. Проучват
кой е той, разбират,
че това е интересен

образ за тях и решават да създадат документален филм
за него, с който да участват на V666 МФ за младежко ме-
дийно изкуство "Арлекин" - Варна 2019 г. Така през 2019 г.
се ражда документалният филм  за Александър Петров
"Следобедна усмивка", с който те се включват в 8-ото из-
дание на фестивала. Филмът е сред трите номинирани за
наградата за най-добър късометражен документален филм
и може да бъде видян в Youtube канала на Младежката
медия "Ломоносов". Освен като персонаж от филма, Алек-
сандър взема участие и в музикалното направление на
фестивала и печели трета награда. Номиниран e за пред-
варителния кастинг за избор на български представител
за МК "Славянски базар" във Витебск (Беларус) 2020 от
журитата на два музикални конкурса през 2019 г. - МК
"Речни ноти" - Тутракан, с председател композитора Хай-
гашод Агасян и МК "Сребърна Янтра" - В. Търново с пред-
седател джаз певицата Камелия Тодорова.

През годината Александър положи много усилия и в учи-
лище, като за поредна учебна година завърши с пълно
отличие. Спечели III място на областния кръг на Нацио-
налната олимпиада по немски език и достойно се предс-
тави на националния. На Националното многоезично със-
тезание за превод от немски на английски език е втори
на областния кръг.

Александър е член е на Клуб 2015, Клуб 2016 и Клуб 2017
на Фондация "Димитър Бербатов". НДТ
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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:
400 ãð. ñâèíñêî êîíòðàôèëå
50 ãð. Áðàøíî
3 ñ.ë. Çåõòèí
100 ìë. áÿëî âèíî
200 ãð. ãðàõ îò êîíñåðâà
1 ëèìîí
1 ñ.ë. êàôÿâà çàõàð
ñîë è ÷åðåí ïèïåð
Íà÷èí íà ïðèãîòâÿíå:
Ìåñîòî ñå íàðÿçâà íà ëåíòè ñ äåáåëèíà 2 ñì. Ïîðúñâà 

ñå ñúñ ñîë è ÷åðåí ïèïåð è ñå îâàëâà â áðàøíî.
Ìåñîòî ñå çàïúðæâà â çåõòèí äî ãîòîâíîñò.
Ñëàãàìå ìåñîòî â îòäåëåí ñúä è â ñúùèÿ òèãàí ñëàãàìå 

ãðàõà è çàõàðòà.
Êîãàòî çàõàðòà çàïî÷íå äà ñå êàðàìåëèçèðà, ñëàãàìå 

âèíîòî è íàðÿçàíèÿò íà ìàëêè ïàð÷åíöà ëèìîí áåç êîðèòå.
Ðàçáúðêâàìå è äîáàâÿìå ìåñîòî êúì ãðàõà.
Ðàçáúðêâàéòå, îñòàâåòå íà êîòëîíà îùå 5 ìèí. è ñåð-

âèðàéòå!

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

Çàðàäè êîðîíàâèðóñà ìíîãî õîðà ðàáîòÿò îò âêúùè, êîåòî èì ïîç-
âîëÿâà äà ñú÷åòàÿò ïðîôåñèîíàëíèÿ è ñåìååí æèâîò â äîìàøíà ñðåäà. 
Ïðåäèìñòâàòà íà äèñòàíöèîííàòà ðàáîòà ñà ìíîãî, íî çà äà ìîæå òÿ äà 
íå ñúçäàâà ñòðåñ, íà ïúðâî ìÿñòî òðÿáâà äà èìà äîáðà îðãàíèçàöèÿ. Åòî 
íÿêîëêî ïîëåçíè ñúâåòà çà ðîäèòåëè, êîèòî ðàáîòÿò îò âêúùè è ãëåäàò 
äåöàòà ñè.

Äèñòàíöèîííàòà ðàáîòà ïîçâîëÿâà äà êîìáèíèðàòå ïðîôåñèîíàëåí è 
ñåìååí æèâîò â äîìàøíà ñðåäà. Ïðåäèìñòâàòà îñîáåíî â ñèòóàöèÿòà íà 
ïàíäåìèÿ ñà ìíîãî, íî, çà äà ñúâìåñòèòå ðàáîòíèòå è ñåìåéíèòå çàäúëæå-
íèÿ, òðÿáâà äà îðãàíèçèðàòå äîáðå âðåìåòî ñè, çà äà èçáåãíåòå íåíóæíèÿ 
ñòðåñ. Åòî è íàøèòå ñúâåòè, êîèòî ìîãàò äà âè áúäàò ïîëåçíè ïî âðåìå 
íà êàðàíòèíàòà è êîèòî ìîãàò äà âè ïîìîãíàò äà ïðåâëþ÷èòå íà ðåæèì 
äèñòàíöèîííà ðàáîòà, êàòî ñúùåâðåìåííî îòäåëÿòå âðåìå è íà äåöàòà ñè:

1. Óñòàíîâåòå ÿñíè "ãðàíèöè"
Ãðåøêà, êîÿòî ðîäèòåëèòå ïðàâÿò ïî âðåìå íà ðàáîòíî âðåìå, êîãàòî 

ðàáîòÿò äèñòàíöèîííî å, ÷å íå îïðåäåëÿò ÿñíè ãðàíèöè çà äåöàòà.
Ìîæåòå äà ïîñòàâèòå òàáåëà íà âðàòàòà ñè, íà êîÿòî ïèøå „Ñïðè, 

ðàáîòÿ/ íà ñðåùà ñúì“. Àêî âðàòàòà å çàòâîðåíà, äåòåòî ìîæå äà ïî÷óêà 
âåäíúæ,  àêî íå ìó îòãîâîðèòå, îçíà÷àâà, ÷å íå áèâà äà âè áåçïîêîè.

Òàçè „ôèçè÷åñêà áàðèåðà“ ìîæå äà ïîìîãíå äà ñå ðàçãðàíè÷è ðà-
áîòíîòî âðåìå è âðåìåòî çà èãðà. Àêî çàãóáèòå òúíêàòà ãðàíèöà ìåæäó 
ðàáîòàòà è ñåìåéíèÿò æèâîò ùå ñè ñúçäàäåòå ìíîãî ïðîáëåìè è ñòðåñ.

2. Âúçïîëçâàéòå ñå îò ìîìåíòèòå, êîãàòî äåöàòà ñïÿò
Çà íÿêîè ðîäèòåëè, îñîáåíî çà ìëàäèòå ìàéêè è áàùè, âðåìåòî çà ñúí 

íà äåöàòà èì ìîæå äà áúäå åäèíñòâåíîòî âðåìå, â êîåòî ìîãàò äà áúäàò 
ïðîäóêòèâíè. Ðàçáèðà ñå, åäèí íà÷èí äà ïîëó÷èòå ìàëêî ïîâå÷å âðåìå 

çà ðàáîòà å äà èçìåñòèòå âðåìåòî çà ëÿãàíå ÷àñ-äâà ïî-ðàíî. Íàïðèìåð, 
àêî äîñåãà ñà çàñïâàëè â 21:00, ïðîìåíåòå ðåæèìà íà 20:00 èëè 19:00.

3. Îïèòàéòå ñå äà äúðæèòå ðúöåòå ñè ñâîáîäíè
Ñ ìàëêî äåòå ìóëòèòàñêèíãúò å âúçìîæåí åäíñòâåíî ïðåç íàé-ñïî-

êîéíèòå ìîìåíòè. Ñëèíãúò ìîæå äà ïîìîãíå çà óñïîêîÿâàíå íà ïëà÷à è 
ïîíÿêîãà å òðèê, ñ êîéòî äà ïðèñïèòå áåáåòî çà äîñòàòú÷íî äúëãî, òàêà 
÷å äà ìîæåòå äà çàâúðøèòå ðàáîòíèÿ ðàçãîâîð.

Íå î÷àêâàéòå îáà÷å äà ìîæåòå äà ïîåìàòå òâúðäå ìíîãî ðàáîòíè 
çàäà÷è ïðåç ïåðèîäà, êîãàòî äåöàòà ñà ìíîãî ìàëêè. Íå ïðèåìàéòå, ÷å 
ñíèìêèòå, êîèòî âèæäàòå â ñîöèàëíèòå ìðåæè íà õîðà, êîèòî ðàáîòÿò 
ñ áåáå â ñêóòà ñè, ñà íàïúëíî ðåàëèñòè÷íè - òîâà íÿìà êàê äà ñå ñëó÷è.

4. Ïðàâåòå ïëàíèðàíè ïî÷èâêè
Êàòî öÿëî, îïèòàéòå ñå äà ïðàâèòå ïî÷èâêè íà âñåêè ÷àñ èëè íà âñåêè 

äâà ÷àñà. Àêî ñïèðàòå íà âñåêè ÷àñ,íàïðàâåòå ïî÷èâêà îò 7-8 ìèíóòè, 
äîêàòî àêî ðåøèòå äà ïðàâèòå ïî÷èâêà íà âñåêè äâà ÷àñà, ðåëàêñèðàéòå 
çà îêîëî 15 ìèíóòè. È àêî ìîæåòå, íàïðàâåòå ìàëêî óïðàæíåíèÿ ïî âðåìå 
íà ïî÷èâêèòå èëè ñå ðàçõîäåòå èç ñòàÿòà.

5. Îïèòàéòå ñå äà ñâåäåòå øóìà äî ìèíèìóì
Îïèòâàéêè ñå äà ðàáîòèòå, êîãàòî èìàòå äåöà, êîèòî âäèãàò ìíîãî 

øóì, ìîæå äà íàïðàâè åäíà âàæíà ðàáîòíà ñðåùà ìíîãî ñòðåñèðàùà.
Ñúùåñòâóâàò ìíîãî äîáðè ñëóøàëêè è ìèêðîôîíè, êîèòî åëèìèíèðàò 

ôîíîâèÿ øóì è èìàò ëåñíè çà äîñòúï áóòîíè çàãëóøàâàíå, çà äà áëîêèðà-
òå íåæåëàíèòå çâóöè. Òå íÿìà äà ïîïðå÷àò íà äåöàòà âè äà âäèãàò ìíîãî 
øóì, íî ùå ïîïðå÷àò íà êîëåãèòå âè äà ãî ÷óÿò.

6. Âîäåòå âèäåî ðàçãîâîðè ñ êîëåãèòå îò ðàáîòàòà
Àêî å âúçìîæíî - è òîâà ñå îòíàñÿ ïî-ñïåöèàëíî çà êàðàíòèííèÿ ïåðè-

îä - îáùóâàéòå ÷åñòî ñ êîëåãèòå ñè ÷ðåç âèäåî ðàçãîâîðè. Òîâà ñëóæè, 
çà äà íå ñå ÷óâñòâàòå èçîëèðàíè è ïîìàãà çà óêðåïâàíå íà ÷îâåøêèòå 
âçàèìîîòíîøåíèÿ íà ðàáîòíîòî ìÿñòî.

7. Îïèòàéòå ñå äà ñå õðàíèòå çäðàâîñëîâíî
Íå ñå ïîääàâàéòå íà æåëàíèåòî äà ÿäåòå ïî âñÿêî âðåìå. Îïèòàéòå 

ñå äà ñè ïðàâÿòå çäðàâîñëîâíè, ïèòàòåëíè è ëåêè ÿñòèÿ è èçáÿãâàéòå äà 
ïðåÿæäàòå. Òîâà âàæè, êàêòî çà ïî-ìëàäèòå, òàêà è çà ïî-âúçðàñòíèòå.

Çàðàäè êîðîíàâèðóñà ìíîãî õîðà ðàáîòÿò îò âêúùè êîåòî èì ïîç

Сладко-кисело свинско с грахСладко-кисело свинско с грах

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. 2-5

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

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. 19-20

ÏÐÎÄÀÂÀÌ äâîðíî 
ìÿñòî â ñ. Äðîïëà, 1500 
êâ.ì. Òåë. 0885 103772.
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ÏÐÎÄÀÂÀÌ äâîðíî 
ìÿñòî â Ãóðêîâî, 600 
êâ.ì. Òåë. 0885 103772.
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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. 
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ÏÐÎÄÀÂÀÌ ÿðåòà, 
25-30 êèëîãðàìà. Öåíà 
ïî ñïîðàçóìåíèå. Òåë. 
0895 187 183. 6-10



ndt@dobrich.net
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ОВЕН - Деликатна ситуация ще ви 
накара по-добре да анализирате дейст-
вията си и подтикне към вземане на 
конкретни решения. Благоприятно ще се 
развие деня за повечето от вас.

ТЕЛЕЦ - Имате желание да покажете 
способностите си и ще успеете. Умени-
ята ви впечатляват всички,и най-вече 
работодателите. Това ще ги провокира 
и скоро ще се похвалите с по-високи 
доходи.

БЛИЗНАЦИ - Необходим ви е важен 
подтик, за да погледнете сериозно на 
належащ проблем. Желанието ви за 
работа днес е понижено и едва ли ще 
успеете да се концентрирате достатъчно 
върху дейността си. 

РАК - Който работи, върви напред 
и се придвижва по-бързо, отколкото 
предвижда. Възможно е да промените 
плануваното, но ще е за сметка на други 
по-важни задачи. 

ЛЪВ - Може да се окаже, че предвиж-
данията ви не съвпадат изцяло с реал-
ността и от това да ви заболи.

ДЕВА - В личен план ви очакват много 
приятни моменти, което се дължи най-
вече на вашата склонност към роман-
тични и авантюрни действия.

ВЕЗНИ - Днес ще ви е необходимо 
доста търпение, за да се справите с 
нещата, които ви очакват, затова още 
от сутринта подходете спокойно към 
работата си. 

СКОРПИОН - Ще спечелите в една 
битка. Може да се доверите на прияте-
ли, които ще ви помогнат. 

СТРЕЛЕЦ - Не позволявайте на емо-
циите да ви пречат в осъществяване на 
намеренията ви. Отлагате решаването 
на важен въпрос, но това едва ли е най-
подходящата тактика.

КОЗИРОГ - Интелигентно ще въздейст-
вате на събитията в своя полза, докол-
кото това ви се отдава, без да изпадате 
в излишна скромност. Но внимавайте, не 
правете нищо, с което бихте навредили 
някому, за да не се разочаровате.

ВОДОЛЕЙ - Ще се чувствате в отлично 
настроение, принос за което ще даде 
и срещата ви с човек от миналото ви. 
Интересът ви към него не намалява, 
напротив. 

РИБИ - Съществува тенденция към 
повишаване на материалното ви бла-
госъстояние. Радвате се на очаквани 
дивиденти. Размерът им приятно ще 
изненада мнозина от вас.

ХОРОСКОП НА НДТХОРОСКОП НА НДТ

- Нов, женски проблем - ма какво да облече, но няма къде да ходи... - Маргари-
та от Стефан Караджа, но не тази, за която си мислите.

ÏÐÅÑËÀÂÀ ÂÈÍÀÃÈ 
å ïðèåìàëà ñëóõîâåòå 
çà ñåáå ñè ñäúðæàíî, 
ïîíÿêîãà äîðè ñ ÷óâ-
ñòâî çà õóìîð.

Ä î á ð è ÷ ë è é ê à ò à 
ðÿäêî ñå å ãíåâÿëà 
ïóáëè÷íî íà ñòàòèè 
è êîìåíòàðè, íî òåçè 
äíè íå ñå ñäúðæà è 
èçðèãíà âúâ ôåéñáóê 
ñðåùó òèðàæèðàíåòî 
íà „èçìèøëüîòèíè”. 
Õèòîâàòà ïàéíåðêà ñå 
ÿäîñà, ÷å â ïîïóëÿðåí 
ñàéò èìà ñòàòèÿ çà 
íåèí íåãðàìîòåí ïîñò, 
â êîéòî óæ áèëà íà-
ïèñàëà: „Óíèêàëíàòà 
ïðèðîäà íà áúëãàðèÿ”.

„Îò íÿêîëêî äíè 
âèæäàì, ÷å òèðàæèðà-
òå òàçè èçìèøëüîòèíà. 
Çàùî íå ïîêàçàõòå 
è êúäå òî÷íî ñúì ãî 
íàïèñàëà, äà íå áè äà 
èìàì àìíåçèÿ, ÷å íå 
ïîìíÿ! Õàéäå, ñòåã-
íåòå ñå è ïèøåòå ñ 
ôàêòè!”, îòñå÷å Ïðåñ-
ëàâà â äðóã ïîñò, â 
êîéòî ñïîäåëè êàäúð 
íà âúïðîñíèòå ñòàòèè.

Ñëåä íÿêîëêî äíè, 
Ïðåñëàâà ðåøè äà 
çàãúðáè èñòîðèÿòà è 
ñå ñúñðåäîòî÷è âúðõó 
ïîçèòèâíèòå ïîñòîâå 
â ïðîôèëèòå ñè â ñî-
öèàëíèòå ìðåæè. Ñðåä 
òÿõ áå îðãàíèçèðàíåòî 
íà ëàéô, â êîéòî äî-
áðè÷ëèéêàòà ïîãîâî-
ðè â ðåàëíî âðåìå ñ 
ïî÷èòàòåëèòå ñè. Òÿ 
ñïîäåëè, ÷å ñå ñìÿòà  
çà îòãîâîðíà è ñòîè 
âêúùè ñúñ ñåìåéñòâî-
òî ñè.

СВЕТСКА 
КЛЮКА

МОЖЕ ДА СИ КУПИТЕ ЛЕКА КОЛА НА 
ДЪРВА И ТО НА ТЪНКА ЦЕНА СНИМКИ

Â íà÷àëîòî íà 60-òå ãîäè-
íè íà ìèíàëèÿ âåê áå ïðî-
âåäåí óäèâèòåëåí åêñïå-
ðèìåíò, â õîäà íà êîéòî ñå 
ðàçãëåæäàõà àëòåðíàòèâíè 

âèäîâå ãîðèâî. 
Àâòîìîáèëèòå Àâòîìîáè-

ëè Chrysler Turbine ìîæåõà 
äà ðàáîòÿò ñ ðàçëè÷íè âè-
äîâå ãîðèâî - äèçåëîâî ãî-

ðèâî, êåðîñèí, ðàñòèòåëíî 
ìàñëî è äîðè òåêèëà. 

Íî Êðàéñëåð äîðè íå å 
ñúíóâàë çà óñïåõà íà ïè-
êàïà Dodge Dakota îò 1995 

ãîäèíà, êîéòî ñå îáÿâåí çà 
ïðîäàæáà â ñàéòà çà îáÿâè 
Craigslist.

Òîé ìîæå äà ðàáîòè íå 
ñàìî íà áåíçèí, íî è íà 

äúðâà áëàãîäàðåíèå íà 
ãàçèôèêàòîð â ñâîÿòà êà-
ðîñåðèÿ. 

Â îáÿâàòà ñå êàçâà, ÷å 
àâòîìîáèëúò "ðàáîòè îò-

ë è ÷ í î " ,  " è ì à 
çäðàâà êàðî-
ñåðèÿ", "äîáðî 
ñúñòîÿíèå", à è 
ñúùî å ìíîãî 
íàäåæäåí.

Ï è ê à ï ú ò  å 
ñíàáäåí ñ êàð-
áóðàòåðåí äâè-
ãàòåë V8 è àâ-
òîìàòè÷íà ñêî-
ðîñòíà êóòèÿ. 

Íà ñíèìêè-
òå íå ñå âèæäà 
äîðè è êàïêà 
ðúæäà èëè äðàñ-
êîòèíà.  

Dodge Dakota 
ðàáîòè ñ áåí-
çèí, êàêòî âñåêè 
åäèí äðóã àâòî-
ìîáèë, íî òîé 

ðàçïîëàãà è ñ îáîðóäâàíå 
çà ðàáîòà íà äúðâà, áàçè-
ðàíî íà ïðîöåñà íà ãàçè-
ôèêàöèÿ íà äúðâåñèíàòà: 
òÿ ñå ïðåâðúùà â ãîðèâî 
ïðè âèñîêè òåìïåðàòóðè. 

Îáîðóäâàíåòî ëåñíî 
ìîæå äà ñå äåìîíòèðà è 
äà ñå èçïîëçâà çà çàõðàí-
âàíåòî íà ãåíåðàòîð.  

Ïðîäàâà÷úò èñêà çà êî-
ëàòà ñêðîìíèòå 4 500 äî-
ëàðà. ïðîáåãúò íà ïèêàïà 
å 158 000 êì.


