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Îáëà÷íîñòòà ùå å ïðîìåí-
ëèâà. Â èçòî÷íèòå ðàéîíè íà 
îòäåëíè ìåñòà âñå îùå ùå ïðå-
âàëÿâà äúæä, íî ñëåä îáÿä è òàì 
âàëåæèòå ùå ñïðàò. Ùå äóõà 
ñëàá äî óìåðåí çàïàä-ñåâåðî-
çàïàäåí âÿòúð. Ìàêñèìàëíèòå 
òåìïåðàòóðè ùå ñà ìåæäó 19 
è 24. Ïî ×åðíîìîðèåòî îáëà÷-
íîñòòà ùå å ïðîìåíëèâà. Íà 
îòäåëíè ìåñòà ùå ïðåâàëÿâà 
äúæä. Ùå äóõà ñëàá çàïàä-ñå-
âåðîçàïàäåí âÿòúð. Ìàêñèìàë-
íèòå òåìïåðàòóðè ùå áúäàò 
ìåæäó 17 è 20. Òåìïåðàòóðàòà 
íà ìîðñêàòà âîäà å 13-15.

ЗА БЕЗОПАСНА ЗА БЕЗОПАСНА 
ПОЧИВКА В АЛБЕНАПОЧИВКА В АЛБЕНА

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

КУПИ СВОЯТА 
е-ВИНЕТКА ВЪВ ВСЯКА 
ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ 
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Íà 6 ìàé îòáåëÿçâàìå Ãåðãüîâäåí, ìîæå áè 
åäèí îò íàé-ãîëåìèòå áúëãàðñêè ïðàçíèöè. 
Èìåòî Ãåîðãè å íàé-÷åñòî ñðåùàíîòî ìúæêî 
èìå â Áúëãàðèÿ, èçïðåâàðâàùî äîðè Èâàíîâöè-
òå. Ïðàçíèêúò ïðåäâåùàâà ïðèñòèãàùîòî ëÿòî è 
å ñâúðçàí ñ íîâàòà ñòîïàíñêà ãîäèíà - çàòîâà 
äåíÿò å èçïúëíåí ñ ìíîãî îáè÷àè, ñâúðçàíè ñúñ 
çåìåäåëèåòî, ñêîòîâúäñòâîòî è çäðàâåòî. «Âñÿêà 
êàïêà ãåðãüîâñêè äúæäåö æúëòèöà íîñè», ñìÿòà 

íàðîäúò. Ùîì âàëè â äåíÿ íà Ñâåòè Ãåîðãè, ïëî-
äîðîäíà ãîäèíà ùå å.

Ñâåòèÿòà å ïî÷èòàí êàêòî îò õðèñòèÿíè, òàêà è 
îò ìþñþëìàíè. Â èêîíèòå ñå èçîáðàçÿâà íà áÿë 
êîí, ïðîíèçâàù ñ êîïèå çìåé - çàòîâà ñå íàðè÷à 
è Ñâåòè Ãåîðãè Ïîáåäîíîñåö. Ñïîðåä õðèñòè-
ÿíñêîòî ìó æèòèå å áèë ñëàâåí âîåíåí ñòðàòåã, 
óìðÿë çàðàäè âÿðàòà ñè îò ìå÷à íà èìïåðàòîð 
Ìàêñèìèëèàí. Áúëãàðñêèòå ëåãåíäè ïúê ãî ïðåä-
ñòàâÿò êàòî ñëàâåí þíàê, ñïàñÿâàù äåâîéêà îò 
ëàìÿòà îò äîëíàòà çåìÿ. Çàòîâà ñâåòèÿòà ñå 
ñâúðçâà ñ õðàáðîñòòà íà àðìèÿòà, êîÿòî ïðàç-
íóâà íà ñúùèÿ äåí.

Ìîæå áè åäèí îò íàé-õàðàêòåðíèòå îáè÷àè çà 
Ãåðãüîâäåí å ïðèãîòâÿíåòî íà êóðáàí îò ìúæêî 
àãíå. Íà òîçè ïðàçíèê ñå ñúáèðà öÿëîòî ñåìåé-
ñòâî è íà òðàïåçàòà çàäúëæèòåëíî ïðèñúñòâà 
ïå÷åíîòî àãíå è îáðåäíèÿò ãåðãüîâñêè õëÿá. Äî-
áðå å äà èìà è àãíåøêà äðîá-ñúðìà, ìëå÷íè ïðî-
äóêòè, âàðåíî æèòî, çåëåí ëóê è ïðåñåí ÷åñúí, 
áàíèöà, âèíöå. À ìëå÷íè ïðîäóêòè íàçàåì äà íå 
ñå äàâàò.

Íà ñòð. 4

ПРАВОСЛАВЕН 
КАЛЕНДАР: НА 6 
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ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦАНА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

ОБЩИНА КАВАРНА
ОБЯВЯВА НА 28.05.2020 ГОДИНА ОТ 9.00 ЧАСА В 

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ПЪРВИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА 
ОБЩИНА КАВАРНА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
За отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ с НТП - НИВИ, за срок 

от три стопански години 202/2021г., 2021/2022г. и 2022/2023г. Обект на търга са имотите по 
землища с посочени общи площи, начална тръжна годишна наемна цена и депозитна вноска, 
както следва:

 № по 
ред Землище

Обща 
площ в 
дка

Единична 
наемна цена 
на декар в лв.

Начална 
наемна цена 
в лв. за обща 

площ

Депозитна 
вноска
в лв.

1 Каварна 744.861 80.00 59588.88 5958.89
2 Белгун 334.603 80.00 26768.24 2676.82
3 Било 501.396 80.00 40111.68 4011.17
4 Божурец 218.279 80.00 17462.32 1746.23
5 Българево 621.141 80.00 49691.28 4969.13
6 Видно 288.900 80.00 23112.00 2311.20
7 Вранино 452.801 80.00 36224.08 3622.41
8 Иречек 58.761 80.00 4700.88 470.09
9 Крупен 290.321 80.00 23225.68 2322.57
10 Могилище 301.334 80.00 24106.72 2410.67
11 Нейково 343.732 80.00 27498.56 2749.86
12 Пор. Чунчево 404.224 80.00 32337.92 3233.79
13 Раковски 179.991 80.00 14399.28 1439.93
14 Св. Никола и с.Камен бряг 44.027 80.00 3522.16 352.22
15 Селце 212.449 80.00 16995.92 1699.59
16 Септемврийци 916.049 80.00 73283.92 7328.39
17 Топола 50.387 80.00 4030.96 403.10
18 Х. Димитър 350.603 80.00 28048.24 2804.82
19 Челопечене 201.874 80.00 16149.92 1614.99

Тръжните документи се закупуват от касата на общината всеки работен ден от 08.00ч. 
до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч  до 20.05.2020г., като цената на един комплект за всяко 
землище поотделно е 10.00 лв. и се получават от стая № 206 в сградата на община Каварна 
на ул.”Добротица”№26. 
Депозитната вноска за всяко землище поотделно да постъпи до 17.00ч. на 21.05.2020 год. 

по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич  BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 
979033 G4 066400 СЕСВВGSF.
Срока за подаване на заявленията е всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 

17.00ч. до 22.05.2020г. в деловодството на община Каварна.
Необходими документи за участие: Квитанция за закупени тръжни книжа, Вносна 

бележка за внесен депозит, Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, 
извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е 
съгласен с клаузите на договора, Декларация, че участникът няма непогасени задължения 
към отдел „МДТ” при община Каварна, общината, Държавен фонд земеделие, Държавен 
поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, Актуално 
удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата, 
Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.
Информация за земеделските земи, обект на търга може да се получи всеки работен ден 

от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч в стая № 206 ет.2 в сградата на  община  Каварна, 
ул.”Добротица” № 26.
Справки на тел.:  0570/ 8-18-19.

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 29.05.2020 год. от 14.00 часа в заседателна зала на община Каварна

 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собстве-

ност.
Обект  на  търга е помещение № 6, представляващо склад, с площ 17,00кв.м находящо се в 
сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град Каварна с адрес: ул. „Черноморска“ 
№ 117. Помещението се отдава под наем за склад за дейности свързани с риболов.
Началната тръжна цена на обекта на търга е 17,00лв. без ДДС на месец.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 
часа  на 22.05.2020год., като цената на един комплект е 10.00 лв. 
Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна годишна цена, в размер на 

20,40лв. се внася на касата на Община Каварна, ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община 
Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич, BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 
СЕСВВGSF до  17.00 часа  на 26.05.2020 год.
Срока за подаване на тръжните документи е до 17.00 часа на 27.05.2020г. в деловодството на 
община Каварна, ул.”Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                 
Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
2. Вносна бележка за внесен депозит.
3. Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и 
го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора.
4. Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел „МДТ” при об-
щина Каварна и общината.
5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма непогасени задължения към държавата.  
6. Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.
7. Актуално удостоверение за право на извършване на стопански риболов в Черно море и река 
Дунав.
Справки на тел.: 0570/8-18-19.

ОБЯВА
Община Генерал Тошево обявява  процедура за провеждане на публично оповестен 

конкурс за отдаване под   наем  за срок от 10(десет) години на  следния недвижим имот:
Нежилищна сграда, представляваща заведение за обществено хранене и мотел със ЗП 

583.300 кв.м., помощна сграда със ЗП 182 кв.м., лятна тераса, построени в дворно място 
– поземлен имот с идентификатор 14711.200.1 по кадастралната карта на Генерал Тошево 
(№200001 по КВС) – частна общинска собственост. 
Наетото общинско имущество ще се използва единствено за  извършване на хотелиерски 

и ресторантьорски услуги.
Начална годишна наемна цена – 18 000.00(осемнадесет хиляди) лева, без включен    

ДДС или 21 600.00(двадесет  и една хиляди и шестстотин) лева с включен ДДС.
Гратисен период на плащане на наема е 1(една) година, считано от датата на сключване 

на наемния договор.
В  едногодишен срок от датата на сключване на договора за наем, Наемателят да 

извърши следните  дейности в наетия имот:
- ремонт   на кухненско помещение;
- ремонт на винарна;
- ремонт на санитарни възли.
Конкурсът ще се  проведе в сградата на Общинска администрация, в град Генерал 

Тошево  ул. „Васил Априлов” № 5,  в зала “Дора Габе“, на  трети етаж  на 19.05.2020г. 
(вторник) от 9.00часа. 
Конкурсните книжа се закупуват в касата на Община Генерал Тошево, намираща се 

в Информационния център на първия етаж в сградата на Общинска администрация, 
гр.Генерал Тошево, ул. „В.Априлов” № 5, срещу такса  от  20,00 (двадесет) лева,   до 12.00 
часа  на 18.05.2020г.
Документи за участие в конкурса се подават в Общинска администрация гр.Генерал 

Тошево, ул. „В.Априлов” № 5, в Информационния център на първия етаж в сградата до 
15.00 часа на 18.05.2020г. включително.
Участниците в конкурса следва да заплатят депозит  за участие в размер на  
1 800(хиляда и осемстотин) лева  в касата на община Генерал Тошево, намираща се в 

Информационния център на първия етаж в сградата на Общинска администрация гр.Генерал 
Тошево, ул. „В.Априлов” № 5 или по IBAN сметка на община Ген.Тошево BG04 CREX 9260 
3314708701,  BIC код CREX  BGSF при “Токуда банк” АД, офис Ген.Тошево.         
Критерий за оценка на офертите  -  най–високата  предложена цена.
За допълнителна информация: отдел  „Собственост и стопански дейности”  при Община 

Ген. Тошево, ул. „В.Априлов”  № 5, стая 411, тел.: 05731/22-26, централа 05731/20-20, вътр. 
39. 

Ìàëîëåòíè è íåïúëíîëåòíè 
ëèöà, âîäåíè, çàâåäåíè è ñíåòè 
îò îò÷åò â äåòñêèòå ïåäàãîãè÷å-
ñêè ñòàè (ÄÏÑ) çà èçâúðøåíè îò 
òÿõ ïðîòèâîîáùåñòâåíè ïðîÿâè 
è ïðåñòúïëåíèÿ 

Ïðåç 2019 ã. íà îò÷åò1 â äåò-
ñêèòå ïåäàãîãè÷åñêè ñòàè â 
îáëàñò Äîáðè÷ ñà âîäåíè 212 
ìàëîëåòíè è íåïúëíîëåòíè ëèöà 
çà èçâúðøåíè îò òÿõ ïðîòèâîîá-
ùåñòâåíè ïðîÿâè è ïðåñòúïëå-
íèÿ, êîåòî å ñ 0.9% ïî-ìàëêî â 
ñðàâíåíèå ñ 2018 ã. (214 ëèöà). 
Îñíîâíèòå õàðàêòåðèñòèêè íà 
âîäåíèòå íà îò÷åò â ÄÏÑ ëèöà 
ñà ñëåäíèòå: 

• Íåïúëíîëåòíè (14 - 17 ã.) - 
79.2%, 

• Ìàëîëåòíè (8 - 13 ã.) - 20.8%. 
• Ìîì÷åòà - 186 (87.7%). 
• Ó÷àùè - 157 ëèöà (74.1%). 
• Â êðèìèíîãåííà ñðåäà æèâå-

ÿò 123 ìàëîëåòíè è íåïúëíîëåò-
íè, èëè 58.0%.

Êîåôèöèåíòúò íà âîäåíèòå íà 
îò÷åò â äåòñêèòå ïåäàãîãè÷åñêè 
ñòàè ìàëîëåòíè è íåïúëíîëåòíè 
ëèöà ïðåç 2019 ã. â îáëàñò Äî-
áðè÷ å 1 217 íà 100 õèë. äóøè îò 
ñðåäíîãîäèøíîòî íàñåëåíèåòî 
íà âúçðàñò 8 - 17 ãîäèíè â îá-
ëàñòòà. 

Áðîÿò íà çàâåäåíèòå íà îò÷åò 
â ÄÏÑ ïðåç 2019 ã. â îáëàñò Äî-
áðè÷  ìàëîëåòíè è íåïúëíîëåòíè 
å 57, èëè 26.9% îò âñè÷êè âîäåíè 
íà îò÷åò ëèöà êàòî 64.9% îò òÿõ 
ñà íåïúëíîëåòíè. 

Ïðåç 2019 ã. ñíåòè îò îò÷åò â 
ÄÏÑ ñà 70 ìàëîëåòíè è íåïúë-
íîëåòíè ëèöà, èëè 33.0% îò âî-
äåíèòå íà îò÷åò ïðåç ãîäèíàòà. 

Ïðè÷èíèòå çà òîâà ñà:
ïîïðàâÿíå íà ïîâåäåíèåòî - 42 

ëèöà (60.0%);
íàâúðøâàíå íà 18-ãîäèøíà 

âúçðàñò - 25 ëèöà (35.7%);
íà äðóãè îñíîâàíèÿ (íàïóñíà-

ëè ñòðàíàòà, ïî÷èíàëè) - 3 ëèöà 
(4.3%). 

Ïðîòèâîîáùåñòâåíè ïðîÿâè 
Çà èçâúðøåíè ïðîòèâîîá-

ùåñòâåíè ïðîÿâè ïðåç 2019 ã. 
ïðåç ÄÏÑ ñà ïðåìèíàëè 268 
ìàëîëåòíè è íåïúëíîëåòíè. Â 
ñðàâíåíèå ñ 2018 ã. òåõíèÿò áðîé 
íàðàñòâà ñ 20.2%. Îò òÿõ ìîì÷å-
òà ñà 169, èëè 63.1%, à ìîìè÷åòà 
- 99, èëè 36.9%. 

Â ñòðóêòóðàòà íà ïðîòèâîîá-
ùåñòâåíèòå ïðîÿâè ïî âèäîâå 
íàé-ãîëÿì å äåëúò íà ïðåìèíà-
ëèòå ïðåç ÄÏÑ çà:

• „ïîâðåæäàíå íà îáùåñòâåíà 
è/èëè ÷àñòíà ñîáñòâåíîñò“ - 53 
ëèöà (19.8%);

• „íåïðèñòîéíî è/èëè õóëèãàí-
ñêî ïîâåäåíèå íà îáùåñòâåíî 
ìÿñòî“ - 37 ëèöà (13.8%);

• „áÿãñòâî îò äîìà (îò âêúùè), 
îò ñïåöèàëèçèðàíà èíñòèòóöèÿ 
èëè îò ñîöèàëíà óñëóãà îò ðåçè-
äåíòåí òèï“ - 34 ëèöà, èëè 12.7%;

• „ïðîÿâè íà íàñèëèå è àãðå-
ñèÿ“ - 33 ìàëîëåòíè è íåïúëíî-
ëåòíè (12.3%).

Èçâúðøåíè ïðåñòúïëåíèÿ 
Ïðåç 2019 ã. áðîÿò íà ìàëî-

ëåòíèòå è íåïúëíîëåòíèòå ëèöà, 
èçâúðøèòåëè íà ïðåñòúïëåíèÿ, å 
82 è â ñðàâíåíèå ñ 2018 ã. íàðà-
ñòâàò ñ 2.5%.

Êðàæáèòå íà èìóùåñòâî ñà 
íàé-ðàçïðîñòðàíåíèòå ïðåñ-
òúïëåíèÿ, èçâúðøâàíè îò ìà-

ëîëåòíèòå è íåïúëíîëåòíèòå. 
Èçâúðøèòåëè íà êðàæáè ñà 51 
ëèöà, èëè 62.2% îò âñè÷êè ëèöà, 
âîäåíè íà îò÷åò â ÄÏÑ çà èçâúð-
øåíè ïðåñòúïëåíèÿ. Íàé-âèñîê 
å äåëúò íà èçâúðøèòåëèòå íà 
äîìîâè êðàæáè - 41.2% (21 ëèöà). 
12 äåöà (14.6%) ñà ðåãèñòðèðàíè 
çà „óíèùîæàâàíå è ïîâðåæäàíå 
íà èìóùåñòâî“.

Ìàëîëåòíè è íåïúëíîëåòíè, 
ïîñòðàäàëè îò ïðåñòúïëåíèÿ 

Ïðåç 2019 ã. ïîñòðàäàëè îò 
ïðåñòúïëåíèÿ â îáëàñò Äîáðè÷ 
ñà 19 äåöà, îò êîèòî 10, èëè 
52.6%, ñà ìîìè÷åòà. Ìàëîëåòíè 
ñà 8 ëèöà (42.1%), à íåïúëíîëåò-
íè - 11 (57.9%). 

Íàé-ãîëÿì å áðîÿò è îòíîñè-
òåëíèÿò äÿë íà ìàëîëåòíèòå è 
íåïúëíîëåòíèòå, ïîñòðàäàëè îò 
íàíåñåíè òåëåñíè ïîâðåäè - 6 ëèöà 
(31.6%) è íà ïîñòðàäàëèòå îò êðàæ-
áè íà èìóùåñòâî - 6 ëèöà (31.6%).

Äåéíîñò íà ìåñòíèòå êîìèñèè 
çà áîðáà ñ ïðîòèâîîáùåñòâå-
íèòå ïðîÿâè íà ìàëîëåòíèòå è 
íåïúëíîëåòíèòå ëèöà 

Ïðåç 2019 ã. ìåñòíèòå êîìè-
ñèè çà áîðáà ñ ïðîòèâîîáùåñò-
âåíèòå ïðîÿâè íà ìàëîëåòíèòå è 
íåïúëíîëåòíèòå ñà ðàçãëåæäàëè 
133 âúçïèòàòåëíè äåëà, êàòî 
îáðàçóâàíèòå ïðåç ãîäèíàòà  ñà  
124. Îò òÿõ 82 (66.1%)  ñà îáðà-
çóâàíè ïî ïðåäëîæåíèå íà îðãà-
íèòå íà ïðîêóðàòóðàòà. Áðîÿò íà 
ðåøåíèòå äåëà ïðåç ãîäèíàòà å 
112,  êàòî â ñðîê äî åäèí ìåñåö 
ñà ðåøåíè 69 äåëà, èëè 61.6%.

Èëãà ÈÂÀÍÎÂÀ,
ãëàâåí åêñïåðò „Ñòàòèñòè-

÷åñêè èçñëåäâàíèÿ“ 

24-ãîäèøåí ìúæ îò Ãîðíà 
Îðÿõîâèöà å çàãèíàë íà íîñ 
Êàëèàêðà, ñúîáùèõà îò ïî-
ëèöèÿòà. Òðóïúò å îòêðèò íà 1 
ìàé, îêîëî 10:00 ÷àñà â ðàéî-
íà íà íîñ Êàëèàêðà. Óñòàíîâå-
íî å, ÷å íåùàñòíèÿò èíöèäåíò 
å ñòàíàë íà 29 àïðèë. Ñïîðåä 
èçòî÷íèöè íà ÍÄÒ, êîìïàíèÿ 
îò òðèìà ìëàäè ìúæå, æèâåå-
ùè è ðàáîòåùè âúâ Âàðíà, ñå 
ðàçõîäèëè äî íîñ Êàëèàêðà. 
Â ìîìåíòà äîñòúïúò äî ïðè-
ðîäíèÿ ôåíîìåí å ñâîáîäåí 
– íÿìà áàðèåðà, íÿìà âõîäíà 

òàêñà è íèùî íå ðàáîòè. Íÿìà 
è âèäåîíàáëþäåíèå. Ïîä Ïà-
ðàêëèñà íà íîñà èìà ñòðúìíà 
ñêàëíà ïúòåêà, êîÿòî âîäè äî 
áðåãà. Îò Ïàðàêëèñà òóðèñòè-
òå õâúðëÿò ìîíåòè. Ñëèçàéêè 
ïî ïúòåêàòà, ìúæúò å ïàäíàë 
îò 45 ìåòðà âèñî÷èíà è å çàãè-
íàë. Ïðèÿòåëèòå ìó íå óñïåëè 
äà ãî îòêðèÿò è ïîäàëè ñèãíàë 
â ïîëèöèÿòà. Òðóïúò å îòêðèò 
ñëåä äâà äíè îò ðèáàðè â ìåñò-
íîñòòà Çåëåíêà. Ìàòåðèàëèòå 
ïî ñëó÷àÿ ñà äîêëàäâàíè íà 
ïðîêóðàòóðàòà.                 ÍÄÒ 

НАМЕРИХА 
ОТКРАДНАТА ХОНДА

Ëåê àâòîìîáèë Õîíäà áå îò-
êðàäíàò, à ñëåä äâà äíè îòêðèò, 
ñúîáùàâàò îò ïîëèöèÿòà. Ñèãíàë 
çà ÏÇÎ å ïîëó÷åí íà 30 àïðèë, 
îêîëî 06:30 ÷àñà. Õîíäàòà áèëà 
ïàðêèðàíà ïî óë. „Áîðÿíà” â 
ãðàä Äîáðè÷, îòêëþ÷åíà, à êëþ-
÷úò áèë çàáðàâåí íà àðìàòóðíî-
òî òàáëî. 

Äâà äíè ïî-êúñíî, íà 2 ìàé, 
îêîëî 15:10 ÷àñà â ðàéîíà íà êâ. 
„Ïåòúð Ñàðèéñêè” â ãðàä Äîáðè÷ 
ïðîòèâîçàêîííî îòíåòèÿò àâòî-
ìîáèë áèë îòêðèò. Ðàáîòàòà ïî 
ñëó÷àÿ ïðîäúëæàâà.            ÍÄÒ 

21-ГОДИШНА СЕ БЛЪСНА 
В БЕТОННА ОГРАДА

Íà 1 ìàé, îêîëî 22:00 ÷àñà 
å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå çà âúç-
íèêíàëî ÏÒÏ ïî óë. „Ïðèìîð-
ñêà” â ãðàä Áàë÷èê. Íà ìÿñòî å 
óñòàíîâåíî, ÷å ëåê àâòîìîáèë 
„Ïåæî”, óïðàâëÿâàí îò 21-ãî-
äèøíà æåíà ïîðàäè äâèæåíèå 
ñ íåñúîáðàçåíà ñêîðîñò, ãóáè 
êîíòðîë íàä ÌÏÑ è ñå áëúñêà 
â áåòîííà îãðàäà. Âñëåäñòâèå 
íà êàòàñòðîôàòà ñà íàíåñåíè 
ìàòåðèàëíè ùåòè ïî àâòîìî-
áèëà. ÏÒÏ å îáñëóæåíî ïî 
àäìèíèñòðàòèâåí ðåä.     ÍÄÒ 

КРАЖБИТЕ
Íà 2 ìàé, îêîëî 23:05 ÷àñà 

å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå çà 
èçâúðøåíà âçëîìíà êðàæáà 
íà 15 êóòèè öèãàðè îò òúð-
ãîâñêè îáåêò, íàõîäÿù ñå 
ïî óë. „Õðèñòî Áîòåâ” â ãðàä 
Äîáðè÷.

Íà 3 ìàé, îêîëî 16:45 ÷àñà 
å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå çà 
èçâúðøåíà êðàæáà íà âå-
ëîñèïåä è ñïîðòíè îáóâêè 
íà òåðèòîðèÿòà íà ñ. Öúðê-

âà. Óñòàíîâåíî å, ÷å ÷ðåç 
âçëîì íà âðàòà, íåèçâåñòåí 
èçâúðøèòåë å ïðîíèêíàë â 
÷àñòåí èìîò. Îò ïðîâåäåíè-
òå íåçàáàâíè ÎÈÌ è ÏÑÄ 
å óñòàíîâåí èçâúðøèòåëÿò 
íà äåÿíèåòî. Ñ ïîëèöåéñêà 
ìÿðêà çà ñðîê îò 24 ÷àñà å 
çàäúðæàí 64-ãîäèøåí ìúæ 
îò ãðàä Äåâíÿ, èçâåñòåí íà 
ÌÂÐ. Âåùèòå, îáåêò íà ïîñå-
ãàòåëñòâîòî, ñà óñòàíîâåíè 
è èççåòè ïî íàäëåæíèÿ ðåä. 

ÍÄÒ 

24-ГОДИШЕН ЗАГИНА 
НА НОС КАЛИАКРА
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В ЗООПАРКА В ДОБРИЧ СА ГОТОВИ
ДА СПАСЯТ НОВОИЗЛЮПЕНИ ПТИЦИ
В БЕДА

В Центъра за защита на
природата и животните в
Добрич са готови да спа-
сят новоизлюпени птици,
които са сполетени от бе-
да в градската среда. В
пролетния сезон често се
случва малки горски сови,
лястовици, кукувици и дру-
ги новородени от характер-
ните видове за градския
пейзаж да паднат от роди-
телското гнездо и да оста-
нат безпомощни на земя-
та, без достъп до храна,
разказа на БТА директорът
на зоопарка Християн
Христов. По думите му по-
добни инциденти се случ-
ват и с малки щъркелчета.
Директорът на центъра
апелира гражданите да не
подминават бедстващите
птици и ако не могат да ги
върнат в гнездото, да ги от-
несат в Спасителния цен-
тър на зоопарка, съобщи
кореспондентът на БТА
Юлия Христова.

КОЛЕКЦИЯТА ОТ КАКТУСИ И
СУКУЛЕНТИ Е ЕКСПОНИРАНА
НА ОТКРИТО В ДВОРЕЦА

Една от визитните кар-
тички на Университетската
ботаническа градина в
Балчик - колекцията от
едроразмерни кактуси и
сукуленти, вече е експо-
нирана в Градината на бо-
говете и градина "Разсад-
ника", съобщават от ве-
домството. Растенията
презимуваха на закрито
през студените зимни ме-
сеци в оранжерия при
температура не по-ниска
от 12°С. Внушителните
представители на какту-
сите от род Opuntia, как-
то и разнообразието на
сукулентите от семейство
столетникови (Agavaceae)
и семейство млечки
(Euphorbiaceae) ще очак-
ват отново посетителите.

Служители на градина-
та съвместно с колеги от
УБГ Екопарк - Варна пре-
несоха на ръце огромните
растения. Истинско изпи-
тание е изнасянето на ня-
кои от екземплярите, кои-
то тежат над 300 килогра-
ма, съобщи Радио Варна.

На площ от 680 кв. м са

аранжирани над 600 ек-
земпляра от 42 растител-
ни вида. Колекцията едро-
размерни кактуси и суку-
ленти на открито е втора-
та по големина в Европа
след тази в княжество Мо-
нако, като в нея са предс-
тавени едни от най-стари-
те екземпляри бодливи
растения, някои от които
на възраст над 60 години.

Част от едроразмерните
кактуси през 2012 година
са прехвърлени в посто-
янна закрита експозиция.

Първият проект е за
с.Градница. В това село
има  деца и ученици, кои-
то пътуват до училището и
детската градина в с.Нова
Камена. Проектното пред-
ложение предвижда ега от-
критата спирка да се ре-
конструира и да се затво-
ри, така че да може да се
отоплява . Интериорът на
спирката ще бъде с "еко"
насоченост.Така помеще-
нието, в което децата вся-
ка сутрин чакат автобуса ,
който ги отвежда до учи-
лището, ще има и образо-
вателна функция.Зад спир-
ката пък е оформена гра-
динка, в която вече е мон-
тирана нова люлка. Чрез
проекта, към люлката ще
се добавят пързалка, вър-
тележка, пейки и кошчета.
Ще се посадят 50 бр. мно-
гогодишни храсти и 200 бр.
многогодишни цветя.

Общината вече направи
една спирка привлекател-
на за децата  миналата го-
дина чрез проект , финан-
сиран от ПУДООС и това
бе спирката в с.Кладенци.

В нея целогодишно могат
да се видят около 3000 ви-
да кактуси и сукуленти,
както и ефектна аранжи-
ровка на прехода между
пустинна и средиземно-
морска растителност.

В края на юли Универси-
тетската ботаническа гра-
дина в Балчик ще отбеле-
жи 65 години от създава-
нето през 1955-а от акад.
Даки Йорданов.

В Центъра за защита на
природата и животните в
последно време са леку-
вани няколко пеликана
със счупени крила, горс-
ки орлици, които не са
можели да летят, бухал с
травма, за който сигнал
са подали местни хора в
близкото село Малка
Смолница.

Зоопаркът в Добрич е
убежище на близо трийсет
вида птици - кралски фа-
зани, пауни, дървесни па-
тици и редица други. Сред
тях е и папагалът Пепо от
редкия защитен вид Зеле-
на амазона, който през зи-
мата бе откраднат, но бе
върнат в ятото пак със съ-
действието на граждани.

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ИМА ДВА
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА В
КАМПАНИЯТА "ЧИСТА ОКОЛНА
СРЕДА" ЗА ТАЗИ ГОДИНА

ЗОНИ ЗА ИГРА В ОБЩИНА
КАВАРНА ЩЕ БЪДАТ
БЛАГОУСТРОЕНИ С ПОДКРЕПАТА
НА ПУДООС И ДОБРОВОЛЦИ

Зони за отдих и игра на
деца в община Каварна ще
бъдат благоустроени с под-
крепата на Предприятието
за управление на дейнос-
тите по опазване на окол-
ната среда /ПУДООС/ и
доброволния труд на мест-
ните хора, съобщават от
кметската управа. Близо
30 000 лева ще бъдат ин-
вестирани в три проекта -
в Каварна и селата Бълга-
рево и Септемврийци, в
рамките на националната
кампания "Чиста околна
среда 2020 г." и конкурса
на Министерството на
околната среда и водите и
ПУДООС "Обичам приро-
дата и аз участвам", съоб-
щи кореспондентът на БТА
Юлия Христова.

Местните жители ще бъ-

дат призовани да участват
в екоакция за събиране на
битовите и растителните от-
падъци около детската пло-
щадка в градския парк в Ка-
варна и в двете зони за иг-
ри в селата. Ще бъдат изг-
радени нови алеи с настил-
ки, ще бъдат монтирани дет-
ски съоръжения за игра,
пейки, паркови беседки,
кошчета за отпадъци. Доб-
роволци ще засадят много-
годишни цветя и храсти.

С екокампанията не са-
мо ще бъдат изградени
още територии в община-
та за забавления на най-
малките граждани, но и де-
ца, и възрастни ще ценят
повече създаденото със
собствен труд и ще го па-
зят, посочват от кметска-
та управа.

ИЗБРАХА УПРАВИТЕЛ НА
МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР В
КАВАРНА

Медицински цен-
тър H - Каварна има
вече избран упра-
вител - д-р Евгени
Чобанов. Той и д-р
Росица Стоянова
участваха в обяве-
ния конкурс за
длъжността.

Конкурсът се
поведе в изпълне-
ние на решение на Общин-
ския съвет и на Наредба за
условията и реда за про-
веждане на конкурси за
възлагане на управление-
то на лечебните заведения
по Закона за лечебните за-
ведения с провеждане на
процедура за възлагане на
управлението на Медицин-
ски център H - Каварна.

Д-р Евгени Чобанов се
класира с успех Много до-
бър 5,36, следван от дру-
гия кандидат - д-р Росица
Стоянова с успех Много
добър 4,83.

И двамата лекари рабо-
тят от дълги години в Ме-
дицинския център. Коми-
сия е оценила дистанцион-
но кандидатите.

В с.Градница ще бъде об-
новена втора спирка за пъ-
туващи деца с подкрепата
на ПУДООС. Други спирки
по селата, в които има пъ-
туващи деца  също бяха и
ще бъдат обновени , но с
общински средства.

Вторият проект е за дет-
ската градина в с.Орляк.
Тази детска градина е ед-
на от най-големите детски
градини в селата, тъй като
село Орляк е най-голямо-
то село в Община Тервел.
Дворът на детската гради-
на , който сега персоналът
почиства, ще бъде обновен
с ново комбинирано съо-
ръжение за игра на деца ,
люлка , въртележка , ту-
нелче, масичка с пейки и
образователна игра . Ще
се посеят и многогодишни
храсти, цветя, дръвчета и
треви.

Двата проекта са подгот-
вени от Община Тервел,
като за проекта за детска-
та градина в с.Орляк съ-
действие на общината бе
оказано от ДГ "Първи юни"
в гр. Тервел.

Община Генерал Тошево
кандидатства с две проек-
тни предложения за пови-
шаване на енергийната
ефективност на сградния
фонд в града. Те са пода-
дени в рамките на Опера-
тивна програма "Региони в
растеж" 2014-2020 г., по
процедура за предоставя-
не на безвъзмездна финан-
сова помощ чрез подбор
на проекти "Енергийна
ефективност в периферни-
те райони-3". Общият фи-
нансов ресурс, необходим
за санирането на всички-
те 9 сгради - 7 многофамил-
ни и 2 обществени е в раз-
мер на 2 952 590.77 лв.

Важно е да се отбележи,
че Община Генерал Тоше-
во успя да включи в двете
проектни предложения
всички кандидати, подали
своите документи в обяве-
ния от Общинска админис-
трация срок и според изис-
кванията на програмата.

Едното проектно предло-
жение предвижда обновя-
ване на многофамилни жи-
лищни сгради с адреси: ул.
"Раковски" №1, ул. "Ал. Ди-
митров"№3, ул. "Велико
Маринов" №4 и ул. "Д. Бла-
гоев" №34 в град Генерал
Тошево. Общата стойност
на проектното предложе-
ние е 1 476 097.49 лв.

Другото проектно пред-
ложение предвижда обно-
вяване на многофамилни
жилищни сгради с адреси:
ул. "Г. Кирков" №1, ул. "Ал.
Стамболийски" №2А и ул.
"Станьо Милев" №15, как-
то и обществени сгради с
адреси: СУ "Никола Й. Вап-

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
КАНДИДАТСТВА ЗА САНИРАНЕ
НА ОЩЕ ДЕВЕТ СГРАДИ

царов", ул. "В. Априлов" №9
и ДГ "Пролет", ул. "Хр. Бо-
тев" №18 в град Генерал
Тошево. Общата стойност
на това проектно предло-
жение е 1 476 493.28 лв.

Проектните предложения
включват изпълнение на
мерки за енергийна ефек-
тивност в обществени и
многофамилни жилищни
сгради. Планираните дей-
ности по тях, ще доведат
до удължаване живота на
конструкциите и ще позво-
лят по-нататъшно устойчи-
во управление на поддръж-
ката им, с оглед по-добри
и качествени услуги на на-
селението в града. Ще бъ-
де достигнато по-високо
ниво на енергийна ефек-
тивност, което пряко ще
допринесе за намаляване
на крайното енергийно
потребление и ще бъдат
подобрени експлоатацион-
ните характеристики на
сградите. Всичко това ще
осигури по-добри условия
на живот, топлинен ком-
форт и по-високо качест-
во на жизнената среда.

В рамките на следващи-
те няколко месеца, Управ-
ляващият орган ще прове-
де конкурентен подбор на
всички подадени проектни
предложения от всичките
28 общини, допустими по
програмата. След това ще
бъде изготвено и крайното
класиране с одобрените
кандидати, като надеждите
на Община Генерал Тоше-
во са и двете предложения
да бъдат сред класирани-
те за безвъзмездно финан-
сиране по процедурата.
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Èíñòèòóò ïî êóëèíàðíè èç-
êóñòâà êúì Âèñøå ó÷èëèùå 
ïî ìåíèäæìúíò îðãàíèçèðà 
ïúðâîòî èçäàíèå íà êóëèíàð-
íèÿ âèäåî êîíêóðñ „Ñãîòâè è 
ñïîäåëè“. Öåëòà íà èíèöèàòè-
âàòà å äà ñå äàäå âúçìîæíîñò 
íà ìëàäè êóëèíàðíè òàëàíòè 
äà ïîêàæàò óìåíèÿòà ñè ïðåä 
æóðè îò ïðîôåñèîíàëíè øåô-
ãîòâà÷è, êàêòî è äà ñïå÷åë ÿò 
ñòèïåíäèÿ, ñ êîÿòî äà ïîäïî-
ìîãíàò ñâîåòî îáðàçîâàíèå.

Òåìàòà íà òîâà èçäàíèå å 
ïðîâîêèðàíà îò èçâúíðåäíàòà 
ñèòóàöèÿ, êîÿòî íè ñïîëåòÿ 
ïðåç ïîñëåäíèòå ìåñåöè, à 
èìåííî „Çäðàâîñëîâíî ãîòâåíå 
ïî âðåìå íà êàðàíòèíà”.

Çà äà çàÿâÿò ó÷àñòèå, êàí-
äèäàòèòå å íåîáõîäèìî äà èç-
ïðàòÿò íà èìåéë àäðåñ info@
vum.bg:

Âèäåî ñ ïðîäúëæèòåëíîñò 

ìåæäó 5 è 10 ìèíóòè, â êîåòî 
äà ðàçêàæàò è ïîêàæàò ÷àñò 
îò ïðîöåñà íà ïðèãîòâÿíå íà 
èíòåðåñíî ÿñòèå ïî çàäàäåíà-
òà òåìà, êàòî çàäúëæèòåëíî 
âêëþ÷àò îáðàç íà êðàéíèÿ 
ðåçóëòàò.

Êðàòêî ïðåäñòàâÿíå íà êàí-
äèäàòà (â èçáðàí îò êàíäèäàòà 
ôîðìàò).

Ðåöåïòà íà ïðèãîòâåíîòî 
ÿñòèå.

Êðàéíèÿò ñðîê çà ó÷àñòèå å 

31 ìàé 2020 ãîäèíà, à âèäåî-
òî, áèîãðàôèÿòà è ðåöåïòàòà 
ìîãàò äà áúäàò èçïðàòåíè íà 
àíãëèéñêè èëè áúëãàðñêè åçèê.

Îáó÷åíèåòî â Èíñòèòóò ïî 
êóëèíàðíè èçêóñòâà êúì Âè-
ñøå ó÷èëèùå ïî ìåíèäæìúíò 
å èçöÿëî íà àíãëèéñêè åçèê. 
Ñòèïåíäèàíòèòå, èçïðàòèëè 
âèäåà è äîêóìåíòè íà àíãëèé-
ñêè åçèê, ìîãàò äà ñòàðòèðàò 

îáó÷åíèåòî ñè äèðåêòíî â 
îñíîâíèÿ êàìïóñ íà Âèñøå 
ó÷èëèùå ïî ìåíèäæìúíò âúâ 
Âàðíà. Â ñëó÷àé, ÷å âèäåîòî å 
èçïðàòåíî íà áúëãàðñêè åçèê, 
êàíäèäàòúò ìîæå äà èçïîëçâà 
ñòèïåíäèÿòà çà ïðîâåæäàíå 
íà ïîäãîòâèòåëåí ñåìåñòúð íà 
áúëãàðñêè åçèê â êàìïóñà íà 
óíèâåðñèòåòà â ãðàä Äîáðè÷. 
Èçó÷àâàíèòå ìîäóëè ïðåç òîçè 
ïúðâè ñåìåñòúð ùå áúäàò 
ñúïðîâîäåíè ñúñ çàñèëåíî 
èçó÷àâàíå íà àíãëèéñêè åçèê, 
êîåòî ùå ïîçâîëè ïîñëåäâàùî 
ïðåõâúðëÿíå â àíãëîåçè÷íàòà 
ïðîãðàìà âúâ Âàðíà è ïðèäî-
áèâàíå íà âòîðà, áðèòàíñêà 
äèïëîìà îò ñòðàòåãè÷åñêèÿ 
àêàäåìè÷åí ïàðòíüîð íà Âè-
ñøå ó÷èëèùå ïî ìåíèäæìúíò 
Cardiff Metropolitan University .

Êàíäèäàòóðèòå ùå áúäàò 
îöåíÿâàíè îò ïðîôåñèîíàëíî 
æóðè â ñúñòàâ îò óòâúðäåíè 
øåô-ãîòâà÷è è ìàðêåòèíã ñïå-
öèàëèñòè. Îñíîâíèòå êðèòåðèè 
çà îöåíêà ùå áúäàò ñúîò-
âåòñòâèå ìåæäó ðåöåïòàòà è 
òåìàòà íà êîíêóðñà, ïðàâèëíî 
èçïúëíåíèå íà ðåöåïòàòà, 
ïðåçåíòàöèÿ, êðåàòèâíîñò, 
èíîâàòèâíîñò.

Ïîáåäèòåëÿò â êîíêóðñà 
ùå ñïå÷åëè êóïàòà „Cook and 
Share” íà Èíñòèòóò ïî êóëè-
íàðíè èçêóñòâà, êàêòî è ñòè-
ïåíäèÿ â ðàçìåð íà 1000 Åâðî. 
Êëàñèðàíèòå íà âòîðî è òðåòî 
ìÿñòî ùå ïîëó÷àò ñòèïåíäèè 
â ðàçìåð íà 500 Åâðî è 250 
Åâðî. Ó÷àñòíèöèòå ìîãàò äà 
î÷àêâàò è ìíîãî èçíåíàäè, 
êàêòî è ñïåöèàëíàòà íàãðàäà 
íà Ðåêòîðà íà Âèñøå ó÷èëèùå 
ïî ìåíèäæìúíò.

Çà äîïúëíèòåëíè âúïðîñè 
è èíôîðìàöèÿ ìîæå äà ñå 
ñâúðæåòå ñ îðãàíèçàòîðèòå íà 
òåë. 0885 398663 èëè íà info@
vum.bg.

Èíñòèòóò ïî êóëèíàðíè èçêó-
ñòâà (CAI) êúì Âèñøå ó÷èëèùå 
ïî ìåíèäæìúíò-Âàðíà ïîäãîò-
âÿ ñâîèòå ñòóäåíòè çà ïðîôå-
ñèîíàëíà êàðèåðà, ïðåäëàãàé-
êè åäèíñòâåíèòå àêðåäèòèðàíè 
ïðîãðàìè â Èçòî÷íà Åâðîïà, 
êîèòî ïîçâîëÿâàò ïðèäîáè-
âàíå íà âèñøå îáðàçîâàíèå 
â îáëàñòòà íà êóëèíàðíèòå 
èçêóñòâà. Îáó÷åíèåòî å ïðàê-
òè÷åñêè-îðèåíòèðàíî è ñå õà-
ðàêòåðèçèðà ñ èíîâàòèâíîñò, 
èçñëåäîâàòåëñêè åëåìåíòè è 
íåòðàäèöèîíåí ïîäõîä êúì 
êóëèíàðíèòå èçêóñòâà. Çàåäíî 
ñ àêàäåìè÷íèòå çíàíèÿ è ïðàê-
òè÷åñêè óìåíèÿ, ñòóäåíòèòå 
ïîëó÷àâàò óíèêàëíà âúçìîæ-
íîñò äà ïðèäîáèÿò îïèò â èç-
èñêàíè ðåñòîðàíòè ñúñ çâåçäè 
Ìèøëåí, ðàáîòåéêè ñ íÿêîè 
îò íàé-èçâåñòíèòå è ñâåòîâíî 
ïðèçíàòè ãîòâà÷è. Åêèïúò íà 
CAI âêëþ÷âà ÷óæäåñòðàííè è 
áúëãàðñêè øåô-èíñòðóêòîðè 
ñ ãîëÿì ïðàêòè÷åñêè îïèò, 
êîèòî íàäãðàæäàò “ñòàíäàðò-
íîòî êóëèíàðíî îáó÷åíèå” è 
ãî ïðèáëèæàâàò äî ìàãèÿòà 
íà èçêóñòâîòî. Ôîêóñèðàéêè 
ñå âúðõó êðåàòèâíîñòòà, òå 
ñúçäàâàò ïîêîëåíèÿ îò íîâà-
òîðè, êóëèíàðíè äèçàéíåðè è 
èäåîëîçè.

Áåçîïàñíîñòòà è êîìôîðòúò 
íà ãîñòèòå è ñëóæèòåëèòå íà 
âàêàíöèîííî ñåëèùå Àëáåíà 
âèíàãè ñà áèëè îñíîâåí ïðè-
îðèòåò çà íàñ, âå÷å ïîâå÷å îò 
50 ãîäèíè.

Âèå íè ñå äîâåðÿâàòå êàòî 
íàøè ãîñòè, ïîñåùàâàéêè íè 
ñåçîí ñëåä ñåçîí, à íèå ñìå 
äëúæíè äà îïðàâäàåì âàøèòå 
î÷àêâàíèÿ çà åäíà ïðåêðàñíà 
è áåçîïàñíà ïî÷èâêà.

Â èìåòî íà òîâà, âèå äà 
ñå ÷óâñòâàòå çàùèòåíè, íèå 
ïðåäïðèåõìå ïëàí çà äåçèí-

ôåêöèîííè ìåðîïðèÿòèÿ íà 
òåðèòîðèÿòà íà âàêàíöèîííî 
ñåëèùå Àëáåíà âúâ âðúçêà ñ 
íåäîïóñêàíå ðàçïðîñòðàíå-
íèåòî íà COVID-19.

Àëáåíà èçâúðøâà åæåäíå-
âåí ìîíèòîðèíã íà èíôîðìà-
öèÿòà, ïðåäñòàâÿíà îò Ñâåòîâ-
íàòà çäðàâíà îðãàíèçàöèÿ è 
íåéíîòî àäàïòèðàíå êúì ñòðà-
íèòå-÷ëåíêè íà Åâðîïåéñêèÿ 
ñúþç, êàòî ôîêóñèðàéêè ñå 
âúðõó òîâà, àäàïòèðàìå âñè÷-
êî ïðèëîæèìî â ïðîöåäóðèòå è 
ìåðêèòå çà áåçîïàñíîñò, ñëåä 
ñúãëàñóâàíå ñúñ çäðàâíèòå 
âëàñòè è ïðàâèòåëñòâîòî íà 
Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ.

Ñëåäåéêè è  ñïàçâàéêè 
ñòðèêòíî âñÿêà åäíà îò òåçè 
ðàçïîðåäáè, ñ èçêëþ÷èòåëíî 
âíèìàíèå ùå ñå ïðîñëåäÿâà è 
òÿõíîòî ñïàçâàíå îò ñòðàíà íà 
ñëóæèòåëèòå íè è íà ãîñòèòå 
íà êóðîðòà, êàòî íàïðèìåð, 
çàäúëæèòåëíîòî íîñåíå ìàñêè 
/íà çàêðèòî,  à íà îòêðèòî  ïðè 
íåîáõîäèìîñò îò êîíòàêò ñ 
äðóãè ëèöà äà íîñÿò ïðåäïàç-
íà ìàñêà èëè äðóãî ñðåäñòâî, 
ïîêðèâàùî íîñà è óñòàòà/, 
êîíòðîëúò íà áðîé ãîñòè è 
ñïàçâàíåòî íà íåîáõîäèìàòà 
äèñòàíöèÿ.

Âñÿêà åäíà îò äîëó ïîñî÷å-
íèòå ïðîöåäóðè è ìåðêè êúì 
íåÿ ùå áúäàò ñâîåâðåìåííî 
àäàïòèðàíè, à âèå óâåäîìÿ-

âàíè.
Ñëåä àíàëèç, ïðîâåäåí îò 

ãëàâíèÿ ñàíèòàðåí èíñïåêòîð 
íà êîìïëåêñà è ñúîáðàçíî 
âñè÷êè óêàçàíèÿ íà çäðàâíèòå 
èíñïåêöèè ó íàñ, ñìå îáîñîáè-
ëè òî÷êèòå, êîèòî ñå ïðèåìàò 
çà êðèòè÷íè, îïðåäåëåíè íà 
áàçà ÷îâåêîïîòîêà, êàòî êúì 
òÿõ ñïàäàò è íàé-÷åñòî äîêîñ-
âàíèòå ïîâúðõíîñòè.

1. Âõîä ñ êîíòðîëíî-ïðîïóñ-
êàòåëåí ïóíêò

Ïðèñòèãàùèòå ÌÏÑ íà òåðè-
òîðèÿòà íà âàêàíöèîííî ñåëè-

ùå Àëáåíà ïðåäè ïðåìèíàâàíå 
íà âõîäíàòà áàðèåðà ùå áúäàò 
äåçèíôåêöèðàíè (ãóìè è øàñè) 
îò ñëóæèòåëè íà Àëáåíà ÀÄ. 
Äåçèíôåêöèÿòà ùå ñå èç-
âúðøâà ñ ãðúáíè ïðúñêà÷êè è 
äåçèíôåêöèîíåí ðàçòâîð. Íà 
âñÿêî åäíî îò ëèöàòà, âëèçàùè 
â êîìïëåêñà, ùå áúäå èçìåð-
âàíà òåëåñíàòà òåìïåðàòóðà 
è àêî òÿ íàäâèøàâà 37°Ñ, ùå 
áúäå ïîäàâàí ñèãíàë íà òåë. 
112 è ùå ñå ñëåäâàò ñòðèêò-
íî óêàçàíèÿòà íà çäðàâíèòå 
âëàñòè. Àêî ëèöåòî å ÷àñò îò 
ãðóïà, ïðèñòèãàùè ñ àâòîáóñ, 
âñåêè åäèí îò îñòàíàëèòå 
ïúòíèöè ùå òðÿáâà ñúùî òúð-
ïåëèâî äà èç÷àêà è ñëåäâà èí-
ñòðóêöèèòå íà ñïåöèàëèñòèòå. 
Ñëóæèòåëèòå, èçâúðøâàùè 
äåçèíôåêöèÿòà íà ÌÏÑ, êàêòî 
è òåçè èçìåðâàùè òåìïåðàòó-
ðàòà íà ëèöàòà, âëèçàùè âúâ 
âàêàíöèîííî ñåëèùå Àëáåíà, 
ùå áúäàò îáîðóäâàíè ñúñ 
çàäúëæèòåëíèòå ïðåäïàçíè 
ñðåäñòâà.

2. Õîòåëèòå è äåçèíôåêöè-
ÿòà â òÿõ

Ïðè âëèçàíå íà ãîñòèòå â èç-
áðàíèÿ îò òÿõ õîòåë, ïîâòîðíî 
ùå áúäå èçìåðåíà òåëåñíàòà 
èì òåìïåðàòóðà, ñëåä êîåòî 
ùå òðÿáâà äà äåçèíôåêöèðàò 
ðúöåòå ñè ñ äåçèíôåêòàíò îò 
ñïåöèàëíî ïîñòàâåíèòå çà 
öåëòà äèñïåíñúðè. Àêî ïðè 

òàçè âòîðà ïðîâåðêà íà òåì-
ïåðàòóðàòà ñå óñòàíîâè ëèöå 
ñ òàêàâà íàä 37°Ñ, çäðàâíèòå 
âëàñòè ùå áúäàò ñèãíàëèçè-
ðàíè, à ãîñòúò ùå òðÿáâà äà 
èç÷àêà â ïîìåùåíèå, îïðåäå-
ëåíî îò óïðàâàòà çà èçîëàòîð 
äî ìîìåíòúò íà ïðèñòèãàíå íà 
ìåäèöèíñêèòå ëèöà.

Âñè÷êè ñëóæèòåëè íà õîòåëà 
ñúùî ùå áúäàò îáîðóäâàíè ñ 
ïðåäïàçíè ñðåäñòâà.

Íà ðåöåïöèèòå íà õîòåëèòå 
íÿìà äà ñå äîïóñêàò ñòðóïâà-
íèÿ, êàòî ãîñòèòå ùå èç÷àêâàò 
ðåäà ñè âúâ ôîàéåòî íà ðàç-
ñòîÿíèå åäíè îò äðóãè è ùå 
ïðàâÿò ñâîÿòà ðåãèñòðàöèÿ 
åäèí ïî åäèí.

Ñëåä âñÿêà ðåãèñòðàöèÿ, ðà-
áîòíèòå ïîâúðõíîñòè ùå áúäàò 
äåçèíôåêöèðàíè.

Ïðè äåçèíôåêöèÿòà â õîòåë-
ñêèòå ñòàè, îñíîâåí àêöåíò 
ùå áúäàò ñàíèòàðíèòå âúçëè 
è âñè÷êè ïðåäìåòè è ïîâúðõíî-
ñòè, êîèòî ñà ÷åñòî äîêîñâàíè 
– äèñòàíöèîííè, êëþ÷îâå çà 
îñâåòëåíèå, äðúæêè, êîï÷åòà 
è äð.

Ìðúñíîòî áåëüî è õàâëèè çà-
äúëæèòåëíî ùå áúäàò èçíàñÿ-
íè â êîøà çà ìðúñíî áåëüî íà 
êàìåðèåðñêèòå êîëè÷êè, êàòî 
â íèêàêúâ ñëó÷àé ãîñòèòå íå 
òðÿáâà äà ãè ïîñòàâÿò íà ïîäà.

3. Ðåñòîðàíòèòå è ïðàâèëàòà 
çà äåçèíôåêöèè â òÿõ

Ïðè âëèçàíå íà ãîñòèòå 
â ðåñòîðàíòèòå, îòíîâî ùå 
áúäàò ïðèêàíâàíè äà äåçèí-
ôåêöèðàò ðúöåòå ñè íà ñïå-
öèàëíî ïîñòàâåíèòå çà öåëòà 
íà âõîäà íà âñåêè ðåñòîðàíò 
äèñïåíñúð ñ äåçèíôåêòàíò. 
Ïåðñîíàëúò ùå ñëåäè äà íÿìà 
ñòðóïâàíèÿ è ãîñòèòå ùå áú-
äàò íàñòàíÿâàíè íà íóæíîòî 
ðàçñòîÿíèå åäíè îò äðóãè. 
Âñè÷êè ñëóæèòåëè ùå áúäàò 
îáîðóäâàíè ñ ïðåäïàçíè ñðåä-
ñòâà. Ñëåä âñÿêî õðàíåíå òúð-
ãîâñêàòà çàëà íà ðåñòîðàíòà 
ùå ñå äåçèíôåêöèðà – ïîä, 
ïëîòîâå íà ìàñèòå, ðúêîõâàò-
êè íà ñòîëîâåòå. Ùå ñå äå-
çèíôåêöèðàò ïîâúðõíîñòèòå 
íà áþôåòà è äðóãè ïîìîùíè 
ìîäóëè çà ïðåäëàãàíå íà õðà-
íè è íàïèòêè êàêòî è ðàáîòíèÿ 
ïëîò íà áàðà â ðåñòîðàíòà. 
Äåçèíôåêöèÿ â ñúùèÿ ïîðÿ-
äúê ùå ñå ïðàâè íà âñè÷êè 
àâòîìàòè çà íàïèòêè êàòî ñå 
íàáëÿãà íà áóòîíèòå.

4. Øàòúë-áóñ è òÿõíàòà äå-
çèíôåêöèÿ

Âúòðåøíî-òðàíñïîðòíèòå 

ñðåäñòâà ùå ñå äåçèíôåê-
öèðàò ñ äåçèíôåêòàíò ÷ðåç 
îïðúñêâàíå ñ ïðúñêà÷êè. Äå-
çèíôåêöèÿòà ùå ñå ïðàâè íÿ-
êîëêî ïúòè ïðåç äåíÿ è íàêðàÿ 
íà ðàáîòíàòà ñìÿíà, êàòî ùå 
ñå èçâúðøâà îò øîôüîðèòå 
íà áóñ÷åòàòà, êîèòî ùå áú-
äàò îáîðóäâàíè ñ ïðåäïàçíè 
ñðåäñòâà.

5. Ïúòíèòå êîìóíèêàöèè è 
äåçèíôåêöèÿòà èì

Ïúòíèòå êîìóíèêàöèè ùå 
ñå èçìèâàò è äåçèíôåêöèðàò 
åæåäíåâíî. Åäíîâðåìåííî ñ 
òîâà ùå ñå äåçèíôåêöèðàò è 
ïåéêèòå ïî àëåèòå. Ñëåä ñúáè-
ðàíå íà îòïàäúöèòå îò àëåèòå 
è ïëàæà êîø÷åòàòà ñúùî ùå 
ñå äåçèíôåêöèðàò ÷ðåç îïðúñ-
êâàíå ñ äåçèíôåêòàíò.

6. Äðóãè äåéñòâèÿ ïî áåçî-

ïàñíîñò â êóðîðòíèÿ êîìïëåêñ
Ïðåç ìåñåö àïðèë-ìàé ùå 

ñå èçâúðøè äâóêðàòíà äåçà-
êàðèçàöèÿ íà òðåâíèòå ïëî-
ùè â êóðîðòíèÿ êîìïëåêñ, 
ñòàäèîíèòå âúâ âàêàíöèîííî 
ñåëèùå Àëáåíà è ñ. Îáðî÷èùå 
è íà ïëàæíà èâèöà Àëáåíà è 
ïëàæ Áàòîâñêè.

Ùå ñå èçâúðøè è ëàðâèöèä-
íà îáðàáîòêà ñðåùó êîìàðè.

7. Ïðåïîðúêè êúì ãîñòèòå 
íà Àëáåíà

Íå íà ïîñëåäíî ìÿñòî íå 
òðÿáâà äà çàáðàâÿìå, ÷å îïàç-
âàíåòî íà çäðàâåòî å ñïîäå-
ëåíà îòãîâîðíîñò! Èìåííî 
ïîðàäè òîâà ñå îáðúùàìå êúì 
âñè÷êè âàñ â èìåòî íà îáùàòà 
áåçîïàñíîñò ñúñ ñëåäíèòå 
ïðåïîðúêè:

Âñåêè åäèí îò âàñ êàòî ãîñò 
íà Àëáåíà äà ñïàçâà ïðàâèëà-
òà çà ëè÷íà äåçèíôåêöèÿ.

Äà ñå ïîääúðæà äèñòàíöèÿ.
Äà ñå çàïîçíàåòå ñ èíôîð-

ìàöèîííèòå òàáëà ñ ïðàâè-

ëà çà áåçîïàñíîñò, êîèòî ñà 
ïîñòàâåíè âúâ ôîàéåòî íà 
èçáðàíèÿ îò âàñ õîòåë.

Ñëåä èçïîëçâàíå íà åäíî-
êðàòíè îïàêîâêè è êîíñóìà-
òèâè, ñúùèòå òðÿáâà äà ñå 
èçõâúðëÿò íà ìåñòàòà çà îò-
ïàäúöè, âåäíàãà ñëåä èçïîëç-
âàíåòî èì;

Íå íà ïîñëåäíî ìÿñòî ïðè 
ãëàâîáîëèå, ñóõà êàøëèöà, 
òåìïåðàòóðà íàä 37°Ñ è îòïàä-
íàëîñò çàäúëæèòåëíî òðÿáâà 
äà ñå îáúðíåòå êúì ðåöåïöèÿ-
òà íà õîòåëà, êàòî ñå îáàäèòå, 
áåç äà íàïóñêàòå ñòàÿòà ñè.

Íèå ïðàâèì âñè÷êî âúç-
ìîæíî â èìåòî íà òîâà äà 
îñèãóðèì áåçîïàñíà ñðåäà çà 
âàøàòà ïî÷èâêà, çà äà ìîæå 
äà ñå íàñëàäèòå íà ïðåñòîÿ 
ñè â Àëáåíà. Áëàãîäàðèì âè çà 
ðàçáèðàíåòî, òúðïåíèåòî è äî-
âåðèåòî, èçáèðàéêè íè îòíîâî. 
Î÷àêâàìå âè â Àëáåíà, êúäåòî 
ùå ìîæåì äà ñå ðàäâàìå íà 
ñëúí÷åâèòå ñè óñìèâêè.

Ïîòðåáèòåëèòå íà ñîöèàë-
íèòå óñëóãè „Äíåâåí öåíòúð çà 
äåöà ñ óâðåæäàíèÿ – Íàäåæäà”, 
„Äíåâåí öåíòúð çà ïúëíîëåòíè 

ëèöà ñ óâðåæäàíèÿ” è „Öåíòúð 
çà ñîöèàëíà ðåõàáèëèòàöèÿ è 
èíòåãðàöèÿ” ñ äèðåêòîð ã-æà 
Àëáåíà Äîíåâà, ïîëó÷èõà äà-
ðåíèå – õðàíèòåëíè ïðîäóêòè 
íà ñòîéíîñò 5 757 ëâ., îñè-

ãóðåíè îò „ÍÅÎÏÚÐË – ÁÚË-
ÃÀÐÈß” ÅÎÎÄ - ãð. Äîáðè÷.
×ðåç ðàçäàäåíèòå õðàíèòåëíè 
ïàêåòè ñå ïîäïîìîãíàõà 148 

äåöà è ëèöà ñ óâðåæäàíèÿ è 
òåõíèòå ñåìåéñòâà.

 Îáùèíà Äîáðè÷ áëàãîäàðè 
íà ÍÅÎÏÚÐË – ÁÚËÃÀÐÈß” 
ÅÎÎÄ çà àíãàæèðàíîñòòà è 
áëàãîðîäíîòî äåëî!

Îò ñòð. 1
Äíåñ òåçè ðèòóàëè íà Ãåð-

ãüîâäåí ñå èçâúðøâàò íàé-

÷åñòî ïî ñåëàòà, êúäåòî âñå 
îùå âðúçêàòà íà ÷îâåêà ñ ïðè-
ðîäàòà è çåìÿòà å ïî-äúëáîêà. 
Â ãðàäñêè óñëîâèÿ óñïÿâàìå 
äà ñëîæèì íàé-ìíîãî àãíåøêà 
ïëåøêà íà ìàñàòà, íî å äîáðå 
äà çíàåì, ÷å êóðáàí ñå íàðè÷à, 
ñàìî àêî ñè ïðîëÿë îò æèâîò-
íîòî êðúâ. Ìàëêî êðúâîæàäíî 
íàèñòèíà, íî ïúê òîâà å çà-
âåùàíèåòî íà ïðàðîäèòåëèòå 
íè. Àêî íå äà ñïàçâàìå öÿëàòà 
òðàäèöèÿ, òî ïîíå äà ÿ ïîìíèì.

Ïðåç äåíÿ íà Ãåðãüîâäåí ñå 
èçâúðøâàò ðàçëè÷íè îáè÷àè 
ñâúðçàíè ñúñ çäðàâåòî. Íà 
òîçè äåí ñå çàðàâÿ â çåìÿòà 
è âåëèêäåíñêîòî ÷åðâåíî ÿéöå, 
çà äà å ïëîäîðîäíà íèâàòà. 
Ðàíî ñóòðèíòà íàé-ðàíîáóä-
íèÿò ïðèáÿãâà äî ïîëÿíàòà çà 
êîïðèâà è ñ íåÿ øèáâà âñè÷êè 
ó äîìà ïî õîäèëàòà - äà íå ãè 
íàñòèãà çëîòî ïðåç ãîäèíàòà.

Íà ïðàçíèêà å äîáðå äà ñå 
îòúðêàëÿìå â ðîñàòà çà çäðà-
âå, à êîéòî èçìèå ëèöåòî ñè ñ 
ãåðãüîâñêè êàïêè îò òðåâàòà 
ùå ïðîãîíè ëóíè÷êèòå. Áîëíè-
òå ñå êúïÿò â «ëÿâà âîäà» - òàì 
êúäåòî ðåêàòà çàâèâà íà ëÿâî, 
çà äà ñå èçëåêóâàò.

Ìëàäèòå æåíè è äåöàòà íàáè-
ðàò áèëêè - ãåðãüîâ÷å, çäðàâåö, 
êîïðèâà è ÷åñúí. Âñå òðåâèöè 
ïðîòèâ „ëîøè î÷è“ è ñ òÿõ ñâè-
âàò âåíöè, ñúùèòå, ñ êîèòî ùå 
îêè÷àò æåðòâåíîòî àãíå, êîòëå-
òî íà ïúðâîòî èçäîåíî æèâîòíî 
è åäèí âåíåö çà ñâåòåöà. Îá-
ðåäíî íà Ãåðãüîâäåí ñå èçäîÿ-
âàò æèâîòíèòå, à îò ìëÿêîòî ñå 
äàâà íà âñåêè áëèçúê äà ïèéíå, 
äðóãà ÷àñò ñå èçñèïâà â ðåêàòà 
äà å îáèëíî ìëÿêîòî.

Ïðèãîòâÿ ñå ñïåöèàëåí îá-
ðåäåí õëÿá óêðàñåí ñ àãúíöà, 
êîøàðà, îâ÷àðñêà ãåãà. Õëÿáúò 
è ïå÷åíîòî àãíå ñå îñâåùàâàò, 
ñëåä êîåòî âñè÷êè ñå ñúáèðàò 
íà ãîëåìè òðàïåçè, èãðàÿò ñèò-
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íè õîðöà, ëþëåÿò ñå íà ëþëêè, 
òåãëÿò ñå íà êàíòàð çà çäðàâå. 
À ïîñëå êîñòèòå îò êóðáàíà 
çàðàâÿò â çåìÿòà.

Íàé-÷åñòî àãíåòî ñå çàêîë-
âà íà ñâåùåíî çà ìåñòíîñò-
òà ìÿñòî - îáðî÷èùå èëè äî 
èçòî÷íàòà ñòåíà íà êúùàòà. 
Ïðåäè òîâà ñå çàêè÷âà ñ âå-
íåö îò áèëêè, íàõðàíâà ñå ñúñ 
çåëåíà, ñâåæà òðåâè÷êà - äà 
èìà õðàíà çà æèâîòíèòå, äàâà 
ìó ñå äà áëèçíå ñîë - çà äà ñà 
ñèòè âñè÷êè è êúì ðîãàòà ìó 
ñå ïðèêðåïÿ ñâåùè÷êà. Àãíåòî 
çà êóðáàí å âèíàãè ïúðâîòî 
ðîäèëî ñå ìúæêî àãíå – íàé-
÷åñòî áÿëî íà öâÿò. Êðúâòà ìó 
ñå èçëèâà â òå÷àùà âîäà - çà 
äà íå ñïèðà äà òå÷å áåðåêåòà 
â êúùàòà. Ïîäîáíî íà ðèòóàëà 
íà Âåëèêäåí ñ ïúðâîòî ÿéöå, 
ñ êðúâòà îò àãíåòî ñå ìàöâàò 
áóçêèòå íà äåöàòà çà çäðàâå.

Ñïîðåä åäíî áúëãàðñêî ïðå-
äàíèå Ñâåòè Ãåîðãè å áðàò 
áëèçíàê íà Ñâåòè Äèìèòúð è 
äâàìàòà ñà ñè ðàçäåëè ãîäèíà-
òà ïî áðàòñêè - çà ñâåòè Ãåîðãè 
ëÿòîòî, à çà ñâåòè Äèìèòúð 
- çèìàòà. È àêî íà Äèìèòðîâ-
äåí ñå ðàçïóñêàò ðàáîòíèöèòå, 
òî ñëåä Ãåðãüîâäåí ñå íàåìàò 
íîâèòå - îâ÷àðè, ÷èðàöè, ñëóãè 
è çàïî÷âà äà êèïè óñèëåí òðóä.

Íà Ãåðãüîâäåí ïðàçíóâàò 
Ãåîðãè, Ãåðãàíà, Ãåíîâåâà, 
Ãàíêà, Ãåí÷î
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ГРИГОР ДАРЯВА СРЕДСТВА ЗА
ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19
Най-добрият български

тенисист Григор Димитров
се включи в инициативата
на Global Response за на-
биране на средства в бор-
бата срещу коронавируса.
Организацията е по иници-
атива на Европейската ко-
мисия. Бившият №3 в све-
та засне специално видео,
а събитието по набиране
на средства, целящо да съ-
бере 7,5 милиарда евро, се
състоя вчера. "Днес цели-
ят свят е изправен пред си-
лен и опасен противник -
коронавируса. Урока, кой-
то научих от спорта, е, че
ние сме силни обединени.
Моят отбор играе критич-
на роля за всеки индиви-
дуален успех, който имам.

Трима от най-добрите в
света в овчарския скок -
Мондо Дуплантис, Рено Ла-
вийени и Сам Кендрикс,
сътвориха истинско шоу за
всички фенове на леката
атлетика във време на ка-
рантина заради пандемия-
та от COVID-19. Световни-
ят рекордьор Дуплантис,
олимпийският шампион от
Лондон 2012 Лавийени и
двукратният световен шам-
пион Кендрикс се изправи-
ха един срещу друг във
"Финалния градински сблъ-
сък" от три различни точки
на света. Всеки от трима-
та скачаше от градината на
собствения си дом, а цел-
та им бе да преодолеят
възможно най-много пъти
5-метровата бариера в
рамките на 30 минути.

По този начин междуна-
родната организация от
наука и проучвания е клю-
чът към успешната борба
с коронавируса. Нека да-
дем на най-добрите учени
и предприемачи инстру-

БФС С НОВ ПЛАН ЗА
КРАЙ НА СЕЗОНАТУРЦИ ПРОБВАТ ДА

ОТМЪКНАТ ГОЛМАЙСТОРА
НА ЛУДОГОРЕЦ

Турският Гьозтепе явно
се е отказал от намерени-
ето си да привлече напа-
дателя на ЦСКА-София Али
Соу и се е насочил към гол-
майстора на Лудогорец
Клаудиу Кешерю. Според
информация от югоизточ-
ната ни съседка, клубът от
Измир проучва възмож-
ността да привлече румън-
ския реализатор.

33-годишният Кешерю
може да излезе без пари
на Гьозтепе, тъй като дого-
ворът му с Лудогорец е до
края на сезона. Треньорът
на отбора Илхан Палут ве-

ДУПЛАНТИС И ЛАВИЙЕНИ ПОДЕЛИХА ПОБЕДАТА В
"ГРАДИНСКИЯ СБЛЪСЪК"

НИКОЛАЙ БОДУРОВ СЕ ЗАВРЪЩА
В БЪЛГАРСКОТО ПЪРВЕНСТВО

Николай Бодуров вече
официално е без отбор,
след като напусна иранс-
кия Естегал, пише
uniindia.com. Бившият бра-
нител на ЦСКА-София под-
писа с иранския клуб през
януари, а контрактът бе за
6 месеца с опция за удъл-
жаване до края на сезон
2020/21. Той обаче изигра
едва три мача за Естегал.
След като се прибра в
България заради пандеми-
ята от COVID-19, защитни-
кът призна, че иранците
не са му платили нищо от
дължимото по неговия до-
говор.

Очакванията са 32-го-
дишният бранител да про-
дължи кариерата си в бъл-
гарски клуб. Бодуров ве-
че има предложение от
родния си Пирин (Благоев-
град), чиито амбиции са

промоция в елита още през
следващия сезон.

Голяма част от феновете
на "червените" пък настоя-
ват той отново да облече
фланелката на ЦСКА-Со-
фия предвид раздялата с

голяма част от чужденците
в тима. Това обаче може да
се случи единствено ако за-
щитникът успее да си изгла-
ди отношенията с ръководс-
твото, и по точно тези със
собственика Гриша Ганчев.

ментите и нашата подкре-
па, за да се създаде вак-
сина, лечение и диагности-
циране на вируса. Това ще
ни доближи до завършва-
не на гейма, сета и мача.
За здравето на човечест-
вото срещу коронавируса.
Благодаря ви!", каза Григор
Димитров във видеото.

Ръководството на БФС обсъжда и нов план за
край на сезона. Досега опциите бяха две - доиг-
раване на двата кръга от редовния сезон в efbet
Лига или на цялото първенство. На масата вече
има и трети вариант, който е много вероятно да
бъде приет. Той включва съкращаване на плейо-
фите наполовина. В тях по правилник са предви-
дени 10 кръга, но ще останат само пет.

Така отборите от топ 6 ще изиграят по седем
шампионатни мача след рестарта. Лудогорец и Ар-
да ще са с по един повече, защото мачът между
тях беше отложен. При този вариант ще остане и
баражът за Лига Европа, като той ще противопос-
тави седмия срещу третия или четвъртия в пър-
венството. Двете групи във втората осмица също
ще се играят в съкратен вариант - с по 3 вместо
по 6 кръга. След това битката за това кой ще пое-
ме към спасение и кой към баражи за оцеляване,
ще е в по една среща. Планира се първенството
да се поднови на 5 или 12 юни. "Тема Спорт"

че е дал одобрението си
за трансфер на румънеца.
Затова през следващата
седмица се очаква турски-
ят клуб да направи оферта
към Клаудиу Кешерю и не-
говия агент.

В Гьозтепе са най-довол-
ни, че нападателят може
да им излезе безплатно,
тъй като в момента пазар-
ната цена на румънеца, по-
не според портала
Transfermarkt, е в размер
на 2,4 милиона евро. Пре-
ди известно време ЦСКА-
София пък поиска 3 мили-
она за правата на Али Соу.

В големия двор на къща-
та си в Оксфорд, Мисиси-
пи, 27-годишният Кендрикс
бе значително по-бавен от
другите и успя да скочи 5
метра 26 пъти, макар и без
нито една грешка, и оста-
на на трета позиция. В Ла-
файет, Луизиана, и Клер-
мон-Феран, Франция, в
двете сесии по 15 минути
Дуплантис и Лавийени бя-
ха абсолютно равностойни
и преодоляха височината
по 36 пъти. Оказа се, че и
двамата са направили по
една грешка, което означа-
ваше, че няма как да бъдат
разделени и в крайна смет-
ка те си поделиха титлата
"Градински шампион", кое-
то обаче съвсем не се ха-
реса на свръхамбициозния
Дуплантис, който все пак

направи и 37-ми успешен
опит, макар и извън състе-
занието.

20-годишният Дуплантис
дори даде предложение
той и Лавийени да получат
по допълнителни три мину-
ти, за да решат спора, но
ветеранът в дисциплината
и предишен носител на

световния рекорд Лавийе-
ни отказа. В крайна смет-
ка триото елитни атлети
предложи забавление за
феновете на спорта по
време на карантина, като
интересът към живото
предаване на Световната
атлетика в ютюб бе много
голям. БГНЕС

ЛЕГЕНДАРНИЯТ СЕРДЖО
СПИРА С ВОЛЕЙБОЛА

Бившият бразилски наци-
онал Серджо Дутра дош
Сантош "Серджиньо" обмис-
ля пенсиониране, съобщава
Olimp?ada Todo Dia. Леген-
дарното либеро, което има
десетки индивидуални отли-
чия за най-добър на поста
си, скоро официално ще ко-
ментира темата.

Двукратният олимпийски
и световен шампион Сер-
джиньо е истинска икона
на позицията либеро. Той
е единственият състезател
в историята на волейбола,
играл четири поредни
олимпийски финала между
2004 и 2016 година. Освен
олимпийските и световни-
те титли, печели седем пъ-
ти Световната лига, а ня-
колко пъти е избиран за
MVP. Серджо обяви оттег-
лянето си от националния
отбор на Бразилия след
Олимпиадата в Лондон

На 60 млн. евро е оценен
от клуба си халфът на
Наполи Фабиан Руис.
Според Mundo Deportivo
толкова са поискали
италианците от Барселона,
който е един от кандидати
за испанския футболист.
Тази цена трябва да се
приеме за изгодна, защото

НАПОЛИ ПОИСКА 60 МЛН.
ЕВРО ОТ БАРСЕЛОНА

само допреди няколко
седмици се говореше, че
неаполитанците няма да
склонят на сделка за по-
малко от 80 млн. евро.

Руис е набелязан и от
Джосеп Гуардиола, който
смята, че 24-годишният
полузащитник има бъдеще в
неговия Манчестър Сити.

2012, но по-късно проме-
ни решението си. Завръ-
щането му с фланелката
на селесао бе белязано
със златния олимпийски
медал в Рио 2016.

Серджиньо е играл в се-
дем клуба в професионал-
ната си кариера, оставай-
ки най-дълго в Сеси (Сао
Пауло) от 2010 до 2017 го-
дина. С него печели бра-
зилската Суперлига и
клубното първенство на
Южна Америка, и двете
през 2011 година. Играл е
само за един клуб в чуж-
бина - италианския Пиа-
ченца (2004-2008), с кого-
то спечели Купата на CEV
през 2006 година и среб-
ро през 2008 година. За
последно 44-годишният во-
лейболист игра за Рибей-
рао Прето в Суперлигата
на Бразилия през измина-
лия сезон.

МАТЕЙ КАЗИЙСКИ
ТВЪРДЕ СКЪП ЗА ВЕРОНА

Българската волейболна
звезда Матей Казийски
все още не е сигурно дали
ще носи екипа на италиан-
ския Калцедония (Верона)
през следващия сезон.
Заплатата на 35-годишния
Казийски може да се ока-

же твърде висока за Ве-
рона предвид очертаваща-
та се финансова криза и
намалените бюджети на
клубовете заради панде-
мията от коронавирус. То-
ва твърди местното изда-
ние tggialloblu.it.
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МАТУРИТЕ В НАЧАЛОТО НА ЮНИ
Не може да очакваме, че

до седмици епидемията ще
стихне. Това, което не мо-
же да се случи в дигитал-
на среда, ще се проведе
в класните стаи и в уни-
верситетските аули. Това
заяви пред БНР министъ-
рът на образованието
Красимир Вълчев.

Според него, трябва да
бъдем предпазливи в
предстоящите седмици
дори и при подобрение в
ситуацията. Вълчев прог-
нозира, че държавните
зрелостни изпити ще се
проведат през първата
седмица на юни, а нацио-
налното външно оценява-

ЧАСТ ОТ ПШЕНИЦИТЕ СПАСЕНИ,
ЩЕ РАЗОРАВАТ МОЖЕ БИ В
КАВАРНЕНСКО И ШАБЛЕНСКО

Валежите от около 35
литра на квадратен метър,
паднали през последните
дни в област Добрич, са
спасили реколтата от пше-
ница, заплашена от про-
дължителната суша. Зърне-
ната култура заема около
1 3000 000 декара в област-
та, като до разораване на
отделни площи вероятно
ще се стигне единствено в
района на Каварна и Шаб-

ла, където сушата е най-го-
ляма. Добивите ще са по-
ниски от очакваните, но ре-
колта все пак ще има, съ-
общи Радио Варна.

До преди два дни влагата
на 20 см дълбочина в почва-
та е била от 0%, след вале-
жите тя е възстановена дос-
татъчно, за да се спаси ре-
колтата, заяви председате-
лят на Добруджанския съюз
на зърнопроизводителите

СЛЕД ВЕТОТО НА ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН
РАДЕВ: ЗА КАКВО ПЛАЩАМЕ ПОВЕЧЕ
В ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

В условията на епиде-
мична криза, наред с на-
растването на безработи-
цата и намаляването на до-
ходите, сме свидетели и на
плавно, но при някои сто-
ки драстично нарастване
на цените.

При това, това са стоки от
жизнена необходимост и
традиционно присъстват на
българската трапезата. Това
показва проучване на КНСБ
за изменението на цените на
26 хранителни стоки от пър-
ва необходимост и 5 нехра-
нителни стоки.

Период на провеждане  1
март - 1 април 2020, като в
него влизат 26 областни
центрове.

По-силно изразено на-
растване се наблюдава
при зеленчуците, като за
наблюдавания период при
някои се очертава значи-
телно увеличение:

Картофи - ръст  с 26.1%
Чесън - с 45.4%
Зеле - с 15.3%
Моркови - с 14.3%
Лук - 13.9%
Джинджифил с 100.8%
Увеличението на цената

е повече от 2 пъти, след ка-
то през първия ден на март
средната цена е около 7.5
лв. и достига  15 лв. към
настоящия момент. Цената
на едро по тържищата и
борсите също се задържа
на високи нива (около 14-
17 лв.) и това е причината
малките търговски обекти
да свиват количеството на
изкупуване. Джинжифилът
става една от дефицитните
стоки или бързо оборотни.)

От 26 областни градове
в 12 от тях, средната цена
на джинджифила е нарас-
твала над 2 пъти: Габрово

и Благоевград  +240%, Со-
фия +245%, Шумен +221%.

Наблюдава се леко нама-
ление при цените на дома-
тите и краставиците с около
3.9% и 6.8%. Тези стоки не
са характерни за сезона и
нямат силно потребление.
През този период слабият
спад на цените е в парамет-
рите си, но техните абсолют-
ни стойности се задържат на
високи нива.

Ръст на цените се наблю-
дава и при плодовете. Най-
търсеният плод за укрепва-
не на имунната система по
време на епидемична криза
- лимонът се оказва все по-
трудно достижим за ниско-
доходните домакинства.
Средното нарастване е с
43.6% през наблюдавания
период. В някои области се
очертава драстично по-висо-
ко увеличението, като в Тър-
говище, Добрич цената дос-
тига до 5- 5.50 лв., при 2,50 -
3 лв. в началото на март.

При останалите хранител-
ни стоки се наблюдава ле-
ки колебания нагоре и за-
държане на цените при ня-
кои от тях.

Очертава се нарастване
на цените на свинското ме-
со с 5.2%, като този про-
цес се очаква да продължи
и следващите месеци, след
като основният внос на
свинско месо е от Испания,
а българските производите-
ли задоволяват едва 40% от
потреблението. Забележи-
мо е нарастването на це-
ните на слънчогледовото
олио с 4.2%.

Възходящ тренд се отчи-
та и при наблюдаваните
нехранителни стоки, които
в този момент са с пови-
шено потребление, с оглед

ОФИЦИАЛНО КИРИЛ АНАНИЕВ
ОТВОРИ ЗАВЕДЕНИЯТА

Министърът на здравео-
пазването Кирил Ананиев
издаде заповед, с която
допуска посещенията на
търговски площи на откри-
то (градини, тераси и др.)
на ресторанти, заведения
за бързо обслужване, пи-
тейни заведения и кафе
сладкарници, при спазва-
не на следните противое-
пидемични мерки:

а) разполагане на маси-
те по начин, осигуряващ
разстояние не по-малко от
2,5 метра между тях и не по-
вече от четири лица на ма-
са или на едно семейство;

б) обслужващият персо-
нал да е с поставена за-
щитна маска за лице;

в) да се почистват и де-
зинфекцират повърхности-
те на масите и столовете
след всеки посетител;

г) да се поставят на вид-
ни места диспенсери с де-
зинфектант за ползване
от посетителите на заве-
дението.

Със заповедта на изпъл-
нителния директор на Бъл-
гарска агенция по безопас-
ност на храните (БАБХ) се
възлага, съгласувано с ми-
нистъра на здравеопазва-
нето, в срок до 05.05.2020
г.,  да определи и други
изисквания и организация
на работа на тези обекти.

Друга точка от заповед-
та урежда провеждането
на обучения от учебните
центрове за обучение на

водачи за при-
добиване на
правоспособ-
ност за управ-
ление на мо-
торно превозно
средство; учеб-
ните центрове,
които извърш-
ват обучение
на водачи на
моторни пре-
возни средства
за извършване
на превоз на
опасни товари и/или курсо-
ве за обучение на консул-
танти по безопасността;
учебните центрове, които
провеждат курсове за обу-
чение на водачи за придо-
биване на начална квали-
фикация и за усъвършенст-
ване на познанията им (пе-
риодично обучение); лица-
та, които извършват първо-
начално и периодично обу-
чение на технически специ-
алисти в пунктовете за про-
верка на техническата изп-
равност на пътни превозни
средства; висшите учили-
ща, които извършват първо-
начално и периодично обу-
чение на инструкторите;
учебните центрове, които
извършват специална и до-
пълнителна подготовка на
морските лица; учебните
центрове, които извършват
обучение в областта на
гражданското въздухопла-
ване; центровете за профе-
сионално обучение и квали-

фикация в железопътния
транспорт.

Организаторите на обуче-
нията са длъжни да осигу-
рят спазването на мярката
за социална дистанция и на
всички противоепидемични
мерки, в т. ч.: носене на за-
щитни маски за лице и де-
зинфекция на използвани-
те превозни средства и
други съоръжения.

Заповедта на здравния
министър допуска и упраж-
няването на индивидуален
спорт на открито, в т. ч. те-
нис, колоездене, лека атле-
тика, голф и др., при спаз-
ване на дистанция от най-
малко 2,5 метра между от-
делните спортуващи.

Допускат се и посещени-
ята на самостоятелни плув-
ни комплекси и басейни, без
да се разрешава функциони-
рането на прилежащите към
тях търговски обекти, при
спазването на следните про-
тивоепидемични мерки:

не - през третата седмица
на юни. Той бе категори-
чен, че това няма да заба-
ви издаването на докумен-
тите за кандидатстване
във висшите училища.

Вълчев заяви, че със си-
гурност на изпитите ще се
включва материал и от дис-
танционното обучение. По
данни на министъра мина-
лата седмица близо 30 де-
ца от 7 и 12 клас са били
под карантина. Той прогно-
зира още, че по време на
матурите и оценяването
вероятно между 20 и 30 де-
ца може да бъдат възпре-
пятствани да проведат из-
пити. Единият вариант е по

същото време, но в други
условия те да положат из-
питите, другият вариант,
особено за дванадесеток-
ласниците, е да се явят на
втора сесия в края на ав-
густ, обясни просветният
министър.

Той бе категоричен, че
външното оценяване след 4
и след 10 клас е необходи-
мо. Причината, според не-
го е, че е важно да се ана-
лизират образователните
дефицити на учениците.

За близо 75% от ученици-
те дистанционното образо-
вание е по-интензивно в
сравнение с присъствената
форма, подчерта той. НДТ

спазване на противоепиде-
мичните правила. Цената на
Антибактериалния гел на-
раства над 2 пъти, при това
достига средна цена от 44
лв. при 18 лв. от началото
на кризата. Цената на бели-
ната достига ръст от  8%,
мокри кърпи с 11.1%.

През изминалата година
средногодишната инфлация
на групата на хранителните
стоки достигна 5.1% и значи-
телно надхвърля средните ни-
ва за страната от 3.1 %. Зе-
ленчуците нарастват през
2019 г. с 12.5%, месо и месни
продукти с 6.1%, при това то-
зи тренд продължава и през
първите месеци на 2020 г.

В мотивите към законоп-
роекта за актуализация на
бюджета за 2020 г., прави-
телството очаква външните
и вътрешните фактори на ин-
флация да бъдат силно ог-
раничени. За 2020 г. се очак-
ва общото равнище на пот-
ребителските цени да оста-
не почти без промяна, т.е.
инфлацията да бъде близо
до нула процента.

Общите нива вероятно ще
бъдат постигнати, след като
се отчете спада на цените
на горивата и на природния
газ, но е голяма вероятност-
та някои стоки от първа не-
обходимост да продължават
да нарастват, особено на
пресни зеленчуци, които се
внасят от големи страни-из-
носители и в момента изпит-
ват силен недостиг на се-
зонни работници, коменти-
рат от КНСБ.

Според синдикалистите
дали ще бъде ограничен па-
зарът на международните
борси за зеленчуци и пло-
дове, зависи от продължи-
телността на кризата.

Радостина Жекова.
Само на места в каварнен-

ско и шабленско около поло-
вината от площите с пшеница
ще се наложи да бъдат разо-
рани. За проблема е уведо-
мено и Министерството на зе-
меделието, като предстои наз-
начаването на комисии по
места. Според Радостина Же-
кова обаче в никакъв случай
криза за пшеница и брашна в
България няма да има.

ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ДАДЕ ПО
4500 ЛВ. НА ВСЯКА МАЛКА ФИРМА
ВМЕСТО 1,6 МЛРД. ЗА САНИРАНЕ

Изпълнителният съвет
на Движение България на
гражданите разпространи
позиция, с която призова-
ва ГЕРБ да се откажат от
намерението си да рес-
тартират програмата за
саниране с 1,6 млрд. лв.
бюджетни пари. От

партията са категорич-
ни, че в условията на раз-
растваща се икономичес-
ка криза тези средства са
жизнено важни за спася-
ване на малките предпри-
ятия и не трябва да бъдат
прахосвани в спряна за-
ради корупционни схеми
програма.

Малките предприятия са
опората на българската
икономика и в същото

време са най-застрашени
от срива на потребление-
то. След като има 1,6 млрд.
лв. за даване, правителст-
вото може да предостави
еднократна безвъзмездна
помощ в размер на 4500 лв.
на всяка от над 360 хиляди
фирми, които имат до 9
служители, изчисляват от
партията.

Националната програма
за саниране е морално фа-
лирала и неизгодна, пише
още в позицията. При по-
харчени над 2 млрд. лв. от
бюджета, до този момент
са санирани 1854 сгради в
цяла България. ДБГ посоч-
ват, че само в

София жилищните сгра-
ди са над 131 хиляди. Това

показва, че програмата е
некомпетентно замислена и
няма как да доведе до чув-
ствителен спад на българс-
кото енергопотребление.
Нещо повече, програмата
за саниране се превърна в
източник на корупция за
властимащите и закономер-
но участници в нея получи-
ха санкция от КЗК за кар-
телно споразумение, доба-
вят от партията.

Според ДБГ намерението
да се отделят 1,6 млрд. за
саниране в този момент по-
казва пълната несъстоятел-
ност на изказванията на
премиера Борисов за това,
че България не може да си
позволи адекватни антикри-
зисни икономически мерки.

БАЛЧИК КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ
ЗА  УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

От бюджета на община
Балчик се отпускат 33 500
лева за изработване на
план схема за външно из-
куствено осветление на
Балчик и селата Кранево,
Оброчище и Рогачево.

Заместник-кметът по ус-
тройство на територията в
община Балчик Димитрин
Димитров припомни, че за
реализацията на проекта
"Енергийно ефективна мо-
дернизация на селищните

системи за външно изкуст-
вено осветление" се очак-
ва да бъдат получени 814
285 лева чрез Финансов ме-
ханизъм на Европейското
икономическо пространст-
во и Министерство на енер-
гетиката по програма "Въ-
зобновяема енергия, енер-
гийна ефективност и енер-
гийна сигурност".

Още тази година може
да започне подмяната, а
одобрението да е през

май. "С план схемата ще
покажем от какво имаме
нужда. Шансовете за одоб-
рение са високи. Нашите
проучвания показват, че
системата за улично освет-
ление в общината няма ви-
сока ефективност и внедря-
ването на нови технологии
в нея би довело до спестя-
ване на много въглеродни
емисии, което е в целите
на програмата", обясни Ди-
митров.
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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

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 áî-
ÿäæèéñêè óñëóãè /ïðúñêàíà ìàçèëêà "Âàëåí-
òèíî", øïàêëîâêà, ëàòåêñ, ôàñàãåí, áëàæíà 
áîÿ/, ìîñòðåíà êúùà - óë. "Îòåö Ïàèñèé" 3, 

0888/917986, òåë. 058/603 876

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

д-р Галина БОДИЧЕВА  

* СЕМЕЕН ЛЕКАР 
* СПЕЦИАЛИСТ ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
* СЕМЕЙНА ОБЩА МЕДИЦИНА
*  ХОМЕОПАТИЯ

КАБИНЕТ: ул. "България" 8, тел.: 0889/95 19 91,
сл. тел.: 590 320

МАЛКИ ОБЯВИ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÈ ÈÌÎÒÈ

ÄÀÂÀÌ ÏÎÄ ÍÀÅÌ äâó-
ñòàåí,  ïîëóîáçàâåäåí 
àïàðòàìåíò. Èäåàëåí öåí-
òúð, äúëãîñðî÷íî. òåë.: 
0899991848 2-5

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ìèêðîâúë-
íîâà ôóðíà Panasonic ñ 
ãðèë, ìåõàíè÷íà - öåíà 50 
ëâ., è êàôå-ìàøèíà BOSH 
ñ ôèëòðè è êàíà - öåíà 20 
ëâ.   GSM: 0892393907. 2-5

ÏÐÎÄÀÂÀÌ êúùà ñ äâîð 
5,5 äêà â ñ. Ìàëêà Ñìîëíè-
öà. Òåë.: 0886 402 379. 4-5

ÏÐÎÄÀÂÀÌ äâîðíî ìÿñ-
òî 1200 êâ.ì. â Ãààçè áàáà. 
Öåíà ïî äîãîâàðÿíå. Òåë.: 
0886 762 469. 3-20

ÏÐÎÄÀÂÀÌ 4 äêà äâîðíî 
ìÿñòî â ñåëî Îäðèíöè, ñ 
500 êâ.ì. ëîçå, êëàäåíåö, 
îâîùíè äúðâåòà, çàãðàäå-
íî. Òåë. 0899 887438. 2-20

Ï Ð Î Ä À Â À Ì  ä â î ð í î 
ìÿñòî â ñ. Äðîïëà, 1500 
êâ.ì. Òåë. 0885 103772.
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ÏÐÎÄÀÂÀÌ êúùà ñ äâîð 
2650 êâ.ì â ñ. Ëîìíèöà. 
Òåë. 0897 029040.

ÏÐÎÄÀÂÀÌ êúùà ñ äâîð 
5810 êâ.ì â ñ. Áîãäàí. Òåë. 
0897 029040.

ÏÐÎÄÀÂÀ/ÎÒÄÀÂÀ ÏÎÄ 
ÍÀÅÌ òðèñòàåí, òóõëà, 90 
êâ. ì, ñðåäåí åòàæ. Çà êîí-
òàêò:  0882449879 ñê

ÏÐÎÄÀÂÀ àïàðòàìåíò 
íà Äðóæáà 4, 120 êâ. 
ì,ãàçèôèöèðàí, ñ êàìèíà, 
ïîäîâî îòîïëåíèå, ñìå-
íåíà 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 ÏÐÎÄÀ-
ÂÀ îáçàâåäåíà êúùà, 120 
êâ.ì, 200 êâ.ì äâîðíî ìÿñ-
òî, øèðîê öåíòúð. Áåç ïî-
ñðåäíèê! äñ

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ìàñèâíà 
êúùà 100 êâ.ì â ñ. Äúáðàâà 
ñ äâîðíî ìÿñòî 1300 êâ.ì, 
â öåíòúðà. Öåíà ïî äîãîâà-
ðÿíå. Òåë. 885 103 772. 

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

ÏÐÎÄÀÂÀÌ òðèñòà-
åí àïàðòàìåíò íà ñðå-
äåí åòàæ â êâàðòàë 
"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 ìà-
ãàçèí çà õðàíèòåëíè ñòîêè 
â öåíòúðà íà ñ. Öàðåâåö. 
Òåë. 0888 283 588

ÄÀÂÀÌ ÎÁÇÀÂÅÄÅÍÀ 
êâàðòèðà â öåíòúðà íà 
Äîáðè÷ çà ìîìè÷å - ó÷å-
íè÷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 ãà-
ðàæ â öåíòúð èëè øèðîê 
öåíòúð, ïîäõîäÿù çà 
ðåïåòèöèè íà ðîê ãðó-
ïà. 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 ðàáî-
òà. Òåë. 0885 886115.   â

ÐÀÇÍÈ

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. 9-10

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ïðîôåñèî-
íàëíè ïëåòà÷íè ìàøèíè. 
Òåë. 0888 38 55 59. â

Ìóøêàòîòî å öâåòå, êîåòî ñå ñðåùà â ïî÷òè âñåêè äîì. 
Îò ïðîëåò äî åñåí ñ ìóøêàòî áàëêîíúò è ãðàäèíàòà ñòàâàò 
ïî-ïúñòðè è êðàñèâè. Âèæòå êàê ñå îòãëåæäàò 3 ëþáèìè è 
ïîïóëÿðíè ðàçíîâèäíîñòè íà ìóøêàòîòî.

Çîíàëíî ìóøêàòî, Pelargonium hortorum
Íàé-ñðåùàíàòà ðàçíîâèäíîñò íà ìóøêàòîòî ó íàñ. 

Èìà òúìíîçåëåíè ìúõåñòè ëèñòà ñúñ çàîáëåíà ôîðìà è 
êè÷åñòè öâåòîâå, êîèòî öúôòÿò îò ïðîëåòòà äî åñåíòà â 
áÿëî, ðîçîâî, ÷åðâåíî, öèêëàìåíî, à ïîíÿêîãà è ñìåñåíî.

Ïîëèâàíå: ïðåç àêòèâíèÿ ïåðèîä óìåðåíî, êàòî ñå èç-
÷àêâà ïî÷âàòà äà çàïî÷íå äà çàñúõâà. Ïðåäîçèðàíåòî å 
îïàñíî. Çèìàòà ïîëèâàíåòî ñå ïðåóñòàíîâÿâà.

Ñâåòëèíà: çîíàëíîòî ìóøêàòî îáè÷à äà ïîëó÷àâà ìíîãî 
ñâåòëèíà, íî ïî-äîáðå òÿ äà å ôèëòðèðàíà. Ïðåç ëÿòîòî íå 
ïîíàñÿ ñèëíèòå æåãè, à ïðåç çèìàòà òðÿáâà äà âíèìàâàòå 
òåìïåðàòóðàòà äà íå ïàäà ïîä 0 ãðàäóñà.

Ãðèæè: îò ïðîëåò äî åñåí å õóáàâî äà ñå íàòîðÿâà 
âåäíúæ íà äâå ñåäìèöè ñúñ ñëàá ðàçòâîð íà àçîòåí òîð. 
Åñåíòà ñå ïîäêàñòðÿ, à íà ïðîëåò ñå ïðåñàæäà. Íå ãî 
äðúæòå íà òå÷åíèå.

Öàðñêî ìóøêàòî, Pelargonium domesticum
Ìàêàð öâåò÷åòàòà ìó äà ïðèëè÷àò ìíîãî íà òåçè íà 

çîíàëíîòî ìóøêàòî, ìîæå äà ðàçëè÷èòå äâåòå ðàçíîâèä-
íîñòè ïî ôîðìàòà íà ëèñòàòà. Òóê òå ïàê ñà òúìíîçåëåíè 
è ìúõåñòè, íî òîçè ïúò çàîñòðåíè è íàçúáåíè â êðàèùàòà. 
Îñâåí òîâà öàðñêîòî ìóøêàòî öúôòè ñàìî ïðåç ïðîëåòòà 
è ëÿòîòî.

Ïîëèâàíå: ïðåç àêòèâíèÿ ïåðèîä óìåðåíî, êàòî ñå èç-
÷àêâà ïî÷âàòà äà çàïî÷íå äà çàñúõâà. Ïðåäîçèðàíåòî å 
îïàñíî. Çèìàòà ïîëèâàíåòî ñå ïðåóñòàíîâÿâà.

Ñâåòëèíà: äðúæòå öàðñêîòî ìóøêàòî íà óìåðåíî ñëúí-

öå. Çèìàòà ãî ïðåìåñòåòå â ïðîõëàäíî ïîìåùåíèå, êúäåòî 
òåìïåðàòóðàòà íå íàäâèøàâà 10 ãðàäóñà.

Ãðèæè: îò ïðîëåò äî åñåí å õóáàâî äà ñå íàòîðÿâà 
âåäíúæ íà äâå ñåäìèöè ñúñ ñëàá ðàçòâîð íà àçîòåí òîð. 
Åñåíòà ñå ïîäêàñòðÿ, à íà ïðîëåò ñå ïðåñàæäà. Íå ãî 
äðúæòå íà òå÷åíèå.

Ñàêúç÷å, Pelargonium pelatum
Ïîçíàòî å îùå êàòî âèñÿùî ìóøêàòî. Íà âúíøåí âèä 

ùå ãî ðàçëè÷íèòå ïî-ëåñíî îò îñòàíàëèòå äâå ðàçíîâèäíî-
ñòè, çàùîòî å ïî-òóôåñòî, ñ ïîâå÷å ðàçêëîíåíèÿ, ëèñòàòà 
ïî-äðåáíè, à öâåò÷åòàòà – êè÷åñòè â ðàçíîîáðàçíè öâåòî-
âå. Öúôòè îò ñðåäàòà íà ïðîëåòòà äî íà÷àëîòî íà åñåíòà.

Ïîëèâàíå: èçèñêâà óìåðåíî ïîëèâàíå ïðåç àêòèâíèÿ ïå-
ðèîä. Àêî ïðåêàëèòå, ðàñòåíèåòî ìîæå äà õâàíå ãúáè÷êè. 
Çèìàòà ïðåóñòàíîâåòå ïîëèâàíåòî.

Ñâåòëèíà: äðúæòå ñàêúç÷åòî íà ñëúí÷åâî ìÿñòî, çà äà å 
ïî-êè÷åñòî. Èçâåñòíî å îùå, ÷å òî âèðåå íàé-äîáðå â ðà-
éîíè, êúäåòî ñóòðèíèòå è âå÷åðèòå ñà ïî-õëàäíè è âëàæíè, 
à ïðåç äåíÿ å ïî-òîïëî. Òåìïåðàòóðè íàä 30 ãðàäóñà íå 
ìó ñå îòðàçÿâàò äîáðå.

Ãðèæè: Èçïîëçâàéòå õóìóñíà ãðàäèíñêà ïðúñò ñ äîáðà 
ïðîïóñêëèâîñò. Ïðåç àêòèâíèÿ ïåðèîä ìîæå äà ãî íàòî-
ðÿâàòå ñ òîð çà öúôòÿùè áàëêîíñêè ðàñòåíèÿ. Ïðåñàæäà 
ñå íàïðîëåò. Âèíàãè ìàõàéòå ïðåöúôòåëèòå öâåòîâå, çà 
äà îòâîðèòå ìÿñòî çà íîâè öâåò÷åòà. Ïåíçèðàéòå, çà äà 
èìàòå ïî-ãîëåìè òóôè.

Ðàçìíîæàâàíå: ñ ïîìîùòà íà ðåçíèöè íàïðîëåò.
Âðåäèòåëè: ëèñòíè âúøêè è àêàðè.

Ìóøêàòîòî å öâåòå êîåòî ñå ñðåùà â ïî÷òè âñåêè äîì

Ïðîäóêòè:
1 êã. âàðåíè êàðòîôè
2 ñðåäíè ÿéöà
1/2 ÷.÷. áðàøíî
1/2 ÷.ë. ÷åñúí íà ïðàõ
2 ñòðúê÷åòà ïðåñåí ëóê
ñîë è ÷åðåí ïèïåð íà âêóñ
Ïðèãîòâÿíå:
Íàñòúðæåòå êàðòîôèòå è äîáàâåòå ÿéöåòî, áðàøíîòî 

è îâêóñèòåëèòå.
Ðàçáúðêàéòå äî õîìîãåííîñò. Ñìåñòà íå òðÿáâà äà 

ïîëåïâà ïî êóïàòà
Âçåìåòå ìàëêî îò ñìåñòà è îôîðìåòå òîï÷å, êîåòî 

ïîñëå ïðèòèñíåòå, çà äà ïîëó÷èòå äåáåëà ïàëà÷èíêà
Îâàëÿéòå â ìàëêî áðàøíî è èçïúðæåòå â ìàëêî îëèî
Ñåðâèðàéòå ñ ÷åñíîâ ñîñ
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ОВЕН - Намирате изход в трудна ситу-
ация, с което облекчавате не само своето 
положение, но и на околните. Това ви ми-
слене и състояние на духа ви позволява 
да получавате повече, предвид нуждите ви. 

ТЕЛЕЦ - В подкрепа на каузата си ще 
търсите сътрудничеството на нови хора, по-
емайки нови отговорности и в крайна смет-
ка ще успявате. Ще останете привлечени 
от новости, които с интерес ще прилагате.

БЛИЗНАЦИ - В добра форма сте и това 
ви позволява да бъдете по-активни на ра-
ботното място и в личните си дела. Ще има-
те развития по финансов въпрос, които ще 
благоприятстват по-дългосрочните ви цели. 

РАК - Общуването с позитивно мислещи 
хора ще направи атмосферата около вас 
градивна и подтикне към творчески похвати 
в делата ви. Но има и друга причина - но-
вото чувство, което ви владее и събужда.

ЛЪВ - С творческа енергия ще работите 
и довеждате делата си до край. В много от-
ношения ще изпреварите конкурентите си, 
наистина сте добри. Финансови придобивки 
и постигане на желаните взаимоотношения.

ДЕВА - Предвид последните развития 
около вас, ще се посветите на служебните 
си задачи още по-отговорно, очакванията 
ви са големи. Довеждате до край започнат 
проект и поставяте начало на друг.

ВЕЗНИ - Ще се отличавате с умението 
си да взимате бързи решения, както в 
служебен план, така и в личния си живот. 
Ситуациите често ще се менят и ще ви из-
ненадват с обратите си, но ще се справите. 

СКОРПИОН - Ще започнете едно, за 
сметка на друго, недовършено, отдавайки 
преднина на проблемите си. В крайна смет-
ка от това текущите ви задачи няма да по-
страдат, благодарение на сътрудниците ви.

СТРЕЛЕЦ - Трудът и грижите ви няма 
да са напразни. Има кой да ги оцени, но 
по-важното е, че са навременни и полезни. 
От това ще ви стане по-леко и делата ви 
ще потръгнат. Както се казва дай, за да 
получиш. 

КОЗИРОГ - Работейки професионално 
върху последния си проект, ще ви се открие 
път към нови ангажименти. Ще разширите 
сътрудничеството си с нови партньори, от 
което доходите ви ще растат.

ВОДОЛЕЙ - Ще съумеете да трансфор-
мирате енергията около вас в подкрепа на 
интересите и работата си. От това няма 
да пострада никой, но вие ще напреднете, 
разкривайки нови заложби у себе си. 

РИБИ - Приоритети, свързани с про-
фесионалните занимания ще довеждат 
делата ви в завършен вид. Бизнесмените 
ще работят по финализиране на търговска 
сделка, подобрявайки с нея финансите и 
настроението си. 

ХОРОСКОП НА НДТХОРОСКОП НА НДТ

- С маските досега беше добре, сега отново трябва да се гримираме...  - Ана 
от Житница, но не тази, за която си мислите.

Òîì Õàíêñ è Ðèòà Óèë-
ñúí îòïðàçíóâàõà 32 ãî-
äèíè áðàê ñ „ëþáèìîòî 
ñè âèíî“ è „ïðåêðàñíà 
âå÷åðÿ“ âêúùè.

Â äåíÿ íà ãîäèøíèíàòà 
èì Ðèòà ïóáëèêóâà òÿõ-
íà ñíèìêà â ñîöèàëíèòå 
ìðåæè. Òÿ íàïèñà: "32 
ãîäèíè ñ òîâà ìîì÷å. 
×åñòèòà ãîäèøíèíà, ëþ-
áîâ ìîÿ!" Òÿ ñè ïîæåëà 
äà áúäàò îùå 32 ãîäèíè 
çàåäíî.

СВЕТСКА 
КЛЮКА

1.Íà Ãåðãüîâäåí ìîæå äà 
ñå íàïðàâè ìàãèÿ ñ êîíöè. 
Ìîìèòå âðúçâàò íà òðåí-
äàôèëà æúëò êîíåö, à íà 
ðúêàòà ÷åðâåí. Íà ñóòðèíòà 
êîíöèòå ñå ðàçìåíÿò òðè 
ïúòè. Âÿðâà ñå, ÷å ÷ðåç 
òðåíäàôèëà áîëåñòèòå ñè 
îòèâàò.

2.Íà Ãåðãüîâäåí çà îâ-
÷àðèòå è ãîâåäàðèòå ñå 
ïðèãîòâÿò ñïåöèàëíè êðà-
âàé÷åòà. Íîñÿò èì ñå íà 
êîøàðèòå, îáèêàëÿ ñå ñ òÿõ 
òðè ïúòè çà ïðåäïàçâàíå îò 
ìàãèè è áîëåñòè. 

3.Íà Ãåðãüîâäåí íà êðú-
ñòà ñå âðúçâàò âúðáà èëè 
äðÿí, ñúùî è òðè ñòðúêà 
ðúæ èëè å÷åìèê. Âÿðâà ñå, 
÷å òîâà ùå ãè ïðåäïàçè îò 

áîëêè â êðúñòà.
4.Íà Ãåðãüîâäåí çà èçöå-

ëåíèå áîëíèòå ñå ïðîâèðàò 
òðè ïúòè ïîä âåêîâíî äúðâî.

5.Íà Ãåðãüîâäåí áîëíèòå 
õîðà ñå êúïÿò â ëÿâà âîäà – 
òàì, êúäåòî âîäàòà çàâèâà 
íà ëÿâî. Âÿðâà ñå, ÷å òîâà 
ùå èì äîíåñå èçöåëåíèå.

6.Íà Ãåðãüîâäåí ñòîìíè-
òå ñå ïúëíÿò ñ îòâîðè, îáúð-
íàòè ïî òå÷åíèåòî, à íå ñðå-
ùó íåãî. Ïî òîçè íà÷èí, çà 
äà âëåçå â ñòîìíàòà âîäàòà 
ñå îáðúùà îáðàòíî è ñòàâà 
ëÿâà âîäà. À òÿ ñå èçïîëçâà 
ïðè áàåíå è ëåêóâàíå íà 
åêçåìè èëè áîëíè î÷è.

7.Âîäàòà, êîÿòî ñå íîñè 
íà Ãåðãüîâäåí, òðÿáâà äà å 
îò ìÿñòî, êúäåòî ñå ñå êú-

ïàëè è ìèëè æåíèòå ïðåäè 
èçãðåâ. 

8.Ñ ðîñà îò Ãåðãüîâäåí, 

õâàíàòà íà áðàäâàòà ñå 
ëåêóâàò åêçåìè, ðàíè÷êè, 

ñòðóïåè.
9.Ñ ðîñà îò Ãåðãüîâäåí ñå 

çàìåñâàò îáðåäíèòå õëÿáî-

âå, ïîäêâàñâà ñå ìëÿêîòî.
10.Íà Ãåðãüîâäåí ìëàäè è 

ñòàðè ñå òúðêàëÿò â ðîñàòà 
çà çäðàâå, çàùîòî âñè÷êî 
â òàçè ìàãè÷åñêà óòðèí å 
ïîêðèòî ñ áëàãà ðîñà.

11.Íà Ãåðãüîâäåí ñå ïèå 
ñòóäåíà âîäà íà ãëàäíî, 
êàòî ñå âÿðâà, ÷å òÿ ùå 
ïðî÷èñòè êðúâòà. Îùå ïî - 
äîáðå å, àêî âîäàòà ñå ïèå 
îò íîâà ñòî ìíà. 

12.Íà Ãåðãüîâäåí íà îñî-
áåíà ïî÷èò ñà âúëøåáñòâà-
òà íà âîäàòà. Êúïàíåòî íà 
ïðàçíèêà â ðåêàòà, ñå âÿð-
âà, ÷å ïðåäïàçâà îò òðåñêà. 

13.Êëîíêà îò ãëîã ïîñòà-

âåíà íà êðúñòà íà Ãåðãüîâ-
äåí, ñå âÿðâà, ÷å ïðåäïàç-
âà îò áîëêè ïî âðåìå íà 
ðàáîòà

14.Íà Ãåðãüîâäåí ïðåç 
öåëèÿ äåí õîðàòà ñå êè÷àò 
ñúñ ñâåæè öâåòÿ, êîèòî ñå 
ñìÿòà, ÷å ïðåäàâàò ìàãè÷å-
ñêàòà ñèëà íà ïðèðîäàòà, 
îòêëþ÷åíà ïðåç òîçè äåí.

15.Íà Ãåðãüîâäåí íàé - 
âúçðàñòíàòà æåíà â êúùàòà 
óäðÿ äåöàòà ïîä çàâèâêèòå 
ñ êëîí÷å êîïðèâà çà äà ñà 
çäðàâè. 

16.Íà Ãåðãüîâäåí êîéòî 
ñòàíå ïðúâ, èçìèâà ëèöåòî 
ñè ñ âîäà îò êîïðèâà è óäðÿ 
ñïÿùèòå â êúùàòà ïî õî-
äèëàòà ñ êîïðèâà, çà äà ñà 
ïúðãàâè ïðåç ëÿòîòî.

17.Àêî íà Ãåðãüîâäåí æå-
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íèòå íîñÿò êèòêà îò êîïðè-
âà íàä ÷åëàòà ñè, âÿðâà ñå, 
÷å òîâà ùå ãè ïðåäïàçè îò 
ãëàâîáîëèå. 

18.Êîêàë÷åòî îò ïðåä-
íèÿ äåñåí êðàê íà àãíåòî 
çà Ãåðãüîâäåí ñå ïàçè, òúé 
êàòî ñå âÿðâà, ÷å ñëóæè çà 
ëåê è ïðîòèâ óðîêè. Àêî èìà 
äåòå ñ áîëíî ãúðëî, êîêàë-
÷åòî ñå çàãðÿâà è ñ íåãî ñå 
ìàæå áîëíîòî ìÿñòî.

19.Àêî â ñúäà ñ êðúâòà 
îò æåðòâåíîòî àãíå çà Ãåð-
ãüîâäåí ñå ïîñòàâè êîïðè-
âà, ñå âÿðâà, ÷å ïî - êúñíî 
ñ íåÿ ìîãàò äà ñå ëåêóâàò 
îáðèâè è äðóãè êîæíè áî-
ëåñòè.

20.Íà Ãåðãüîâäåí íå òðÿá-
âà äà ñå äàâàò ìëå÷íè ïðî-
äóêòè íàçàåì.

 

САНА МАРИН - 
СКАНДИНАВСКАТА 
ЧАРОВНИЦА, 
КОЯТО Е НАЙ-
МЛАДИЯТ 
ПРЕМИЕР В СВЕТА

Ñàíà Ìàðèí - íàé-ìëà-
äèÿò ïðåìèåð â ñâåòà. Òÿ å 
ñàìî íà 34 ãîäèíè, à âå÷å 
äîñòèãíà äî íàé-âèñîêèÿ 
ïîñò âúâ Ôèíëàíäèÿ. Íà 
10 äåêåìâðè 2019 ã. Ìàðèí 
ñòàíà ìèíèñòúð-ïðåäñå-
äàòåë íà ñòðàíàòà. Òÿ å è 
òðåòàòà æåíà íà òîçè ïîñò 
âúâ Ôèíëàíäèÿ.

Ìàéêà é è áàùà é ñå ðàç-
äåëÿò, êîãàòî å áèëà ìàëêî 
äåòåíöå. Îòãëåäàíà å îò 
ìàéêà ñè è ïðèÿòåëêàòà é. 
Çàðàäè åäíîïîëîâèòå ðîäè-
òåëè Ìàðèí îïèñâà ñåáå ñè 
êàòî äåòå îò „ñåìåéñòâî íà 
äúãàòà“.

Ìëàäàòà ñêàíäèíàâêà å 
âåãåòàðèàíêà.

Ïðåç ÿíóàðè 2018 ã. ñ 
Ìàðêóñ Ðàéêîíåí ñòàâàò 
ðîäèòåëè. Ðàæäà ñå äúùå-
ðÿ èì Åìà. Ñàìàòà Ìàðèí 
å åäíî äåòå.

Îñâåí çàâèäíèòå é óìå-
íèÿ â ïîëèòèêàòà, Ñàíà 
Ìàðèí ñå îòêðîÿâà è ñúñ 
ñêàíäèíàâñêàòà ñè êðàñî-
òà. Òÿ å ìëàäà, ÷àðîâíà è 
åñòåñòâåíà.


