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 ДОБРИЧКИ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

град ДОБРИЧ
„На основание чл.23, ал.4 т.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и 
чл.30, ал.3 от Правилника за организацията и дейността 
на Добрички общински съвет, неговите комисии и вза-
имодействието му с общинската администрация Пред-
седателя на ДОбС свиква на   извънредно заседание об-
щинските съветници от община Добричка, гр.Добрич на 
22.05.2020 год. /петък / от 14.00 часа в заседателната зала 
на община Добричка.”
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по-добрия 
вестник!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
град ДОБРИЧ

„На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 
1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, на 26 май (вторник) 2020 
година, от 9.00 часа се свикват на редовно заседание 
общинските съветници от Община град Добрич, в 
заседателната зала на Общината.”

Îêîëî è ñëåä îáÿä, íà ìåñ-
òà ãëàâíî íàä ïëàíèíñêèòå è 
ñåâåðîçàïàäíèòå ðàéîíè ùå 
ñå ðàçâèå è êóïåñòî-äúæäîâíà 
îáëà÷íîñò è ùå ïðåâàëè è ïðå-
ãúðìè. Ïðåç íîùòà ùå å ïî÷òè 
òèõî, ïðåç äåíÿ ùå äóõà ñëàá 
þãîèçòî÷åí âÿòúð. Ìàêñèìàëíè 
òåìïåðàòóðè ìåæäó 25° è 30°, 
ïî-íèñêè ïî ×åðíîìîðèåòî. Íàä 
×åðíîìîðèåòî îáëà÷íîñòòà ùå 
å ïî-÷åñòî çíà÷èòåëíà, íî âà-
ëåæè ñà ìàëêî âåðîÿòíè. Ùå 
äóõà äî óìåðåí þã-þãîèçòî÷åí 
âÿòúð. Ìàêñèìàëíè òåìïåðàòóðè 
ìåæäó 17 è 21.

Специализирани бои, епоксидни подове, боя против пожар, боя против шум, 
течна хидроизолация, огнезащитна боя, боя против радиация, термо боя 

Варна, ул. "Перла" 16, тел. 0884 77 80 54

ИСОНЕМ България
Боядисваме бъдещето

На стр. 6На стр. 6

На стр. 3На стр. 3

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ -ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ -
ДОБРИЧ, ОТВАРЯ ВРАТИ ДОБРИЧ, ОТВАРЯ ВРАТИ 
ЗА ПОСЕТИТЕЛИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ 

На стр. 6На стр. 6

КУПИ СВОЯТА 
е-ВИНЕТКА ВЪВ ВСЯКА 
ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ 

ВРЕМЕТОВРЕМЕТО

На стр. 4

ОБЩИНА КРУШАРИ 
ОТЛАГА ДВА 
РЕГИОНАЛНИ ПРАЗНИКА

КМЕТЪТ Й. ЙОРДАНОВ 
С УДЪЛЖЕН МАНДАТ НА 
НСОРБ В ССОГМВ 

На стр. 3На стр. 3

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ 
УЧАСТВА В СРЕЩА С УЧАСТВА В СРЕЩА С 
МИНИСТЪР АНГЕЛКОВА МИНИСТЪР АНГЕЛКОВА 
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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. 

ÏÎÊÀÍÀ
Ëèêâèäàòîðúò íà ÇÊ"Êîçëîäóéöè" ëèêâèäàöèÿ 

ñ Êîçëîäóéöè ïîêàíâà ÷ëåíîâåòå íà 
ÇÊ"Êîçëîäóéöè"íà îáùî ñúáðàíèå ïðè ñëåäíèÿ 

äíåâåí ðåä:
Äíåâåí ðåä:
1.Îò÷åò íà ëèêâèäàòîðúò çà 2019 ãîäèíà.
2.Ïðèåìàíå íà ãîäèøåí ôèíàíñîâ îò÷åò çà 2019ãî-

äèíà è îáÿâÿâàíåòî ìó â òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð.
3.Ïðåäëîæåíèå çà èçáîð íà ëèêâèäàòîð è   îïðåäå-

ëÿíå âúçíàãðàæäåíèåòî íà ëèêâèäàòîðúò.
4.Âçåìàíå íà ðåøåíèå çà óäúëæàâàíå íà ñðîêà íà 

ëèêâèäàöèÿ.
Íà ñúáðàíèåòî ñå ïîêàíâàò äà ïðèñúñòâàò ñàìî 

÷ëåí êîîïåðàòîðèòå íà ÇÊ"Êîçëîäóéöè"
Ñúáðàíèåòî ùå ñå ïðîâåäå íà 30 ìàé 2020 ãîäèíà 

îò 8,00 ÷àñà â êëóáà íà êìåòñòâî Êîçëîäóéöè.
Ïðè ëèïñà íà êâîðóì ñúáðàíèåòî ùå ñå ïðîâåäå 

åäèí ÷àñ ïî-êúñíî.

ÎÁÙÈÍÀ ÊÐÓØÀÐÈ ÎÁËÀÑÒ ÄÎÁÐÈ×
9410, ñ. Êðóøàðè, òåë : 05771/2024, ôàêñ 05771/ 2136,

E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg
Íà îñíîâàíèå Çàïîâåä NÐÄ-08-258/11.05.2020ã. 

íà Êìåòà íà Îáùèíà Êðóøàðè
Î Á ß Â ß Â À

Îòìåíÿ çàïîâåä N ÐÄ-08-238/27.04.2020ã. íà Êìåòà 
íà Îáùèíà Êðóøàðè çà îòêðèâàíå íà ïóáëè÷íè òúðãîâå 
ñ òàéíî íàääàâàíå çà îòäàâàíå ïîä íàåì íà äâîðíè ìåñ-
òà â ñ.Çàãîðöè, ïúðâîíà÷àëíî îáÿâåíè çà 10.07.2020ã.,  
17.07.2020ã. è 24.07.2020ã. .

Çàïîâåä N ÐÄ-08-258/11.05.2020ã. íà Êìåòà íà îáùè-
íà Êðóøàðè å ïóáëèêóâàíà íà ñàéòà íà îáùèíàòà.

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява търг на 05.06.2020 год. от 14:00 

часа в залата на Община Каварна на втори 
етаж – стая  № 209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО 
НАДДАВАНЕ

за продажба на движима вещ – частна общинска 
собственост.

Обект на търга е Лек многоцелеви високопроходим 
верижен транспортьор (МТЛБ) произведен през 1983г.           
Началната тръжна цена на обекта на търга е 10950,00лв. 
Тръжните документи се закупуват от касата на общината 

на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 01.06.2020год., с 
цена на един комплект от 50.00лв. 
Депозитна вноска, представляваща 10% от началната 

тръжна цена, в размер на 1095.00лв. се внася на касата на 
Община Каварна, ул.”Добротица” № 26 или по сметка на об-
щина Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич, BIC код СЕСВВGSF  
с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до  17.00 
часа  на 02.06.2020 год.
Срок за подаване на тръжните документи до 17.00 часа 

на 03.06.2020г. в деловодството на община Каварна, 
ул.”Добротица” № 26.Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. 
до 16.00 ч.                 
Необходими документи за участие:квитанция за за-

купени 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 непогасе-
ни задължения към отдел „МДТ” при община Каварна; 
актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не-
погасени задължения към държавата; нотариално заверено 
пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от 
пълномощник.

Îêðúæíèÿò ñúä â Äîáðè÷ 
âúçîáíîâè ïðîâåæäàíåòî íà 
îòêðèòè ñúäåáíè çàñåäàíèÿ 
ïî âñè÷êè âèäîâå äåëà, íî ïðè 
ñòðîãè ìåðêè çà áåçîïàñíîñò 
â óñëîâèÿòà íà èçâúíðåäíà 
åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà. Àê-
òóàëíèòå ïðàâèëà çà ðàáîòà ñà 
ðàçïèñàíè â çàïîâåä íà ñúäèÿ 
Ãàëàòåÿ Õàíäæèåâà - èçïúë-
íÿâàùà ôóíêöèèòå àäìèíè-
ñòðàòèâåí ðúêîâîäèòåë íà èí-
ñòèòóöèÿòà, è ñà ñúîáðàçåíè 
ñ óêàçàíèÿòà íà Ñúäèéñêàòà 
êîëåãèÿ íà ÂÑÑ, ïðèåòè ñ ðå-
øåíèå  îò 12.05.2020 ãîäèíà.

Ñúãëàñíî çàïîâåäòà âñè÷êè 
ñëóæáè â ñúäà ùå ðàáîòÿò ñ 
ãðàæäàíè è àäâîêàòè îò 9.00 
÷. äî 12.00 ÷. è îò 14.00 ÷. äî 
17.00 ÷àñà. Íÿìà äà ñå äîïóñ-
êà ñòðóïâàíå íà õîðà ïðåä äå-
ëîâîäñòâàòà è ðåãèñòðàòóðàòà, 

êàêòî è ïðåä ñúäåáíèòå çàëè. 
Â ñúäåáíàòà ïàëàòà ùå ñå 

äîïóñêàò ñàìî ëèöà ñ ïðåä-
ïàçíè ìàñêè èëè øëåìîâå, 
ñëåä çàäúëæèòåëíî äåçèí-
ôåêöèðàíå íà ðúöåòå. Ïðî-
ïóñêàòåëíèÿò ðåæèì ùå ñå 
êîíòðîëèðà îò ñëóæèòåëèòå íà 
Ñúäåáíàòà îõðàíà.

Â ñúäåáíèòå çàëè ùå ñå 
äîïóñêàò ñàìî ó÷àñòíèöèòå ïî 
äåëàòà, êîèòî ñå ðàçãëåæäà â 
ìîìåíòà. Íÿìà äà ñå äîïóñêà 
ïóáëèêà, èçâúí ó÷àñòíèöèòå 
â êîíêðåòíèòå ïðîèçâîäñòâà. 
Âñè÷êè ëèöà â çàëàòà ñà çà-
äúëæåíè äà èçïîëçâàò ëè÷íè 
ïðåäïàçíè ñðåäñòâà. 

Ïðèçîâàâàò ñå ãðàæäàíèòå 
è àäâîêàòèòå äà èçïîëçâàò 
ìàêñèìàëíî âúçìîæíîñòèòå 
çà ïîäàâàíå íà ìîëáè è äî-
êóìåíòè äèñòàíöèîííî - ïî 

ïîùàòà è ÷ðåç êóðèåð, êàêòî 
è çà äèñòàíöèîííè ñïðàâêè ïî 
äåëà ÷ðåç Åëåêòðîííèÿ ïîðòàë 
çà åëåêòðîííî ïðàâîñúäèå èëè 
ïî òåëåôîí. 

Äî îôèöèàëíîòî îáÿâÿâà-
íå íà îòïàäàíå íà ðèñêà îò 
çàðàçà, ïî âúçìîæíîñò, ïðè-
çîâàâàíåòî ïî äåëàòà ùå ñå 
îñúùåñòâÿâà ïî òåëåôîí èëè 
ïî åëåêòðîíåí ïúò. 

Ïðåäâèäåíà å åæåäíåâíà 
äåçèíôåêöèÿ íà ïîäîâåòå â 
ïîìåùåíèÿòà è ÷àñòèòå îò 
ñãðàäàòà, ïðåç êîèòî ïðåìè-
íàâàò ãðàæäàíè, êîÿòî ùå ñå 
èçâúðøâà  âúâ âðåìåòî ìåæäó 
12.00 ÷. è 14.00 ÷àñà.

 Ïúëíàòà çàïîâåä íà  è.ô. 
àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäè-
òåë íà Îêðúæåí ñúä – Äîáðè÷ 
å ïóáëèêóâàíà íà èíòåðíåò 
ñòðàíèöàòà íà èíñòèòóöèÿòà.

Ìèíèñòúðúò íà òóðèçìà Í. 
Àíãåëêîâà ñúñ ñâîÿ çàïîâåä 
îïðåäåëè íåîõðàíÿåìèòå 
ïëàæîâå çà 2020 ã.

Îáëàñòíèÿò óïðàâèòåë íà 
îáëàñò Äîáðè÷, êàòî âúçëî-
æèòåë ïî ñìèñúëà íà Çàêîíà 
çà îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè, 
ïóáëèêóâà Ðåøåíèå çà îòêðè-
âàíå íà ïðîöåäóðà ÷ðåç ïóá-
ëè÷íî ñúñòåçàíèå, çà âúçëà-
ãàíå íà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà 
ñ ïðåäìåò: „Îðãàíèçèðàíå è 
èçâúðøâàíå íà âîäíîñïàñè-
òåëíà äåéíîñò ïðåç 2020 ã. 
íà òåðèòîðèÿòà íà íåîõðà-
íÿåìèòå ìîðñêè ïëàæîâå â 
îáëàñò Äîáðè÷: „Êîñìîñ“, 
“Êðàïåö-ñåâåð“ (áåç ÷àñò 3), 
„Øàáëà“, „Äîáðóäæà-ñåâåð 
1“, „Äîáðóäæà-ñåâåð 2“, „Áî-
ëàòà“ è „Ôèø-Ôèø íîâ““.

 Îôåðòè æåëàåùèòå êàíäè-
äàò äà ó÷àñòâàò â îáÿâåíàòà 
îáùåñòâåíà ïîðú÷êà, ìîãàò 
äà ïîäàâàò â ñðîê äî 17,30 
÷àñà íà 04.06.2020 ã. â „Áþðî 
çà êîìïëåêñíî îáñëóæâàíå“ 
â Îáëàñòíà àäìèíèñòðàöèÿ 
Äîáðè÷, óë.“Íåçàâèñèìîñò“ 
� 5. Ïðîãíîçíàòà ñòîéíîñò 
íà ïîðú÷êàòà å 91 666,67 
ëåâà áåç ÄÄÑ çà ñðîê íà 
èçïúëíåíèå – 60 êàëåíäàðíè 
äíè, ñ÷èòàíî îò ïîäïèñâàíå-
òî íà äîãîâîð, íî íå ïî-êúñíî 
îò 15.09.2020 ã. Èçïúëíèòå-
ëÿò ñëåäâà äà îáåçïå÷àâà 
âîäíîñïàñèòåëíàòà äåéíîñò 
íà îáÿâåíèòå íåîõðàíÿåìè 
ìîðñêè ïëàæîâå, ñúñ ñëåä-
íèÿ áðîé ïîñòîâå:

 1. „Êîñìîñ“, îáùèíà Øà-
áëà, áðîé ïîñòîâå - 1 (åäèí);

2. “Êðàïåö-ñåâåð“, áåç 
÷àñò 3, îáùèíà Øàáëà, áðîé 
ïîñòîâå - 2 (äâà);

3. „Øàáëà“, îáùèíà Øà-
áëà, áðîé ïîñòîâå - 2 (äâà);

4. „Äîáðóäæà-ñåâåð 1“, îá-
ùèíà Øàáëà, áðîé ïîñòîâå 
- 1 (åäèí);

5. „Äîáðóäæà-ñåâåð 2“, îá-
ùèíà Øàáëà, áðîé ïîñòîâå 
- 1 (åäèí);

6. „Áîëàòà“, îáùèíà Êà-
âàðíà,  áðîé ïîñòîâå - 1 

(åäèí);
7. „Ôèø-Ôèø íîâ“, îáùèíà 

Áàë÷èê“, áðîé ïîñòîâå - 1 (åäèí).
Ðåøåíèåòî çà îòêðèâàíå 

íà ïðîöåäóðàòà è Îáÿâëåíèå-
òî çà ïîðú÷êà ñà ïóáëèêóâà-
íè â Ðåãèñòúðà íà îáùåñò-
âåíèòå ïîðú÷êè - http://www.
aop.bg/, ïîä íîìåð 01186-
2020-000. Äîêóìåíòàöèÿòà 
çà ó÷àñòèå è ïðèëîæåíèòå 
êúì íåÿ îáðàçöè ñà ïóáëè-
êóâàíè íà èíòåðíåò-ñòðàíè-
öàòà íà Îáëàñòíà àäìèíè-

ñòðàöèÿ Äîáðè÷, ÏÐÎÔÈ-
ËÀ ÍÀ ÊÓÏÓÂÀ×À, http://
dobrich.government.bg/ipage.
php?id=417 

Íà èíòåðíåò ñòðàíèöàòà íà 
Ìèíèñòåðñòâî íà òóðèçìà ñà 
ïóáëèêóâàíè çàïîâåäè íà ìè-
íèñòúð Íèêîëèíà Àíãåëêîâà, 
ñ êîèòî ñà îïðåäåëåíè íàå-
ìàòåëè íà äðóãè ÷åòèðè ïëà-
æà íà òåðèòîðèÿòà íà îáëàñò 
Äîáðè÷ – „Áîæóðåö-Òîïîëà 
1“, „Âèëè ×àéêà“, „Áîæóðåö-
Òîïîëà 3“ è „Áàòîâñêè“.

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОТКРИ ПРОЦЕДУРА ЗА 
ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЗА ВОДНОСПАСИТЕЛНА 
ДЕЙНОСТ НА НЕОХРАНЯЕМИ ПЛАЖОВЕ 

112 ÍÎÂÈÍÈ
Íà 15 ìàé, îêîëî 20:30 ÷àñà 

â ãðàä Äîáðè÷ å ñïðÿí çà 
ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë „Ìåð-
öåäåñ”, óïðàâëÿâàí îò 33-ãîäè-
øåí ìúæ îò ãðàä Âàðíà. Ïðè 
ïîñëåäâàëàòà ïðîâåðêà íà 
âîäà÷à íà àâòîìîáèëà çà óïî-
òðåáà íà íàðêîòè÷íè è óïîé-
âàùè âåùåñòâà, òåñòúò îò÷èòà 
íàëè÷èåòî íà ìåòààìôåòàìèí. 
Çàäúðæàí å çà 24 ÷àñà. 

Íà 15 ìàé, îêîëî 18:20 
÷àñà â ãðàä Ãåíåðàë Òîøåâî 
å ñïðÿí çà ïðîâåðêà êîëåñåí 
òðàêòîð „Êóáîòà”, áåç ðåãèñ-
òðàöèîííà òàáåëà, óïðàâëÿâàí 
îò 59-ãîäèøåí ìúæ. 

Íà 15 ìàé, îêîëî 20:30 ÷àñà 
ïî óë. „Îòåö Ïàèñèé” â ãðàä 
Äîáðè÷ å ñïðÿí çà ïðîâåðêà 
ëåê àâòîìîáèë „Ìåðöåäåñ” ñ 
âàðíåíñêà ðåãèñòðàöèÿ, óïðà-
âëÿâàí îò 34-ãîäèøåí ìúæ îò 
ãðàä Âàðíà è äâàìà ïúòíèöè, 
èçâåñòíè íà ÌÂÐ. Â õîäà íà 
ïðîâåðêàòà â àâòîìîáèëà ñà 
óñòàíîâåíè äâà áðîÿ êàòàëè-
çàòîðè çà ëåê àâòîìîáèë ñúñ 
ñëåäè îò ñðÿçâàíå ïî òÿõ. 

Íà 16 ìàé, îêîëî 01:50 ÷àñà 
ïî ãëàâåí ïúò I-9 â ðàéîíà íà 
ãðàä Êàâàðíà å ñïðÿí çà ïðî-
âåðêà ëåê àâòîìîáèë „Àóäè”, 
óïðàâëÿâàí îò 45-ãîäèøåí ìúæ 
îò ãðàä Áàë÷èê. Ïðè ïîñëåä-
âàëàòà ïðîâåðêà çà óïîòðå-
áà íà àëêîõîë ñ òåõíè÷åñêî 
ñðåäñòâî, öèôðîâàòà èíäè-
êàöèÿ îò÷èòà íàëè÷èåòî íà 
1,59 ïðîìèëà â èçäèøàíèÿ îò 
âîäà÷à âúçäóõ. Çàäúðæàí å çà 
24 ÷àñà. 

Íà 16 ìàé, îêîëî 15:00 ÷àñà 
ïî óë. „Ðàëèöà” â ãðàä Äîáðè÷ 
å èçâúðøåíà ïðîâåðêà íà êðè-
ìèíàëíî ïðîÿâåí 20-ãîäèøåí 
ìúæ. Â õîäà íà ïðîâåðêàòà å 
óñòàíîâåíà ñóõà òðåâíà ìàñà 
ñ òåãëî 0,4 ãðàìà, ðåàãèðàùà 
íà êàíàáèñ. Çàäúðæàí å çà 
24 ÷àñà. 

Íà 16 ìàé, îêîëî 15:10 ÷àñà 
ïðè ÑÏÎ ïî ëèíèÿ íà ïúòíî-
òðàíñïîðòíèÿ òðàâìàòèçúì 
â ñ. Ëþëÿêîâî å ñïðÿí çà 
ïðîâåðêà ìîòîïåä, áåç ðåãèñ-
òðàöèîííà òàáåëà, óïðàâëÿâàí 
îò 66-ãîäèøåí ìúæ, èçâåñòåí 
íà ÌÂÐ. 

Íà 17 ìàé, îêîëî 23:30 ÷àñà 
ïî áóë. „25-òè Ñåïòåìâðè” 
â ãðàä Äîáðè÷ å èçâúðøåíà 
ïðîâåðêà íà êðèìèíàëíî ïðî-
ÿâåí 41-ãîäèøåí ìúæ. Â õîäà 
íà ïðîâåðêàòà å óñòàíîâåíà 
ñóõà òðåâíà ìàñà ñ òåãëî 3,3 
ãðàìà, ðåàãèðàùà íà êàíàáèñ. 
Çàäúðæàí å çà 24 ÷àñà.   ÍÄÒ 

Ïîëèöèÿòà å óñòàíîâèëà 
êðàäåöà íà äîìîâà êðàæáà 
â Ãåíåðàë Òîøåâî, ñúîáùà-
âàò îò ÎÄ íà ÌÂÐ Äîáðè÷. 
Òîâà å 26-ãîäèøåí êðèìèíàë-
íî ïðîÿâåí ìúæ îò Äîáðè÷, 
êîéòî å çàäúðæàí íà 15 ìàé, 
ñëåä ïðîâåäåíè ÎÈÌ è ÏÑÄ 
â çåìëèùåòî íà ñ. Ïëåíèìèð. 
Ïî âðåìå íà ðàçñëåäâàíåòî å 
óñòàíîâåíî, ÷å àðåñòóâàíèÿò å 
èçâúðøèòåë íà äîìîâà êðàæ-
áà, èçâúðøåíà íà 12 ìàé ò.ã. 
îò ÷àñòåí èìîò íà òåðèòîðèÿòà 
íà ãðàä Ãåíåðàë Òîøåâî. Ïðè 
äåÿíèåòî ïðîòèâîçàêîííî ñà 
îòíåòè äâà áðîÿ ìîáèëíè òåëå-
ôîíè, ëàïòîï, ëè÷íè äîêóìåíòè 
è âåùè, è ñóìàòà îò 1 300 
ëåâà. Âåùèòå, îáåêò íà ïîñå-
ãàòåëñòâîòî, ñà óñòàíîâåíè è 
èççåòè ïî íàäëåæíèÿ ðåä. Íà 
êðàäåöà å íàëîæåíà ìÿðêà çà 
íåîòêëîíåíèå „çàäúðæàíå ïîä 
ñòðàæà”. Ðàáîòàòà ïî ñëó÷àÿ 
ïðîäúëæàâà.                       ÍÄÒ 

43-ãîäèøåí ìúæ îò Ñèëè-
ñòðà çàãèíà íà ìÿñòî, ñëåä 
êàòàñòðîôà â ñåëî Êàðàïå-
ëèò. Òðàãåäèÿòà å ñòàíàëà íà 
15 ìàé, îêîëî 17:20 ÷àñà. Íà 
ìÿñòî å óñòàíîâåíî, ÷å ëåê 
àâòîìîáèë „Ôîëêñâàãåí”, 
óïðàâëÿâàí îò 43-ãîäèøåí 
ìúæ îò ãðàä Ñèëèñòðà ïîðàäè 
äâèæåíèå ñ íåñúîáðàçåíà 
ñêîðîñò íà çàâîé, ãóáè êîí-
òðîë íàä àâòîìîáèëà, ïîä-
íàñÿ ñå è íàâëèçà ñòðàíè÷íî 
â íàñðåùíî äâèæåíèå. Ïðè 
ïîñëåäâàëèÿ óäàð ñ íàñðåù-
íî äâèæåùèÿ ñå àâòîìîáèë 
„Îïåë”, 43-ãîäèøíèÿò ìúæ 
ïî÷èâà íà ìÿñòî. Ïî ñëó÷àÿ 
å îáðàçóâàíî äîñúäåáíî ïðî-
èçâîäñòâî.                         ÍÄÒ 

Íà 16 ìàé, îêîëî 17:20 ÷àñà 
å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå çà âúç-
íèêíàëî ÏÒÏ â ãðàä Ãåíåðàë 
Òîøåâî. Íà ìÿñòî å óñòàíîâå-
íî, ÷å 56-ãîäèøåí ìúæ îò ãðàä 
Ãåíåðàë Òîøåâî, âîäà÷ íà ëåê 
àâòîìîáèë „ÁÌÂ”, íå ñïàçâà 
äèñòàíöèÿ ñ äâèæåùèÿ ñå 

Êðàæáà íà ïèëåòà å ðåãè-
ñòðèðàíà â ïîëèöèÿòà ïðåç óè-
êåíäà. Íà 16 ìàé, îêîëî 07:40 
÷àñà å ïîëó÷åíî ñúîáùåíèå çà 
èçâúðøåíà êðàæáà íà îêîëî 
40 áðîÿ ïèëåòà, âñÿêî ïî 1 êã, 
îò ñòîïàíñêà ïîñòðîéêà íà 
òåðèòîðèÿòà íà ñ. Ï÷åëàðîâî. 
Ïî ñëó÷àÿ å îáðàçóâàíî äîñú-
äåáíî ïðîèçâîäñòâî.       ÍÄÒ 

ïðåä íåãî âëåêà÷ è ñå áëúñêà â 
çàäíàòà ÷àñò íà ïîëóðåìàðêå-
òî.  Âñëåäñòâèå íà èíöèäåíòà, 
âîäà÷úò íà ëåêèÿ àâòîìîáèë å 
ñ ðàçêúñàíî êîíòóçíà ðàíà íà 
ãëàâàòà, îñâîáîäåí çà äîìàø-
íî ëå÷åíèå. ÏÒÏ å îáñëóæåíî 
ïî àäìèíèñòðàòèâåí ðåä. ÍÄÒ ОТКРАДНАХА 

40 ПИЛЕТА
43-ГОДИШЕН 
ЗАГИНА НА 
МЯСТО ПРИ 
КАТАСТРОФА

РАЗКРИХА 
КРАДЕЦ НА 
ДОМОВА КРАЖБА

БМВ СЕ БЛЪСНА ВЪВ ВЛЕКАЧ
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СЛАВЕЙКОВЦИ ИЗПРАТИХА
АБИТУРИЕНТИТЕ СИ ВИРТУАЛНО

По традиция, в послед-
ния за дванадесетокласни-
ците учебен ден, в СУ
"П.Р.Славейков" бе органи-
зирано тържествено изп-
ращане на поредния прек-
расен, славейковски ви-
пуск. Всеки абитуриент
очаква с нетърпение този
момент. За випуск 2020
този последен учебен ден
бе белязан от COVID-19,
маските, социалната дис-
танция и онлайн обучени-
ето. Необичайната ситуа-
ция обаче не попречи
емоциите и доброто наст-
роение да завладеят
всички. Думи на благодар-
ност, сълзи от радост,
виртуални прегръдки и це-
лувки преливаха от учеб-
ната платформа, където
ученици, учители и роди-
тели съпреживяха едно
"Космическо пътешест-
вие" до планетата Учили-
ще. Сърца, усмивки, поз-
дравления към абитуриен-
тите белязаха нестандар-
тния празник. С песни, за-
качки и вдъхновяващи ду-
ми, по-малките и по-голе-
ми ученици изпратиха
най-големите, пожелаха
им на добър път и да не

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УЧАСТВА
В СРЕЩА С МИНИСТЪР АНГЕЛКОВА

На 14 май министърът на
туризма Николина Ангелко-
ва се срещна с представи-
тели на туристическия
бранш от Добрич и Варна.
В срещата участваха об-
ластният управител на
Добрич Красимир Кири-
лов, директорите на РЗИ
Добрич д-р Светла Ангело-
ва и на ОД МВР Добрич -
Никола Панчев.

Пред туристическия
бранш министър Ангелкова
разясни предложенията на
министерството към турис-
тическия бранш. Тя споде-
ли, че се работи в две ос-
новни направления - едно-
то е на ниво Европейска
комисия, постигане на до-
говореност за пътувания в
рамките на ЕС, както и
възможността да се изда-
ват ваучери на потребите-
ли, закупили почивка със
срок на валидност до 24
месеца. Министър Ангелко-
ва сподели също, че тя за-
едно с колегите й минист-
ри на туризма в Гърция,
Испания, Италия, Кипър,
настояват за създаване на
фонд на европейско ниво
с цел гарантиране на пъту-
ванията. Така ще се осигу-
ри ликвидност на икономи-
ческите субекти от сектор
туризъм и ще се гаранти-

рат правата на потребите-
лите на туристически услу-
ги, подчерта Ангелкова. Тя
накратко разясни предло-
женията, които министер-
ството има към отделните
сектори в туризма - плажо-
ве, заведения, хотели. По-
сочено бе, че чадър с два
шезлонга трябва да заема
площ от 20 квадрата. За
месец юни се позволява
спасителите на постовете
да бъдат по един или пла-
жовете да се обслужват от
мобилни групи.

Министърът на туризма
сподели още, че няма да
се поставят в карантина

хотелите при възникване
на случай, но всяко място
за настаняване трябва да
има отделна стая за пос-
тавяне на гости под каран-
тина. Към момента изхран-
ването на туристи става
само на открити тераси и
в градини, като се следи
заболяемостта и при съг-
ласуване със здравните
власти, ще могат да се от-
ворят и ресторантите. "Ра-
ботим активно с колегите
от другите страни за уед-
наквяване на здравните
протоколи. Препоръките
на Европейската комисия
от вчера са за поетапно
отваряне на границите. В
момента в целия ЕС пра-
вилата са едни и същи. До
края на месеца ще се пос-
тараем да бъде разработе-
на декларация за пътува-
не на собствен риск, коя-
то ще е правило и всеки
декларирал неверни данни
ще носи отговорност, а
глобата е в размер на 5 000
лв." - каза министър Ангел-
кова. Навсякъде трябва да
има осигурена дистанция,
да има на разположение
дезинфектанти и да се из-
вършва дезинфекция на
общите помещения, доба-
ви още Н. Ангелкова.

губят надежда дори в
трудни времена като нас-
тоящето. "Скъпи приятели!
Дойде време за раздяла!
Но раздялата ни с вас е
уникална! Подлата панде-
мия ни отне удоволствие-
то да взривим емоции,
спомени и сантименти и
заедно да съпреживеем
вашият празник. Няма да
позволим на някакъв ви-
рус да ни лиши от удовол-
ствието да бъдем заедно
и да изживеем всички
онези прекрасни мигове,
които съдбата е отредила
да споделяме." - бяха част
от думите на подкрепа
към нашите зрелостници.
И абитуриентите изразиха
своите чувства на тре-
вожност, но и радост от
приключването на един
важен и труден етап жи-
вота - средното образова-
ние. "Ние сме учениците,
които нямат възможност-
та да прекарат последни-
те учебни дни в класните
стаи. За нас спирането на
часовете не е празник
Ние сме ядосани, тъжни,
неспокойни , защото няма
да седнем на чина пове-
че, няма да се посмеем на

взаимните шеги в час".
Въпреки това обаче, два-
надесетокласниците бяха
оптимисти: "Нека се пре-
гърнем виртуално и всич-
ко ще е наред." И отпра-
виха прекрасни думи на
благодарност към своите
учители и ръководството
на училището, споделиха
своите спомени и прежи-
вявания в училище и по
традиция отброиха до 12.
И както винаги е било -
Директорът поздрави зре-
лостниците ни: " Предпо-
лагам, че този ден често
ще идва в съзнанието ви.
12 години заедно, не е
малко време - то е пове-
че от половината от ва-
шия живот  Запомнете ху-
бавите неща и ги пазете
в сърцето си, запомнете
приятелите, запомнете ва-
шите учители, които са ви
довели до онази така на-
речена зряла възраст. Вие
вече сте големи и доказах-
те, че вече можете да пи-
шете и проектирате своя
собствен живот. Бъдете
много здрави, бъдете мно-
го обичани. На добър път,
зрели момичета и момче-
та!" НДТ

В ТЕРВЕЛ АВАРИЙНО ЩЕ БЪДЕ
ВЪЗСТАНОВЕН УЧАСТЪК ОТ ГЛАВЕН
КОЛЕКТОР, УНИЩОЖЕН ПРИ ПОЖАР

В Тервел аварийно ще
бъде възстановен участък
от главен колектор към
пречиствателната станция
за отпадъчни води, който
бе унищожен при пожар,
съобщава кореспондентът
на БТА Юлия Христова.

При инцидента на 14
март, за който от пожар-
ната служба смятат, че е
възникнал след захвърля-
не на запалени автомобил-
ни гуми в дере, са унищо-
жени всички канализаци-
онни тръби. След произ-
шествието е направено

аварийно заустване на от-
падъчните води от място-
то на прекъсването, при-
помнят от общината. Ко-
лекторът е част от приклю-
чилия проект за обновява-
не на водния цикъл в Тер-
вел през 2014 година с фи-
нансиране от оперативната
програма "Околна среда".

Общината вече обяви об-
ществена поръчка за въз-
становяване на опожаре-
ния участък с дължина око-
ло 150 метра, като може да
отдели за ремонта до 138
420 лева без ДДС. Пред-

ОИЦ-ДОБРИЧ В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА ПО
ПРОЦЕДУРАТА ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА
ЗА СПРАВЯНЕ С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ
ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Близо 40 души се вклю-
чиха на живо в провелия
се днес уебинар, на който
инж. Геновева Друмева,
управител на Областен ин-
формационен център -
Добрич представи проце-
дура BG16RFOP002-2.073
"Подкрепа на микро- и
малки предприятия за пре-
одоляване на икономичес-
ките последствия от панде-
мията COVID-19", по Опе-
ративна програма "Инова-
ции и конкурентоспособ-
ност" 2014-2020 г. Към края
на работния ден, онлайн
презентацията е разпрос-
транена чрез социалните
мрежи като е достигнала
до близо 2 000 заинтере-
совани лица е и прегледа-
на над 700 пъти.

Основна цел на проце-
дурата с бюджет от 173
млн. лв. е да се осигури
оперативен капитал за
предприятията за справя-
не с последиците от пан-
демията COVID-19 и оси-
гуряване на стабилност
на работните места.

Проектни предложения
могат да подават всички
микро и малки предприя-
тия с минимум 30 000 лв.
нетни приходи от продаж-
би, осъществяващи дей-
ност в неземеделския сек-
тор, включително и такива
регистрирани и извършва-
щи стопанска дейност в
селски район. Кандидати-
те трябва да са юридичес-
ки лица или еднолични тър-
говци, регистрирани по
Търговския закон или За-
кона за кооперациите пре-
ди 01.07.2019 г. и да са осъ-
ществявали дейност през
2019 г. Важно условия за

допустимост е предприяти-
ята да са с регистриран
спад с минимум 20% в обо-
рота за месец април 2020
г., спрямо средно аритме-
тичния месечен оборот
(нетни приходи от продаж-
би) през 2019 г.

Размера на безвъзмезд-
на финансова помощ по
процедурата е до 10% от
нетни приходи на предпри-
ятието от продажби за 2019
г. и е в границите от 3 000
лв. до 10 000 лв. Финанси-
рането е 100% и не се изис-
ква съфинансиране от стра-
на на кандидатите. Одобре-
ната финансова помощ ще
се предоставя в срок от 15
работни дни от подписване
на административен дого-
вор и ще се отчита до един
месец от края на изпълне-
нието на проекта.

Допустими по процеду-
рата са разходи за заку-
пуване на суровини, мате-
риали и консумативи, вън-
шни услуги (вкл. режийни
разходи) и за персонал
назначен преди 13.03.2020
г. (възнаграждения, осигу-
рителни и здравни вноски
за сметка на работодате-
ля). Те трябва да са извър-
шени и платени в периода
след 01.02.2020 г. и до 3 ме-
сеца от датата на влизане
в сила на административ-
ния договор за предоста-
вяне на помощта.

Крайният срок за пода-
ване на проектни предло-
жения е 16:30 часа на
15.06.2020 г.

Пълният пакет с доку-
менти по процедурата е
публикуван на https://
eumis2020.government.bg,
на интернет страницата на

оперативната програма
www.opic.bg, както и на
Единния информационен
портал www.eufunds.bg.

Подаването на проекти-
те става чрез попълване
на уеб базиран формуляр
за кандидатстване, с из-
ползването на квалифици-
ран електронен подпис
(КЕП), чрез модула "Е-кан-
дидатстване" в ИСУН на
интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg

Въпроси, свързани с ос-
новните параметри и допус-
тимостта по процедурата
могат да бъдат задавани по
електронна поща:
covid19.micro@mi.government.bg

При технически въпроси
и затруднения, свързани с
функционирането на ИСУН
2020, кандидатите могат да
се обръщат към звеното за
помощ на потребителите
на системата на електрон-
ната поща:
support2020@government.bg
или през формата за обрат-
на връзка на адрес: https://
eumis2020.government.bg/
bg/s/Feedback/Index.

Видеоразяснение за по-
пълване на формуляра за
кандидатстване в ИСУН
2020 може да бъде наме-
рено на следния линк:
https://www.youtube.com/
watch?v=wqXdlANA11g&feature=youtu.be

Екипът на Областен ин-
формационен център-Доб-
рич е на разположение за
предоставяне на допълни-
телна безплатна инфор-
мация на телефони:
0897560860, 0897560660,
0897560760, електронна
поща oic_dobrich@abv.bg
и на страницата ни във
фейсбук.

вижда се аварийно-възста-
новителните работи да бъ-
дат изпълнени по старото
трасе на колектора чрез
свързване на запазените
стоманобетонови шахти.
Ще бъдат монтирани опор-
ни стоманобетонови бло-
кове и след полагането на
новите канализационни
тръби ще се направи из-
питване на възстановения
участък.

Офертите на кандидати-
те за аварийните работи
ще бъдат отворени на 19
май.

УЧЕНИК ОТ ДОБРИЧ Е СРЕД ПРИЗЬОРИТЕ
В КОНКУРСА "ПЕТЯ ДУБАРОВА"

Тийнейджър от Добрич е
сред призьорите в Нацио-
налния литературен кон-
курс "Петя Дубарова". 18-го-
дишният ученик от ПМГ
"Иван Вазов"  Пенко Геор-
гиев Балъков  е класиран на
второ място в раздел про-
за. Голямата награда на Об-

щина Бургас  и първо мяс-
то в конкурса печели 15-го-
дишната Алекса Георгиева,
ученичка от АЕГ "Гео Милев"
в морския град.

Жури с председател
Кристин Димитрова и чле-
нове Бойко Ламбовски,
Марин Бодаков, Иван Су-

хиванов и Янчо Чолаков
излъчи фаворитите за 2020-
а гдина. Церемонията се
проведе при закрити вра-
та в Културен център "Мор-
ско казино", но бе излъче-
на онлайн във фейсбук
страницата на Община
Бургас.



44ndt@dobrich.net

Брой 67 (6343)

CYAN   MAGENTA   YELLOW   BLACK

CYAN   MAGENTA   YELLOW   BLACK

  ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИКwww.ndt1.com
19 май 2020 г.   

Optimum AQUAmax
® 

® 

ЦАРЕВИЧНИТЕ ХИБРИДИ

ВИСОКИ ДОБИВИОСИГУРЯВАТ

НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕТО

Áÿõìå ìíîãî ùàñòëèâè äà âè ñúîáùèì, ÷å ëþáèìîòî 
âàêàíöèîííî ñåëèùå Àëáåíà ñúâñåì ñêîðî îòâîðè çà 
ðàçõîäêè, à öåíàòà çà ïàðêèíã å ñàìî 5 ëâ.

Òóê âèå è âàøåòî ñåìåéñòâî ùå ñå ÷óâñòâàòå ñïîêîéíè 
è â áåçîïàñíîñò, çàùîòî îùå îò âõîäà àâòîìîáèëúò íà 
âñåêè âëèçàù ùå áúäå äåçèíôåêöèðàí, à òåìïåðàòóðàòà 
-  èçìåðåíà.

Ùå ìîæå äà ñå ðàçõîäèòå ïî èçðÿäíî ïî÷èñòåíè è 
ïðèâåòëèâè êðèâîëè÷åùè ìåæäó ëþáèìèòå õîòåëè óëèöè, 
à âàøåòî äåòå äà êàðà êîëåëî, ñêåéòáîðä èëè ðîëåðè, 
áåç ïðèòåñíåíèå çà òðàôèê èëè íåðàâíîñòè, çà êîèòî âèå 
êàòî ðîäèòåëè íåïðåñòàííî äà ñå îãëåæäàòå ñ òðåâîãà.

Çàùî íå è ðàçõîäêà â Íàöèîíàëíèÿ ðåçåðâàò Áàëòàòà, 
ìåæäó êðàñèâèòå è ãúñòî ðàçïîëîæåíè äúðâåòà, äîêàòî 
ïîãëåäúò âè çàïå÷àòâà êðàñèâèòå öâåòîâå íà öúôíàëèòå 
ïðîëåòíè öâåòÿ. Ðàçõîäêà, êîÿòî äà çàâúðøè ñ îòêðè-
âàùà ñå íåâåðîÿòíà ìîðñêà ïàíîðàìà è íàé-êðàñèâèÿ, 
÷èñò, ðàâåí è ãîëÿì ïëàæ íà ×åðíîìîðèåòî!

Êàêâî ïî-õóáàâî, ñëåä òåçè ïðèÿòíè ìîìåíòè äà ñè 
ïîõàïíåòå âêóñíî âúâ âå÷å îòâîðåíàòà âúíøíà ÷àñò íà 
ðåñòîðàíò „Tex Mex Beergarden“. Îáÿä èëè âå÷åðÿ ñ 
èçïúëíåíè âñè÷êè ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè, çà äà ñå 
÷óâñòâàòå áåçîïàñíî è ñïîêîéíî – ðàçäàëå÷åíè ìàñè, 
èíäèâèäóàëíè ïàêåòè ñ ïðèáîðè çà âñåêè.

Ëþáèòåëèòå íà òåíèñà ñðåä âàñ ïúê áèõà ìîãëè äà 
íàïðàâÿò åäíà ñòðàõîòíà òðåíèðîâêà íà âå÷å îòâîðå-
íèòå òåíèñ êîðòîâå â êîìïëåêñà. Â ñúîáîòíèÿ 16.05. 
áÿõà îðãàíèçèðàíè ïúðâèòå òðåíèðîâêè çà äåöà è 
âúçðàñòíè. Êàòî ÷àñò îò òðåíèðîâêèòå, ùå áúäàò 
ïðàâåíè  è äåìîíñòðàöèÿ êàê äà èãðàåì òåíèñ è äà 
ñïàçèì âñè÷êè ïðàâèëà çà áåçîïàñíîñò!

Íà 19.06. ùå îòâîðÿò è ëþáèìèòå „Ðàëèöà Ñóïå-
ðèîð“, „Âèëè Ìàãíîëèÿ“.

Ñúùî íà 19.06. íåâåðîÿòíèÿò àêâà ïàðê „Àêâà-
ìàíèÿ“ îòíîâî ùå ïîñðåùà ãîñòè çà çàáàâëåíèÿ è 
õóáàâè åìîöèè.

Îòíîâî íà 19.06. ðåñòîðàíò „Ðàé“ âè ïðèêàíâà 

АЛБЕНА: НОВ СЕЗОН - НОВИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Какво ни очаква в Албена през лято 2020

çà íàïèòêè ïðåç óèê-
åíäèòå íà ïëàæà íà 
Àëáåíà.

Îò 15.06. ùå îòâîðè 
âðàòè è „Maritim Hotel 
Paradise Blue Albena 
5*“

Ñ îãðîìíî âúëíå-
íèå âè ñúîáùàâàìå è 
÷å õîòåëñêè êîìïëåêñ 
„Êàëèàêðà“ – „Êàëè-
àêðà Áèé÷ 4*“ è „Êà-
ëèàêðà Ìàðå 4*“, ùå 
ïîñðåùíàò ïúðâèòå 
ñè ãîñòè îò 29.05.

Î ò  1 2 . 0 5  ð å ñ -
ò î ð à í ò  „ T e x  M e x 
Beergarden“ å íà âàøå 
ðàçïîëîæåíèå ñ èí-
òåðíàöèîíàëíè êóëè-
íàðíè ïðåäëîæåíèÿ.

Îò 12.05 çà âñè÷êè 
ëþáèòåëè íà ñïîðòà, 
ðàáîòÿò öåíòðàëíèòå 
òåíèñ êîðòîâå â êîì-
ïëåêñà.

Áúëãàðèÿ ïîêàçà íà ñâåòà ïëàæ, êîéòî ãîðäî ìîæå 
äà áúäå ñî÷åí çà îáðàçåö â óñëîâèÿòà íà COVID-19. 
Âúâ âàêàíöèîííîòî ñåëèùå „Àëáåíà“ ïîäðåäèõà 
÷àäúðèòå ïî êîíåö è îáÿâèõà, ÷å ùå îñèãóðÿò ïî 25 
êâàäðàòíè ìåòðà çà ÷àäúð ñ äâà øåçëîíãà.

Îòñòîÿíèåòî ìåæäó ÷àäúðèòå â êóðîðòà, êàêòî 
âå÷å îáÿâèõìå, ùå å 7 ìåòðà. Êàðòèíàòà îò ïòè÷è 
ïîãëåä å äîñòîéíà çà êàðòèíà íà ìàéñòîð íà ÷åòêà-
òà è å èñòèíñêà íàñëàäà çà î÷èòå çà âñåêè ëåòîâíèê.

Ñòîïàíèíúò íà ïëàæà – „Àëáåíà“ ÀÄ, å îñèãóðèë è 
4-ìåòðîâ êîðèäîð çà òóðèñòèòå, ïî êîéòî äà ñòèãíàò 
äî ìîðåòî èëè äà ñè âçåìàò íåùî ðàçõëàäèòåëíî. 
Îñèãóðåíî å äîñòàòú÷íî ðàçñòîÿíèå, çà äà ìîãàò 
ãîñòèòå íà êîìïëåêñà äà ñå ðàçìèíàò è ïî òîçè 
íà÷èí äà ñïàçÿò ìåðêèòå çà ôèçè÷åñêî ðàçñòîÿíèå 

åäèí îò äðóã.
Öåëòà íà êóðîðòà å äà ïðåäëîæè íà òóðèñòèòå ñè 

áåçîïàñíî äà ñå íàñëàæäàâàò íà âàêàíöèÿòà ñè! 
Ïëàæúò â Àëáåíà å äúëúã 2,5 êèëîìåòðà. Èìà øèðî-
êà èâèöà, ñ ôèí ïÿñúê è ïëèòêî ìîðå. Ïëàæúò èìà 
ñëàâàòà íà åäèí îò íàé-áåçîïàñíèòå, áëàãîäàðåíèå 
íà ïðîôåñèîíàëíèÿ åêèï îò ñïàñèòåëè. Ñíèìêèòå 
íå ñàìî óäðÿò â çåìÿòà ïðåõâàëåíè åâðîïåéñêè 
ïëàæîâå è êóðîðòè, íî è ïîêàçâàò ïðåä ñâåòà ïúëíà 
ãîòîâíîñò çà ïîñðåùàíå íà òóðèñòè. Ïðèïîìíÿìå 
âè, ÷å â ïåòúê ìèíèñòúðúò íà òóðèçìà Íèêîëèíà Àí-
ãåëêîâà ïîñåòè Àëáåíà è ïðîâåäå ðàáîòíà ñðåùà ñ 
èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà „Àëáåíà“ ÀÄ Êðàñèìèð 
Ñòàíåâ. Â ðàìêèòå íà äâà äíè òÿ áå è â äðóãèòå íè 
äâà ãîëåìè êîìïëåêñà -   „Çëàòíè ïÿñúöè“ è „Ñëúí÷åâ 
áðÿã“, ïèøå https://bgtourism.bg/

БЪЛГАРИЯ ПОКАЗА НА 
СВЕТА ОБРАЗЕЦ ЗА ПЛАЖ 
В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
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РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЯТ НА ДОБРУДЖА
07 ИВАН СТАНЕВ ОБЛИЧА ЕКИПА
НА ХЕБЪР

Волейболният отбор на
Хебър (Пазарджик) предс-
тави първия си трансфер
за сезон 2020/2021 - разп-
ределителя Иван Станев.
Това се случи в официал-
ната фейсбук страница на
клуба със специално изгот-
вено видео, информира
bgvolleyball.com.

Иван Станев се завръща
в пазарджишкия тим, след
като през 2019 година за-
писа исторически успех с
него, спечелвайки Купата
на България и финиширай-
ки на второ място в Супер-
лигата. Сега разпределите-
лят се завръща, за да про-
дължи започнатото, след
като през изминалия сезон
бе основна фигура в отбо-
ра на Добруджа 07 и има
голяма заслуга добричлии

СТЕФАНИДИ СПЕЧЕЛИ ГРАДИНСКОТО
СЪСТЕЗАНИЕ В ОВЧАРСКИЯ СКОК
ПРИ ЖЕНИТЕ

Олимпийската шампион-
ка Катерина Стефаниди
спечели женското издание
на градинското предизви-
кателство в овчарския
скок. Гъркинята завърши с
34 успешни скока в срав-
нение с 30 от американка-
та Кейти Наджио и 21 от
канадката Алиша Нюман.

Летвата беше поставена
на четири метра за трите
дами, които се състезава-
ха на две 15-минутни сре-
щи на местните си писти.
"Ръцете ми бяха толкова

уморени в края", каза
Стефаниди, която спече-
ли злато на Олимпийски-
те игри в Рио през 2016
година.

Във версията за мъже

Сериозна задача са си
поставили на "Герена". Тя
е свързана с концерта,
който ще се проведе он-
лайн на 24 май. Тогава клу-
бът ще навърши 106 годи-
ни. От Левски вече започ-
наха да продават билети за
събитието. Цената им е 10
и 106 лева. До този момент
обаче има завеса около
изпълнителите. "Меридиан
мач" твърди, че от клуба
правят всичко възможно
перлата на шоуто да бъде

ЛЕВСКИ КАНИ ЛИЛИ ИВАНОВА
ЗА КОНЦЕРТА НА 24 МАЙ

ТОНИ НАДАЛ: РАФА МОЖЕ ДА ИГРАЕ ОЩЕ
3-4 ГОДИНИ

Чичото и вече бивш дъл-
гогодишен треньор на Ра-
фаел Надал - Тони Надал,
заяви, че племенникът му
може да играе още 3-4 го-
дини. Носителят на 19 тит-
ли от "Големия шлем" ще
навърши 34 години в нача-
лото на юни. Кралят на
клея има рекордните 12
титли на "Ролан Гарос", а в
момента е втори в светов-
ната ранглиста. "Рафаел
може лесно да играе още
3-4 години, стига да не е
измъчван от контузии, да е
мотивиран и да е убеден,
че ще продължи да побеж-
дава. Не мога да си предс-
тавя, че Рафаел ще е в ту-
ра просто да играе, без
значение дали печели, или
губи", сподели 59-годишни-
ят Тони Надал, цитиран от
TennisWorld. "Защо Феде-
рер продължава да играе?
Защото знае, че все още
може да печели важни тит-

ли", добави специалистът.
Тони Надал каза още, че

винаги е повтарял на пле-
менника си да не си тър-
си извинения и оправда-
ния. "Никога не съм оби-
чал да слушам как някой
се оплаква. Вярвам, че хо-
рата, които се оплакват,
са тези, които най-малко
искат да направят нещо и
да променят ситуацията
си. Хората, които искат да
се движат напред, обикно-
вено не се оплакват мно-
го. Не приемам извинени-

ята и оплакването. Винаги
съм казвал на Рафаел: не
си търси оправдания, за-
щото ще ги намериш, но
те няма да ти помогнат.
Едно извинение никога ня-
ма да ти помогне да спе-
челиш мач", сподели Тони
Надал, под чието ръковод-
ство левичарят спечели 16
титли от "Големия шлем".
В момента треньор на Ра-
фа е друг испанец - бив-
шият №1 в света и шампи-
он на "Ролан Гарос" за
1998 година Карлос Моя.

Лили Иванова. През демек-
ври голямата певица хвър-
ли бомбата, след като най-
после призна футболните
си пристрастия: "Само Лев-
ски! Левски - това е Бълга-
рия!", обяви Лили Иванова
пред "Дарик радио".

От "Герена" реагираха
веднага и пратиха подарък
на примата - екип с нейно-
то име и шал. Любимката
на няколко поколения бъл-
гари не остана длъжна и
благодари на "сините" във

facebook. "Пожелавам на
отбора на ПФК Левски да
бъдат винаги на върха на
успехите си!... Бъдете здра-
ви! Целувки!!!", написа Ли-
ли Иванова и публикува
снимка на армаганите.

Според запознати обаче
"сините" ще имат доста
трудна задача, защото ве-
ликата певица стриктно
спазва мерките, които се
препоръчват за борба с ко-
ронавируса и най-вече изо-
лацията.

да се окичат с бронзови-
те медали в първенството.

В последните дни Хебър
се раздели с трима свои
играчи - Георги Братоев,
Венцислав Рагин и Денис
Чавдаров, но в тима оста-
на капитанът и бивш на-
ционал Тодор Алексиев.

Напусналият Хебър цен-
тър Венцислав Рагин е

ЦСКА 1948 е първият нов
член на efbet Лига. Това
стана ясно, след като Из-
пълкомът на футболния съ-
юз прекрати първенството
на Втора лига и обяви "чер-
вените" за шампиони. Ре-
шението е взето след кон-
султация с представители-
те на всички клубове от
втория ешелон и повечето
от тях са обявили, че же-
ланието им е шампионатът
да бъде прекратен.

Така лидерът ЦСКА 1948
влиза директно в efbet Ли-
га, а вторият Септември и
третият Монтана ще играят
баражи за влизане/остава-

ПЪРВЕНСТВОТО ВЪВ ВТОРА ЛИГА
ПРИКЛЮЧИ, ЦСКА 1948 ОТИВА
ПРИ ЦСКА-СОФИЯ В ЕЛИТА

не с 12-ия и 13-ия от елита.
Изпълнителният дирек-

тор на ЦСКА 1948 Добрин
Гьонов разкри в специал-
но интервю за "Канал 3", че
неговият тим ще гони кла-
сиране в евротурнирите
през следващия сезон.
Според него решението на
БФС за прекратяването на
сезона във Втора лига и
обявяването на временно-
то класиране за крайно е
било правилно. ЦСКА 1948
ще играе домакинските си
мачове през новия сезон
отново на стадион "Васил
Левски", а Гьонов очаква с
нетърпение срещите с Лев-

ски, Лудогорец и ЦСКА-Со-
фия. "Беше ни много трудно.
Извървяхме дълъг път, през
който имахме доста трудни
моменти. Никога обаче не
сме мислили да се откажем.
Показахме как се прави. Не
искахме да завърши по този
начин сезонът, но голяма
част от отборите обявиха, че
нямат възможност да подно-
вят шампионата. Така че ре-
шението на БФС е правил-
но", каза Гьонов.

Той коментира и предсто-
ящите мачове с ЦСКА-Со-
фия. "Това ще е сблъсък на
ценности. Ще подходим към
тях с необходимия респект.

Легендата на Левски
Наско Сираков е готов да
се бори за спасението на
клуба. Обвиняемият офици-
ален собственик на Левс-
ки Георги Попов заяви, че
е провел телефонен разго-
вор със Сираков и бивши-
ят национал е изявил же-
лание да вземе акциите на
26-кратния шампион на
България. Сираков пък ко-
ментира темата "Левски" в
предаването "120 минути"
по "бТВ". "Заявих го в чет-
въртък на г-н Васил Бож-
ков, а в петък и на Георги
Попов, че съм готов да по-
луча акциите на Левски.
Това мое решение дойде
след това, което се случи
в сряда. Това е най-ужас-
ното нещо в историята на
Левски. Това беше подиг-
равка с името на Апосто-
ла и имената на тези, кои-
то създадоха Левски пре-
ди 106 години, подигравка
с Георги Аспарухов и Ко-
тето, както и много други.
Акциите на Левски не мо-
гат да бъда оръжие. Те са
инструмент да се работи
за бъдещето на Левски  Яс-
но съм заявил, че нямам
работа да разговарям с
премиера на България.
Чувствах още в сряда в
09:00 часа, че премиерът
няма да вземе тези акции.
Той няма и това право. Ни-
що, че заявява, че е при-
върженик на Левски. Той
влиза в конфликт на инте-
реси, ако вземе тези ак-
ции. Аз не съм юрист и ад-
вокат. Прочетох много
мнения и те бяха различ-
ни. Готов съм да получа ак-

СИРАКОВ: ГОТОВ СЪМ ДА ПОЛУЧА
АКЦИИТЕ

циите на Левски. Губи се
време, а часовникът тикта-
ка. Левски е създаден да
успява и побеждава, а не
да се спасява. Времето ни
притиска. Нищо не можем
да направим за спасение-
то на Левски без акциите
Нямам какво да кажа на
министър-председателя.
На Васил и Георги ще ка-
жа, че направиха много
през последната година.
Финансово намалиха дъл-
говете на Левски на 16
млн., което е фантастичен
резултат. Бих ги призовал
да направят последната
крачка, за да останат в
сърцата на нашите стоти-
ци хиляди привърженици
Не може да харчиш пове-
че, отколкото имаш. Аз
знам, че всички, които бя-
ха начело на Левски, иска-
ха да успеят, но е факт, че
сега клубът е в свободно
падане. Най-важното сега
обаче е да решим пробле-
ма с акциите", заяви леген-
дата на "сините". "Моите
резултати и работа като
ръководител са доказател-
ство. Докарахме 50 млн.
лева в касата на клуба.
Левски беше абсолютен
европейски продукт, с ев-

ропейска визия и европейс-
ка игра. Левски си има
треньор и ръководство. Има
си спортен директор. Все-
ки ден говоря с Мъри. Той
е отчаян. Ще искам съвети
от него за някои неща. До-
казали сме, че работим от-
лично в екип, но Левски си
има треньор. Мечтаем да
спечелим тази прословута
Купа. Където е текло, пак
ще тече. Аз съм кум на един
от футболистите на ЦСКА.
Един от най-добрите ми
приятели живота е Лъчо Та-
нев. По мое време футбо-
лът не беше война, а беше
спорт  Левски ме е изгра-
дил и ми е дал всичко. Нап-
равил ме е това, което съм.
Аз също съм дал много на
Левски. Убеден съм, че мо-
га да дам още много. Ако
ми се даде възможност, ще
го направя. Илияна е по-
болна левскарка от мен. Тя
е израснала на 300 метра
от "Герена". Тя ще е щастли-
ва, защото знае как работя
за Левски и ще е малко не-
щастна, защото няма да има-
ме толкова възможност да
обръщаме внимание на три-
те прекрасни внучки, които
имаме в момента", каза още
Наско Сираков. sportal.bg

пред завръщане в Добру-
джа, пише "Меридиан
Мач". 28-годишният волей-
болист, който бе блокиро-
вач №1 на световното до
23 години в Бразилия през
2013-а, вече е играл в Доб-
рич. С Хебър се раздели
още един център - Денис
Чавдаров, който е шампи-
он с Добруджа за 2016-а.

преди две седмици фран-
цузинът Рено Лавийени,
който измисли сблъсъка, и
шведът Арманд Дуплантис
направиха по 36 успешни
опита.

РЕАЛ, БАРСЕЛОНА И МАНЧЕСТЪР СИТИ
ЖЕЛАЯТ КИНГСЛИ КОМАН

Крилото на Байерн  Кин-
гсли Коман е трансферна
цел на Реал (Мадрид), Бар-
селона и Манчестър Сити,
твърди Sky Germany. Смя-

та се, че ако Льорой Сане
от състава на "гражданите"
пристигне на "Алианц Аре-
на", бъдещето на французи-
на там ще стане несигур-

но. За пет сезона в Байерн
23-годишният играч има 30
гола и 33 асистенции в 147
срещи за клуба. Неговата
цена е 60 млн. евро.
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ОБЩИНА КРУШАРИ
ОТЛАГА ДВА
РЕГИОНАЛНИ ПРАЗНИКА

"Празникът на гърнетата
- Кулинарната академия на
Добруджа" и Регионалния
фолклорен събор "Текето"
ще бъдат отложени за след-
ващата година. Причината
за това решение на мест-
ната власт е в създалата се
епидемиологична обстанов-
ка, свързана с COVIT - 19.

Традиционно на кули-
нарния празник и фолк-
лорните надпявания се съ-
бира голямо множество
хора,  чиято безопасност
в обстановката, в която

На територията на Доб-
рич в 160 точки ще бъдат
разположени цветни кон-
тейнери за разделно съби-
ране на отпадъци, съобщи
Юлия Христова, кореспон-
дент на БТА. Това пред-
вижда обслужването на
системата от нов опера-
тор, като планираните дей-
ности ще бъдат обсъдени
на предстоящото заседа-
ние на Общинския съвет.

В общо 480 жълти, зеле-
ни и сини контейнери ще
бъдат събирани отпадъци
от пластмасови и метални
опаковки, хартия и картон,
стъкло. Общият обем на
осигурените контейнери
ще достигне 720 000 литра,
с близо 161 000 литра по-

вече от изискваното според
нормативната уредба, по-
сочват от общината.

В рамките на съвместната
дейност общината ще бъде
подкрепена от оператора в
екокампания за почистване

КМЕТЪТ Й. ЙОРДАНОВ С УДЪЛЖЕН
МАНДАТ НА НСОРБ В ССОГМВ

Кметът на Добрич Йор-
дан Йорданов е с удължен
мандат като представител
на НСОРБ в Световния съ-
вет на Обединени градове
и местни власти.

Кандидатурата на кмета
на Добрич е обсъдена и ут-
върдена от Управителния
съвет на Националното сд-
ружение на общините на
заседание на 12 май. Йор-
дан Йорданов ще продължи
да представлява Сдружени-
ето в Световния съвет на
Организацията Обединени
градове и местни власти за
периода до 2022 г.

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ДОБРИЧ,
ОТВАРЯ ВРАТИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

От 14 май Художествена-
та галерия в Добрич отво-
ри врати за посетители.
Всички посещения в галери-
ята трябва да се извършват
при стриктно спазване на
здравните и хигиенните
изисквания.  Посетителите
трябва да бъдат с предпаз-
ни маски, а при влизане в
сградата се извършва за-
дължителна дезинфекция.
Придвижването в галерия-
та се извършва при спазва-
не на необходимата социал-
на дистанция от 1,5 м.

Още с отварянето на 14
май в Зала 1 на Художест-
вената галерия беше пред-
ставена изложба "Портре-
ти и автопортрети" на ху-
дожници, на техни колеги
и приятели. Изложбата
включва няколко поколе-
ния автори със свой раз-
личен, неподражаем стил и
майсторство. Тя показва
развитието на портрета от
началото на ХХ век до на-
ши дни, като жанр отразя-
ва по особено непосредс-
твен, но все пак деликатен
начин, промените във въз-
гледите и естетическите
критерии на своето време.

Ще видите портрет от
класическия жанр - т.е.
официален портрет, порт-
ретна композиция или гру-
пов портрет, автопортрети
на художници.

Портретите
могат да се
разработят в
р а з л и ч н и т е
жанрове и ви-
дове на визу-
алните изкус-
тва - пласти-
ка, живопис,
графика, ри-
сунка, илюст-
рации, компю-
търна анима-
ция, принт и
пр., но ние
сме подбрали
само малка
част от фонд
"Живопис". В
картините се
вижда твор-
ческият свят,
обстановката,
в която рабо-
тят и живеят
творците и техните модели,
и най-вече се проявяват
ония вътрешни отношения и
емоционални връзки, които
съществуват помежду им.
Това е опит чрез портрета
да се намери визуалната
художествена форма на
познание и себеопознава-
не на твореца и неговата
вселена.

В портретните образи мо-
же да се открие и опреде-
лена биографичност, особе-
но ако присъстват и конк-
ретни атрибути на времето

живеем и наложените фи-
зически ограничения не
могат да бъдат изпълнени
и гарантирани от органи-
заторите.

Общинското ръководст-
во обмисля все пак Праз-
никът на гърнетата да се
проведе, но в друг формат
и по интерактивен начин.
До края на месец май в
официалната страница на
общината ще бъдат публи-
кувани условията за учас-
тие в тазгодишната кули-
нарна надпревара.

на обществените територии.
Децата ще бъдат насърчени
да събират разделно отпадъ-
ци с инициативите "Стара
хартия за нова книга", "Рецик-
лиращо училище" и други за-
нимателни игри.

ОБЩИНА ДОБРИЧ ПОДПОМАГА
197 НУЖДАЕЩИ СЕ СЕМЕЙСТВА

Проект на Община Доб-
рич по Програма РОМАКТ
осигури хуманитарна по-
мощ на 197 нуждаещи се
семейства от маргинализи-
раните общности,  които не
са обхванати от други прог-
рами и инициативи. Средс-

твата са осигурени от Съ-
вета на Европа и Община
Добрич по повод пандемия-
та с COVID 19. Списъкът е
предоставен от Местната
активна група към Общест-
вения съвет за сътрудничес-
тво по етническите и интег-

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДОБРИЧ В 160
ТОЧКИ ЩЕ ИМА ЦВЕТНИ КОНТЕЙНЕРИ
ЗА ОТПАДЪЦИ

рационни въпроси. Хумани-
тарната помощ включва хра-
нителни и хигиенни пакети.
В акцията по раздаване на
пакетите се включиха здрав-
ните медиатори и добровол-
ци от Местната активна гру-
па.   Община град Добрич

и пространството, което об-
кръжава художника.

Изложбата е опит за общ
панорамен творчески пор-
трет на изобразителното
изкуство, който носи образ-
ното послание на художни-
ците, но има и своето исто-
рическо значение.

 Екип на Художествена
галерия - Добрич

ОБРАБОТВАТ ОБЩИНСКИТЕ
ПЛОЩИ ПРОТИВ КОМАРИ

Общински площи в Доб-
ричката община се трети-
рат против комари, съоб-
щават от кметската упра-
ва за предвидените дезин-
фекционни и дезинсекци-
онни дейности. Обработки-
те  се извършат в 17 насе-
лени места, между които
Алцек, Батово, Бенковски,
Бранище, Бдинци, Ведри-
на, Воднянци.

Общината предупреди
собствениците на кошери да
предприемат мерки за опаз-
ване на пчелните семейства
и в селата Карапелит, Одър-
ци, Плачидол, Подслон, Фел-
дфебел Денково, Стефаново,
Царевец, Владимирово, Вра-
тарите и Дряновец. Пръска
се с биоцид за борба с летя-
щи насекоми, който е раз-
решен на пазара. БТА

0896 998 514 ПРОДАВА
СИТРОЕН КСАРА  ПИКАСО 1.8, 2001 год.

ГАЗ/БЕНЗИН, цена: 2100 лв.

ПЛАЖЪТ В КРАНЕВО ОГЛАВИ
КЛАСАЦИЯ В РУМЪНИЯ

Кранево. Плажът в Кра-
нево оглави класация на ру-
мънската търсачка за хоте-
ли Alo Hotels, която подре-
ди петте най-малко извест-
ни дестинации с красиви и
спокойни плажове в Бълга-
рия. Когато става дума за
почивка на море, туристи-
те попадат в две категории,
в зависимост от техните
предпочитания. От една
страна има такива, които
обичат оживени курорти, а
от друга страна са туристи-
те, които предпочитат по-ин-
тимна атмосфера. В тази
връзка авторите в сайта са
създали тази класация, за да
препоръчат на своите чита-
тели спокойни и безопасни
плажове със запазена рас-
тителност, фин пясък и плит-

ко море. Плажове, които ру-
мънците трябва да видят по-
не веднъж през живота си.

1. Кранево - Мечта на бре-
га, само на 70 км от Румъния

Тишина и пясък, докъдето
очите могат да гледат .

Дестинация Кранево със
100 м широк плаж и 6 км
дължина. Селището има
мечтан плаж, само на 70 км
от Румъния.

Плажът Кранево е един от
най-тихите, най-чистите и
красиви на българското
крайбрежие. Това място е
живописно и красиво - оча-
рова всички, които го видят
поне веднъж.

След Кранево се нареждат
плажовете на Созопол, При-
морско, Лозенец, Царево, пи-
ше https://bgtourism.bg/ГЕН. ТОШЕВО СЕ СДОБИ С

ОГРОМЕН ЦВЕТЕН НАДПИС
Генерал Тошево като го-

лемите български и евро-
пейски населени места се
сдоби с огромен цветен
надпис, изобразявайки
името на китното ни град-
че. Той е съставен от над
еднометрови триизмерни
букви, а самата композиция
е поставена на площад "Бя-
лата лястовица". Идеята за
триизмерен надпис на град
Генерал Тошево дойде точ-

но преди година по време
на традиционното издание
на Деня на младежкото са-
моуправление, който се от-
белязва на 9 май - Дена на
Европа и Деня на победа-
та. Тогава учениците от Об-
щински младежки съвет
предложиха на кметския
екип да бъдат поставени по-
добни букви, като желание-
то им беше те да са офор-
мени атрактивно и шарено.
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Зеленчукови кюфтета от спанак и картофиЗеленчукови кюфтета от спанак и картофи

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

ÏÐÎÄÀÂÀÌ 10 ÄÊÀ çå-
ìåäåëñêà çåìÿ, III-òà êàò/ 
å ìåñòíîñòòà "Ìåøåëè-
êà", ñ. Äåáðåíå. Òåë.: 0889 
387152. 2-3

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

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. 4-5

ÏÐÎÄÀÂÀÌ äâîðíî ìÿñòî 
1200 êâ.ì. â Ãààçè áàáà. 
Öåíà ïî äîãîâàðÿíå. Òåë.: 
0886 762 469. 6-20

ÏÐÎÄÀÂÀÌ 4 äêà äâîðíî 
ìÿñòî â ñåëî Îäðèíöè, ñ 
500 êâ.ì. ëîçå, êëàäåíåö, 
îâîùíè äúðâåòà, çàãðàäå-
íî. Òåë. 0899 887438. 5-20

Ï Ð Î Ä À Â À Ì  ä â î ð í î 
ìÿñòî â ñ. Äðîïëà, 1500 
êâ.ì. Òåë. 0885 103772.
 2-5

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, ñìåíåíà 
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 ìÿñòî, øè-
ðîê öåíòúð. Áåç ïîñðåä-
íèê! äñ

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ìàñèâíà 
êúùà 100 êâ.ì â ñ. Äúáðàâà 
ñ äâîðíî ìÿñòî 1300 êâ.ì, â 
öåíòúðà. Öåíà ïî äîãîâàðÿ-
íå. 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. Êóïó-
âà ÷àñòè îò íåðàçäåëåíè, 
íåóðåäåíè è ñïîðíè èìî-
òè. Òåë. 0886 733 429

ÊÓÏÓÂÀÌ çåìÿ áåç ïî-
ñðåäíèê. Òåë. 0888 38 55 
59. âä

ÊÓÏÓÂÀÌ ÃÀÐÑÎÍÈÅ-
ÐÀ "Äðóæáà" 2, "Äóíàâè-
òå" èëè Ãðàäñêè ïàðê. 

ÊÓÏÓÂÀÌ çåì. çåìÿ 
áåç ïîñðåäíèê â ñ. Ëÿñêî-
âî 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 îáçàâå-
äåí è ôóíêöèîíèðàù ìàãà-
çèí 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 ìàãà-
çèí 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 ðå-
ïåòèöèè 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 ðàáî-
òà. Òåë. 0885 886115.   â

ÐÀÇÍÈ

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ïåòêîíå-
÷åí îâåðëîã "Altin-Profi" ñ 
ðàáîòíà ìàñà - ïîëóïðî-
ôåñèîíàëåí. Èçïîëçâà, â 
äîáðî ðàáîòåùî ñúñòîÿ-
íèå. Öåíà 350 ëåâà. Òåë. 
0899 247 262.

Ðàáîòà ïðåäëàãà íà-
äîìíî ñ õàðòèåíè èçäå-
ëèÿ-ðÿçàíå , ëåïåíå è 
äðóãè-òåë. 0877790829.  
3-5

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

Ïðîäóêòè:
500 ã ñïàíàê, 3 ñ. ë. îëèî, 4-5 êàðòîôà, 1 ÿéöå, ïî 1 âðúç-

êà ïðåñåí äæîäæåí è ìàãäàíîç, ñîë íà âêóñ, ìëÿí ÷åðåí 
ïèïåð íà âêóñ, ÷åðâåí ïèïåð íà âêóñ, 2-3 ñ. ë. áðàøíî, 3-4 
ñ. ë. ãàëåòà

Íà÷èí íà ïðèãîòâÿíå:
1. Ïî÷èñòåòå ñïàíàêà, íàðåæåòå ãî íà ñèòíî è ãî çàäó-

øåòå â îëèîòî, äîêàòî îìåêíå.
2. Ñâàðåòå êàðòîôèòå, íàñòúðæåòå ãè è ãè îìåñåòå ñúñ 

ñïàíàêà. Äîáàâåòå ÿéöåòî, íàðÿçàíèòå çåëåíè ïîäïðàâêè, 
ñîëòà è ïèïåðèòå. Àêî ñìåñòà ñå ïîëó÷è ïî-òå÷íà, äîáàâå-
òå áðàøíîòî.

3. Îôîðìåòå êþôòåòà, îâàëÿéòå ãè â ãàëåòàòà è ãè èçïúð-
æåòå â ñãîðåùåíîòî îëèî.

Âêóñíèòå êþôòåíöà ìîæå äà ñè ïðèãîòâèòå è ñ 2 ÷. ÷. 
ñâàðåí îðèç èëè ñ 1 ÷. ÷. ñâàðåíè îâåñåíè ÿäêè, êîèòî â 
ãîðíàòà ðåöåïòà çàìåñòâàò êàðòîôèòå.

Î÷èòå ñå çà÷åðâÿâàò, íîñúò âå÷å å çàïóøåí, ïðè æåíèòå ãðèìúò ñå 
ðàçòè÷à. È âè ïðåäñòîè íÿêàê äà îáÿñíèòå íà ëþáîïèòíèòå çàùî îòíîâî 
ïëà÷åòå. À òîâà íèêàê íå å ëåñíî, ïðè ïîëîæåíèå ÷å ñàìèòå âèå íÿìàòå 
îáÿñíåíèå.

1. Àëåðãè÷åí ðèíèò (ïîëèíîçà)
Ñúëçèòå ìîãàò äà òðúãíàò ïî õèëÿäè ïðè÷èíè. Ïðåç ïðîëåòòà è åñåíòà 

ñå äîáàâÿ îùå åäíà – àëåðãèÿòà êúì ïîëåíè.
Îñâåí ñúëçèòå...
...õðåìà, êèõàâèöè, ñúðáåæ â îáëàñòòà íà íîñà, î÷èòå è óøèòå. Àêî 

àëåðãè÷íèÿò ðèíèò ñå ïðîÿâÿâà öåëîãîäèøíî, êúì òåçè ñèìïòîìè ñå 
äîáàâÿò ãëàâîáîëèå, çàñèëåíà óìîðà, îáèëíî ïîòåíå.

Êúì êîãî äà ñå îáúðíåòå
Àêî çàáåëÿçâàòå îïèñàíèòå ñèìïòîìè (îñîáåíî îò êðàÿ íà ìàðò äî 

îêòîìâðè), ñå îáúðíåòå êúì àëåðãîëîã. Òîé ùå âè ðàçïèòà ñ êàêâî ñå 
õðàíèòå è êàêúâ å 
âàøèÿò íà÷èí íà 
æèâîò. Âúçìîæíî 
å äà ñå íàëîæè 
êðúâíî èçñëåäâà-
íå.

Êàêâî ëå÷åíèå 
å íóæíî

Çà ñúæàëåíèå, 
ïúëíî èçëåêóâàíå 
íà ïîëèíîçàòà å 
íåâúçìîæíî. Àêî 
àëåðãèÿòà âè èç-
íåíàäà íàïðèìåð 
ïî âðåìå íà âàæíà 
êîìàíäèðîâêà, ìî-
æåòå äà ïðèåìåòå 
àíòèõèñòàìèíîâ 
ïðåïàðàò. À ïðè 
ðåãóëÿðíî âúçíèê-
âàíå íà ïðîáëåìà 
èìà ñìèñúë äà 
íàìàëèòå ÷óâñòâè-
òåëíîñòòà ñè êúì 
àëåðãåíè, êàòî ïðîâåäåòå ñïåöèàëåí èìóíîòåðàïåâòè÷åí êóðñ.

Êàêâî ïðåäñòàâëÿâà? ×îâåê ïðèåìà „ñâîèòå“ àëåðãåíè ñ ìèíèàòþðíè 
äîçè è èìóííàòà ìó ñèñòåìà ïîñòåïåííî ïðèâèêâà äà ñå ñïðàâÿ ñ òåçè 
äðàçíèòåëè.

2. Êîíþíêòèâèò
Ñòàâà äóìà çà öÿëà ãðóïà çàáîëÿâàíèÿ. Àëåðãè÷íèÿò êîíþíêòèâèò 

âúçíèêâà â îòãîâîð íà ïðèåìà íà íÿêîè ëåêàðñòâà èëè êîíòàêòà ñ ÷óæäè 
íà îðãàíèçìà âåùåñòâà. Âèðóñíèÿò è áàêòåðèàëíèÿò ñå ïðåäèçâèêâàò îò 
ñúîòâåòíèòå àãåíòè. Ïðè âñè÷êè ñëó÷àè, ïîÿâàòà íà òåçè çàáîëÿâàíèÿ ñå 
óëåñíÿâà îò àâèòàìèíîçàòà è îáùîòî îòñëàáâàíå íà èìóííàòà ñèñòåìà.

Îñâåí ñúëçèòå...
×óâñòâàòå ðàçäðàçíåíèå â î÷èòå, òå áîëÿò è áúðçî ñå óìîðÿâàò. Çàðàäè 

ìàëêèòå êðúâîèçëèâ÷åòà ðîãîâèöàòà ñå çà÷åðâÿâà. ×åñòî ñå îòäåëÿò ãíîé 
è ñëóç, ïðè íÿêîè çàáîëÿâàíèÿ òå èçñúõâàò âúâ âèä íà æúëòà êîðè÷êà. 
Êëåïà÷èòå èëè ñå ñëåïâàò, èëè îòè÷àò. Ïîíÿêîãà íà ÷îâåê ìó ñå ñòðóâà, 
÷å èìà íåùî â îêîòî.

Êúì êîãî äà ñå îáúðíåòå
Ðàçáèðà ñå, êúì îôòàëìîëîã. Çà äà ñå èçÿñíè ñúùíîñòòà íà çàáîëÿâà-

íåòî, ìîæå äà ñå íàëîæè äà ñå íàïðàâÿò êðúâåí àíàëèç è àëåðãîëîãè÷íè 
ïðîáè.

Êàêâî ëå÷åíèå å íóæíî
Ïðè âèðóñíèòå ôîðìè ëåêàðÿò ìîæå äà âè ïðåäïèøå êàïêè ñ èíòåð-

ôåðîí, ïðè áàêòåðèàëíèòå – ìàç çà î÷è ñ àíòèáèîòèê, ïðè àëåðãè÷íèòå 
ñå ïðåïîðú÷âàò àíòèõèñòàìèíîâè ïðåïàðàòè è èçáÿãâàíå íà êîíòàêò ñ 
àëåðãåíè.

3. Áëåôàðèò
Â îáùèÿ ñëó÷àé ñòàâà äóìà çà âúçïàëåíèå íà êëåïà÷èòå. Íî ïîä åäíî 

íàèìåíîâàíèå ñå êðèÿò íÿêîëêî ðàçëè÷íè âàðèàíòè íà áëåôàðèò: àëåð-
ãè÷åí, ñåáîðååí è äð.

Îñâåí ñúëçèòå...
Ïîâå÷åòî âèäîâå áëåôàðèò ñå îáåäèíÿâàò îò íàëè÷èåòî íà êîðè÷êè è 

ìåõóð÷åòà ïî êëåïà÷èòå. Î÷èòå ñå óìîðÿâàò áúðçî, ÿðêàòà ñâåòëèíà ãè 
äðàçíè. Áîëåñòòà ÷åñòî ñå ðàçâèâà íà ôîíà íà îòñëàáåí èìóíèòåò, ïðè 
äèàáåò, à ñúùî è ïðè ãàñòðèò è äðóãè çàáîëÿâàíèÿ íà ñòîìàøíî-÷ðåâíèÿ 
òðàêò.

Êúì êîãî äà ñå îáúðíåòå
Îôòàëìîëîãúò ùå âè ïîìîãíå ñ îïðåäåëÿíåòî íà âèäà áëåôàðèò (àêî 

äåéñòâèòåëíî ñòàâà äóìà çà íåãî), ñòåïåíòà íà çàáîëÿâàíåòî, êàêòî è ñ 
èçáîðà íà ïðàâèëíî ëå÷åíèå.

Êàêâî ëå÷åíèå å íóæíî
Ïðèäúðæàéòå ñå êúì ìåäèêàìåíòèòå, ïðåäïèñàíè îò ëåêàðÿ. Çà äà ìó 

ñúäåéñòâàòå â èçáîðà íà ëåêàðñòâî, ìó ðàçêàæåòå çà âñè÷êè èíôåêöèè, 
êîèòî å âúçìîæíî äà èìàòå â òîçè ìîìåíò, äîðè äà ñòàâà äóìà çà êàðèåñ 
èëè ãúáè÷êè ïî íîêòèòå. Îòó÷åòå ñå îò íàâèêà äà ñè òúðêàòå î÷èòå ñ ðúêà 
(ìîæåòå äà äîáàâèòå íîâà èíôåêöèÿ) è ïî âúçìîæíîñò ñïðåòå äà ïîëçâàòå 
êàêâàòî è äà áèëî êîçìåòèêà äî ïúëíîòî èç÷èñòâàíå íà ïðîáëåìà.

4. ÎÐÂÈ
Ñòðóâà ëè ñè äà îïèñâàìå ñúñòîÿíèåòî ïðè òàêèâà èíôåêöèè? Âñåêè å 

èçïèòâàë íåïðèÿòíèòå ñèìïòîìè íà ðåñïèðàòîðíèòå âèðóñíè èíôåêöèè - 
÷åñòî ñúëçåíåòî å åäèí îò ïúðâèòå...

Îñâåí ñúëçèòå...
Ïîâèøåíà òåìïåðàòóðà, ñëàáîñò, ãëàâîáîëèå, áîëêè ïî öÿëîòî òÿëî, 

ïóëñèðàíå â îáëàñòòà íà î÷èòå. Äà äîáàâèì è õðåìàòà, êàøëèöàòà è 
êèõàâèöèòå...

Êúì êîãî äà ñå îáúðíåòå
Âúçìîæíî å äà íå òðÿáâà äà õîäèòå íèêúäå, à ïðîñòî äà îñòàíåòå 

âêúùè è äà ñè ïî÷èíåòå. Àêî ñèìïòîìèòå íå îòìèíàâàò äúëãî, à è àêî 
òåìïåðàòóðàòà äâà-òðè äíè ñå äúðæè íàä 38,5, ñè ñòðóâà äà ñå îáúðíåòå 
êúì ëåêàð.

Êàêâî ëå÷åíèå å íóæíî
Íàé-âå÷å – äà ñå äîâåðèòå íà ëåêàðÿ. Ñïåöèôè÷íèòå ïðîòèâîâèðóñíè 

ïðåïàðàòè íå ñà ÷àê òîëêîâà ìíîãî, à àíòèáèîòè÷íîòî ëå÷åíèå èìà 
ñìèñúë, ñàìî êîãàòî ÎÐÂÈ ñå ñúïðîâîæäà îò áàêòåðèàëíà èíôåêöèÿ. Ñ 
îçäðàâÿâàíåòî ùå çàòèõíå è ñúëçåíåòî.

ПРИЧИНИ ЗА ПРИЧИНИ ЗА 
НЕОЧАКВАНИТЕ СЪЛЗИНЕОЧАКВАНИТЕ СЪЛЗИ
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ОВЕН - Благоприятно стечение на 
обстоятелствата ви открива добра въз-
можност да разгърнете потенциала си. 
Не се колебайте да се възползвате от 
този шанс.

ТЕЛЕЦ - Вземете под внимание очаква-
нията на близките си и работете за тяхно-
то осъществяване. Така ще запазите мира 
в къщи и ще ви остане време за другите, 
не по-малко важни задачи днес.

БЛИЗНАЦИ - Освободете се от напре-
жението си, като потърсите развлечения 
сред природата. Близките ви очакват да 
подобрите отношението си към тях, най-
вече партньора ви.

РАК - Започвате работа по много амби-
циозно начинание и изгледите ви за успех 
са отлични. Обстоятелствата са много 
благоприятни и първите положителни 
резултати ще дойдат много по-скоро от-
колкото сте се надявали

ЛЪВ - Ораторските ви способности 
са забележителни. Хората около вас са 
готови да ви съдействат във всеки един 
момент. Прекалено критични сте към 
близките си, а това може да ви създаде 
излишни неприятности. 

ДЕВА - Напрежението от седмицата ще 
балансирате с приятелски сбирки, които 
ще ви създадат добро настроение. Пазете 
се от крайности, еднакво вредни са както 
за здравето, така и за духа ви. 

ВЕЗНИ - Възможно е да си отворите 
очите за нещата около вас и да ги видите 
под съвсем различен ъгъл. Не се впечат-
лявайте от неща, които може да чуете за 
себе си. 

СКОРПИОН - Ще ви привличат риско-
ваните начинания и ще давате изява на 
скритите си желания. Има и такива дни, 
важно е да не губим разума си.

СТРЕЛЕЦ - Ще бъдете в добро настро-
ение и с желание ще откликнете на нечия 
молба. Изненадайте приятно партньора 
си с подарък или друг жест на внимание. 

КОЗИРОГ - В добра форма сте и ще 
отхвърлите повече от заплануваните 
задачи за днес. Добрите развития ще ви 
обнадеждят и с нов прилив на сили ще 
подготвяте предстоящите си дела. 

ВОДОЛЕЙ - Вслушвайте се в мнението 
на близките и колегите си, като на свой 
ред ги насърчите с добри думи и изразено 
доверие, без да изтъквате непрекъснато 
заслугите си. 

РИБИ - Чудесно се справяте и опитите 
на завистници да ви пречат, само ще ви 
бъдат от полза. Оптимистично настроени 
сте и дребните неприятности не могат да 
ви смутят.

ХОРОСКОП НА НДТХОРОСКОП НА НДТ

- Приятелка ми каза, че да отслабна трябва да откажа цигарите, кафето, 
сладкото и алкохола. Сега се чудя тя приятелка ли ми е изобщо? - Зорница от 
Карапелит, но не тази, за която си мислите.

×ÅÑÒÈÒ ÐÎÆÄÅÍ 
ÄÅÍ êàçâàìå äíåñ 
íà ãëàâíèÿ ôèíàí-
ñèñò â Ïñèõîäèñïàí-
ñåð – Äîáðè÷, Ïåòÿ 
Îáðåòåíîâà. Çäðà-
âå, ëè÷íè ïîâîäè çà 
ùàñòèå è ñëóæåáíè 
ïîñòèæåíèÿ æåëàåì 
íà äàìàòà íèå îò 
ÍÄÒ!

Ð Î Æ Ä Å Í È × Ê À 
äíåñ å ñîáñòâåíè÷-
êàòà íà ñ÷åòîâîä-
íà êúùà „Ñâåòëàíà“  
Ñâåòëàíà Ãåîðãèåâà. 
Íåêà å çäðàâà è íåêà 
ñå ðàäâà íà óñïåõè 
âúâ âñè÷êî äîáðî, ñ 
êîåòî ñå çàåìå!

×ÅÑÒÈÒ ÏÐÀÇÍÈÊ 
â àâàíñ êàçâàìå íà 
Ñòåôêî Äåíåâ - îá-
ùèíñêè ñúâåòíèê îò 
ãðóïàòà íà ÃÅÐÁ â 
Òåðâåë, êîéòî å ðîæ-
äåíèê óòðå. Çà çäðà-
âå è àêòèâíà ðàáîòà 
â ïîëçà íà õîðàòà 
îò äîáðóäæàíñêàòà 
îáùèíà ñà ïîæåëà-
íèÿòà íà ÍÄÒ!

СВЕТСКА 
КЛЮКА

ПРОДАДОХА НА ТЪРГ 
МАРАТОНКИ НА 
МАЙКЪЛ ДЖОРДАН 
ЗА 560 000 ДОЛАРА

Áàñêåòáîëíèòå ìàðàòîí-
êè, íîñåíè îò çâåçäàòà 
Ìàéêúë Äæîðäàí, áÿõà 
ïðîäàäåíè íà òúðã îò àóê-

öèîííàòà êúùà "Ñîòáèñ" 
â Íþ Éîðê çà ðåêîðäíàòà 
ñóìà îò 560 õèëÿäè äîëà-
ðà, ñúîáùèõà ñâåòîâíèòå 
àãåíöèè.

Ïðîäàæíàòà öåíà íàäâè-
øè ïî÷òè ÷åòèðè ïúòè ïúð-
âîíà÷àëíàòà èì îöåíêà. 
Ìàðàòîíêèòå "Åúð Äæîð-
äàí 1" íà ôèðìàòà Íàéêè 
áÿõà èçãîòâåíè â öâåòîâåòå 
íà îòáîðà íà Äæîðäàí "×è-
êàãî áóëñ". Òîé ãè íîñè ïî 
âðåìå íà ïúðâèÿ ñè ñåçîí 
â ÍÁÀ.

Òúðãîâåòå ñòàðòèðàõà íà 
8-è è ïðèêëþ÷èõà íà 17 ìàé 
â Íþ Éîðê ñ ïúðâîíà÷àë-
íà îöåíêà 100-150 õèëÿäè 
äîëàðà.

Ñ ïðîäàæáàòà íà ëîòà 
áåøå ïîäîáðåí ïðåäèøíèÿ 
ðåêîðä íà òúðã çà ìàðàòîí-
êè, êîãàòî ÷èôò îò ñåðèÿòà 
"Ìóí øóç" îò 1972 ãîäèíà, 
îòíîâî ïðîèçâîäñòâî íà 
"Íàéêè", íàìåðèõà êóïóâà÷ 
çà 437,5 õèëÿäè äîëàðà.

СВЕЩЕНИК ПРЪСКА МИРЯНИ 
ЗА ЗДРАВЕ С ВОДЕН ПИСТОЛЕТ

Ñâåùåíèê, êîéòî èçïîëç-
âà âîäåí ïèñòîëåò, çà äà 
ïðúñêà áîãîìîëöèòå ñúñ 
ñâåòåíà âîäà, çà äà ñïàçâà 
ñîöèàëíàòà äèñòàíöèÿ, ïî-
ðîäè ïîëåìèêà è øåãîâèòè 
êîìåíòàðè, ïðåäàäå ÁÒÀ. 
Ñöåíàòà ñå ðàçèãðàëà â 
Äåòðîéò. Íà Âåëèêäåí ïàñ-
òîð Òèì Ïåëê ïðúñêàë ñ âî-
äíèÿ ïèñòîëåò áîãîìîëöè-
òå îò ïðîçîðåöà íà êîëàòà 
ñè, ñïðÿíà ïðåä ñòúëáèòå 
íà öúðêâàòà „Ñâåòè Àìáðî-
çèé”. Òîé íîñåë îñâåí òîâà 
ìàñêà, ïðåäïàçåí øëåì è 
ðúêàâèöè. Ñëåä ïîÿâàòà 

íà ñíèì-
êèòå íà 
7 0 - ã î -
äèøíèÿ 
ä ó õ î â -
í è ê  ñ å 
ïîðîäè-
õà ðåäè-
öà øå-
ã î â è ò è 
êîëàæè. 
Ñ à ì è ÿ ò 
ñ â å ù å -
íèê çàÿ-
âè ïðåä 
í î â è -
íàðñêèÿ 

ñàéò „Áúçôèéä”, ÷å ïî÷òè 
íå ñå áåçïîêîè êàêâî áèõà 
êàçàëè îò Âàòèêàíà çà íà-
÷èíà ìó íà ïðîöåäèðàíå 
è äîïúëíè, ÷å äîñåãà íå 
å ÷óë íèêàêâè çàáåëåæêè 
ïî âúïðîñà. Äóõîâíèêúò 
ðàçêàçà, ÷å áîãîìîëöèòå 
îò åíîðèÿòà ìó âçèìàò 
åïèäåìèÿòà íàñåðèîçíî è 
ñà âúðçàëè ïî êëîíèòå íà 
äúðâåòàòà êðàé öúðêâàòà 
ñèíè ïàíäåëêè çà âñÿêà 
æåðòâà íà COVID-19. Ñåãà 
òå ñà ïî÷òè 5 000.


