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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Íàä Çàïàäíà è Öåíòðàë-
íà Áúëãàðèÿ ùå ñå ðàçâèâà 
êóïåñòà è êóïåñòî-äúæäîâíà 
îáëà÷íîñò è íà ìåñòà ùå èìà 
âàëåæè è ãðúìîòåâèöè. Ïî-
èíòåíçèâíè ùå ñà ÿâëåíèÿòà 
â ñëåäîáåäíèòå ÷àñîâå, ùå 
èìà óñëîâèÿ è çà ãðàäóøêè. 
Ùå äóõà äî óìåðåí âÿòúð îò 
çàïàä-ñåâåðîçàïàä. Íà èçòîê 
ïðåç öåëèÿ äåí ùå îñòàíå 
ïðåäèìíî ñëúí÷åâî, à âÿòúðúò 
ùå å îò þã-þãîèçòîê. Ìàêñè-
ìàëíèòå òåìïåðàòóðè ùå ñà 
ïðåäèìíî ìåæäó 27 è 32.

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

ВРЕМЕТОВРЕМЕТО

КМЕТЪТ НА ДОБРИЧ ЙОРДАН КМЕТЪТ НА ДОБРИЧ ЙОРДАН 
ЙОРДАНОВ СЕ СРЕЩНА С ГЛАВНИЯ ЙОРДАНОВ СЕ СРЕЩНА С ГЛАВНИЯ 
СЕКРЕТАР НА СТОПАНСКАТА СЕКРЕТАР НА СТОПАНСКАТА 
АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ" АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ" 
ДОЦ. Д-Р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ ДОЦ. Д-Р АНАТОЛИЙ АСЕНОВ 

ГЛОБИХА С 5 000 ГЛОБИХА С 5 000 
ЛЕВА РУСАЛКА ЗА ЛЕВА РУСАЛКА ЗА 
СПРЯН ДОСТЪП СПРЯН ДОСТЪП 
ДО ПЛАЖАДО ПЛАЖА

БУМ НА ЗАРАЗЕНИ БУМ НА ЗАРАЗЕНИ 
С COVID-19 В С COVID-19 В 
ОБЛАСТ ДОБРИЧОБЛАСТ ДОБРИЧ

На стр.  2На стр.  2

На стр.  3На стр.  3
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На стр. 6

ХАЙДЕ НА АЛБЕНА! ХАЙДЕ НА АЛБЕНА! 

На стр.  6На стр.  6
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Във вторник вечерта доб-
ричлии излязоха за трети
път на протест в центъра на
града и пред офиса на ГЕРБ
с искания за оставка на
правителството и главния
прокурор. Този път те бяха
значително повече. Протес-
тиращите отново потвърди-
ха исканията си за премах-
ване на мутрите и мафията
сред висшите етажи на
властта. Младите хора ис-
кат смяна на досегашната
система, която през 30-те
години демокрация е дока-

зала ограбване на държава-
та и огромна част от наро-
да. Искат справедлива съ-
дебна система, законите да
важат и се прилагат еднак-
во за всички. Те искат да
останат в България, но тук
да имат възможност за дос-
тоен труд и справедливо
заплащане, както и подпо-
магане от държавата за на-
чало на собствен бизнес. С
всеки ден изискванията им
към управляващите се раз-
ширяват. Например, най-
после да се сложи край на

ДОБРИЧЛИИ НА ПРОТЕСТ ЗА ОСТАВКА НА
ПРАВИТЕЛСТВОТО И ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР, ЗА
СМЯНА НА СИСТЕМАТА И ДОСТОЕН ТРУД И
ЖИВОТ НА МЛАДИТЕ

112 НОВИНИ

На 14.07. в  ОД МВР Добрич чрез телефон 112 е
заявено от управител на веломагазин в град Добрич,
че неизвестен извършител чрез взлом е разрушил
входна стъклена врата на магазина и е извършил
кражба на 1 брой велосипед.

На 13.07. в ОД МВР Добрич чрез телефон 112 е зая-
вено от жител на град Добрич, че неизвестен извърши-
тел, по неустановен начин чрез отключване и заключ-
ване на апартамент, негова собственост, е извършил
кражба от помещение на пари и златни накити.

На 14.07.2020 в град Каварна по време на специа-
лизирана полицейска операция служители на РУ Ка-
варна спират за проверка лек автомобил. От извър-
шената проверка с техническо средство е установе-
на употреба на алкохол. Лицето е задържано за 24
часа. НДТ

партийните назначения, най-
често с "верни" на партията
некадърни хора, които огла-
вяват и превземат държав-
ните и общински институции,
а в същото време талантли-
ви млади хора биват изхвър-
ляни извън борда.

Младите коментираха пос-
та на посолството на САЩ
във фейсбук като подкрепа за
свободата на протеста им.

Протестът премина мирно

и без ексцесии. С потвърж-
даване, че в сряда вечерта
отново ще има протест.
Вдигани бяха лозунги за ос-
тавка на Бойко Борисов и
Иван Гешев.

Протестиращите демонс-
трираха уважение към слу-
жителите на реда и се обър-
наха към медиите да отразя-
ват честно и без манипула-
ции протестите. Снощи бе
четвъртият ден на протести.

Румънски гражданин се
жалвал в РУ Каварна, че за
времето от 20.30 ч. на 10.07.,
до 09:00 ч. на 11.07., неиз-
вестно лице е откраднало
регистрационните табели на
фирмен лек автомобил "Ми-
цубиши". Автомобилът е бил
паркиран пред хотел в с. Бо-
журец, община Каварна. Ру-
мънските табели са обявени
за издирване.

Чрез взлом на ключалка,
също на автомобил "Мицуби-
ши", е ограбен гражданин
на Шумен в село Кранево.

ДАРЕНИЕ ОТ ОБЩИНА
КРУШАРИ ЗА
ПОЛИЦЕЙСКИЯ УЧАСТЪК

На 12 юли, в 10:52 часа,
той се обадил на тел. 112
и заявил, че само за 20
минути - от 10:30 ч. до
10:50 ч. същия ден, чрез
взлом на ключалка на
предна лява врата на лек
автомобил "Мицубиши",
собственост на баща му,
паркиран в района на се-
верен плаж в Кранево, не-
известно лице  е отнело об-
ща сума от 340 лева и  две
дебитни карти. Образувани
са досъдебни производства.
НДТ

В Окръжния съд в Добрич
са насрочени три поредни
заседания за съдебните
прения по дело, водено сре-
щу бившата председателка
на читалище "Йордан Йов-
ков", обвинена за престъп-
ление по служба. Пледоари-
ите на страните ще бъдат
изслушани на 15, 16 и 17
юли, от 9.00 часа.

Срещу подсъдимата Ю.С.,
е повдигнато обвинение за
това, че през периода от 6
юли 2004 г. до 15 декември
2014 г., в Добрич, при усло-
вията на продължавано
престъпление, в качеството
си на длъжностно лице, кое-
то заема отговорно служеб-
но положение, не изпълнява-
ла служебните си задълже-
ния - да организира дейност-
та на читалището съобразно
Закона за народните читали-
ща, Устава на културната ин-
ституция и решенията на об-
щото събрание, като не кон-
тролирала изпълнението на
задълженията на "Карина
90"ООД - Добрич по 4 дого-
вора за съвместна дейност,
сключени между читалището
и фирмата.

Според обвинителния акт
договорите били сключени

ПЛЕДОАРИИ ПО ДЕЛОТО
СРЕЩУ БИВШАТА
ПРЕДСЕДАТЕЛКА НА
ЧИТАЛИЩЕ "ЙОРДАН
ЙОВКОВ"

във връзка с даването под
наем на застроена площ в
приземния етаж от сградата
на читалището, която е собс-
твеност на Община Добрич.
С първите два договора фир-
мата получила 117 кв. метра
застроена площ, а с вторите
два - 345.15 кв. метра, като
се задължавала да проекти-
ра, ремонтира и обзаведе за
своя сметка помещенията,
предмет на договорите. За-
ложено било и изискване
"срокът за изпълнение на
строително - монтажните ра-
боти да бъде по определен
от страните график".

Прокуратурата твърди, че
подсъдимата не е упражнила
контрол върху изпълнението
на  посочените задължения
с цел да набави за фирмата
и за още едно търговско
дружество облага в размер
на 262 937 лева.  Според
обвинението от деянието са
настъпили значителни вред-
ни последици от имуществен
и неимуществен характер за
читалището, като тези с иму-
ществен характер са в раз-
мер на 611 885.95 лева, и де-
янието е свързано с даване-
то под наем на общинска
собственост.

5000 лв. глоба е наложе-
на за спрян достъп до
морски  плажове "Русалка",
съобщи Върховната адми-
нистративна прокуратура.
Санкцията е след провер-
ка, възложена от ВАП.

ВАП се е самосезирала
по информация в средства
за масово осведомяване
още през 2019 г. за ограни-
чаване на достъпа до мор-
ски плажове "Русалка -
бейби плаж", "Русалка -
централен" и "Русалка - ка-
як".

В хода на работата по
преписката ВАП сезирала
министъра на туризма с
оглед правомощията му за
извършване на проверки
и налагане на санкции при
нарушения на Закона за
устройство на Черномор-
ското крайбрежие.

На 13.07.2020 г. ВАП е
уведомена от министъра на
туризма, че е установено
нарушение, изразяващо се
в ограничаване на право-
то на гражданите на сво-

ГЛОБИХА С 5 000 ЛЕВА
РУСАЛКА ЗА СПРЯН
ДОСТЪП ДО ПЛАЖА

боден и безплатен достъп до
морските плажове.

Както НДТ писа, още на 29
май кметът на Община Кавар-
на Елена Балтаджиева издаде
заповед за премахване на не-
законните бариери във  вакан-
ционно селище "Русалка".
"След проверки установихме,
че все още се вземат такси за
влизане във ваканционно се-
лище "Русалка". За всички ба-
риери съм издала заповед, ко-
ято е получена от разпореди-
телите на комплекса. Всички
жители и гости, желаещи да по-
сетят това прекрасно място,
трябва да имат свободен дос-
тъп по плажа. Ако не се вземе
предвид тази заповед, Общи-
на Каварна ще премахне ба-
риерите, защото те се незакон-
ни. Не може в чужд имот да се
слагат такива съоръжения. Об-
щина Каварна е длъжна да
проверява и да реагира за та-
кива незаконни действия.
Следваме закона и процедури-
те", заяви тогава кметът на об-
щина Каварна Елена Балта-
джиева. НДТ

Пешеходец пострада
при катастрофа в посо-
ка кв. "Рилци", съобща-
ват от полицията. Съоб-
щението е получено на
13.07. в ОД МВР Добрич.
Установено е, че лек ав-
томобил, движейки се в
посока кв. Рилци блъска

ПЕШЕХОДЕЦ ПОСТРАДА
ПРИ КАТАСТРОФА

пресичащия на пешеходна
пътека гражданин. В резул-
тат на удара пешеходецът
пада на земята. Същият е от-
веден от екип на ЦСМП Доб-
рич с черепно-мозъчна трав-
ма с опасност за живота.
Образувано е досъдебно
производство.             НДТ

Шофьор пострада след
катастрофа край Добрич,
съобщават от полицията.
На 14.07.2020 на телефон
112 е получен сигнал за
настъпило ПТП по пътя
Добрич - Балчик, в бли-
зост до село Свещарово.
На място е установено, че
водач на лек автомобил,

ШОФЬОР СЕ БЛЪСНА В ДЪРВО
поради движение с несъобра-
зена скорост с пътните усло-
вия, губи контрол над автомо-
била и се блъска в крайпътно
дърво. Лицето е отведено за
преглед в ЦСМП -МБАЛ Доб-
рич и е настанено без опас-
ност за живота с комоцио.
Наложена е административна
санкция.                        НДТ

Служители на 1 РУ Доб-
рич извършили проверка
на две лица на детска
площадка в ж.к. "Балик".
Едното от тях изхвърлило
на земята прозрачно па-
кетче с три топчета със
суха тревна маса. Пред
униформените мъжът
признал, че топчетата са
негови и съдържанието им

НАРКОМАНИ
ИЗХВЪРЛИХА ДРОГАТА СИ
НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

е наркотично вещество-кана-
бис с тегло 1,2 грама.

Другото проверявано лице
също изхвърлило пликче с ве-
щество на кристали. Добро-
волно обаче предало пакетче-
то, което се оказало метам-
фетамин с тегло 0,5 грама.
Двамата мъже са задържани
за 24 часа. Образувани са
бързи производства.      НДТ

ПОКАНА
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ППК "ЙОРДАН ЙОВ-

КОВ" - С. ИЗВОРОВО, ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ, ЕИК 834074015, НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ. 16, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КООПЕРАЦИИТЕ И
ЧЛ. 18, АЛ. 1-2 ОТ УСТАВА НА КООПЕРАЦИЯТА,

СВИКВА
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на член-

кооператорите на ППК "Йордан Йовков", с
Изворово, на 01 АВГУСТ 2020 година, което ще
се проведе от 9.00 часа в салона на читалище
"Съединение - 1943", с Изворово, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане и освобождаване на член-кооператори
2.Приемане и одобряване на отчетния доклад на

УС и КС за 2019 година
3.Приемане на годишния финансов отчет на

кооперация ППК "Йордан Йовков" за 2019 година
4.Вземане на решение за освобождаване от

отговорност на членовете на УС за дейността им
през изминалата 2019 година

5. Други
На основание чл. 17, ал. 2 от ЗК и чл. 21.2 от Устава

на кооперацията, при липса на кворум, събранието
се отлага с 1 час - 10.00 часа, и се провежда на
същото място и при същия дневен ред.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
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БУМ НА ЗАРАЗЕНИ С БУМ НА ЗАРАЗЕНИ С 
COVID-19 В ОБЛАСТ ДОБРИЧCOVID-19 В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Студио за Красота ExtraVagance, 
гр. Добрич, предлага КУРСОВЕ по "МАНИКЮР, 

ПЕДИКЮР, НОКТОПЛАСТИКА“, „КОЗМЕТИКА“, 
„ФРИЗЬОРСТВО“ - с издаване на Лицензирана диплома 

по образен на МОН, валидна в България и в чужбина.

ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА, БЕЗ 
ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА

Информация за курсовете, записване и други подробности 
потърсете на телефони:
Инструктор Маникюр и Педикюр - Росица Димитрова 

- 0885045818 
Инструктор Козметика и Фризьорство - Веселина 

Симеонова 0898334302

21 ñà íîâîçàðàçåíèòå ñ 
COVID-19 çà ïîñëåäíèòå 
äâà äíè â îáëàñòòà, ñî-
÷àò äàííèòå íà Åäèííàòà 
èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà. 
Â÷åðà áðîÿò èì áå 9, à âúâ 

âòîðíèê – 12. 
Îò ïîñëåäíèòå äåâåòèìà, 

ñåäåì ñà æåíè, äâàìà – 
ìúæå. Ïàöèåíòèòå ñà íà 

 КОВАРНИЯТ ВИРУС ВЗЕ ПЪРВА ЖЕРТВА 
âúçðàñò îò 42 ã. äî 79 ã. 
Ñåäåì îò òÿõ ñà õîñïèòà-
ëèçèðàíè, à äâàìà ñà íà 
äîìàøíî ëå÷åíèå è èçî-
ëàöèÿ. Òðèìà îò ñåäåìòå 
õîñïèòàëèçèðàíè ïàöèåíòè 

ñà ïîñòàâåíè íà äèõàòåëíà 
ðåàíèìàöèÿ â Êîâèä ñåê-
òîðà íà Îòäåëåíèåòî ïî 
àíåñòåçèîëîãèÿ è èíòåí-

çèâíî ëå÷åíèå /ÎÀÈË/ íà 
äîáðè÷êàòà áîëíèöà. Ñðåä 
íîâîðåãèñòðèðàíèòå ñëó÷àè 
íÿìà çðåëîñòíèöè. 

Åäèíèÿò îò ñåäåìòå õîñ-
ïèòàëèçèðàíè – ìúæ íà 
70 ã., å ïî÷èíàë. Âñè÷êè 
äåâåòèìà ïàöèåíòè ñà áèëè 
êîíòàêòíè íà âå÷å äîêàçàíè 
ñ PCR òåñò ïîëîæèòåëíè 
ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ, 
ñúîáùàâàò îò Îáëàñòíèÿ 
êîîðäèíàöèîíåí ùàá.

Òðèìà îò 12-òå ñ ïîëîæè-
òåëíè ïðîáè âúâ âòîðíèê 
ñà àáèòóðèåíòè îò Åçèêî-
âà ãèìíàçèÿ. Òàêà îáùèÿò 
áðîé íà çàðàçåíèòå ìëàäå-
æè è äåâîéêè ñòàâà 13.  Ä-ð 
Ñâåòëà Àíãåëîâà – äèðåêòîð 
íà Ðåãèîíàëíà çäðàâíà èí-
ñïåêöèÿ Äîáðè÷ è ñåêðåòàð 
íà Îáëàñòíèÿ êîîðäèíàöèî-
íåí ùàá óòî÷íè, ÷å øåñòè-
ìà îò âñè÷êè 12 ïàöèåíòè ñà 
ìúæå íà âúçðàñò îò 15 ã. äî 
61 ã. Ïåòèìà îò òÿõ ñà íà äî-
ìàøíî ëå÷åíèå è èçîëàöèÿ, 

êàòî ïðè âñè÷êè ñëó÷àè ñå 
êàñàå çà ëèöà, êîíòàêòíè íà 
âå÷å ïîëîæèòåëíè ïàöèåí-
òè. Åäèí å õîñïèòàëèçèðàí 
â Èíôåêöèîçíà êëèíèêà 
è ïðåäñòîè äà áúäå íà-
ïðàâåíî åïèäåìèîëîãè÷íî 
ïðîó÷âàíå çà óñòàíîâÿâàíå 
íà êîíòàêòíèòå ìó ëèöà, 
äîáàâè ä-ð Àíãåëîâà.

Äðóãèòå øåñò ïîëîæèòåë-
íè ðåçóëòàòà ñà íà æåíè íà 
âúçðàñò îò 17 ã. äî 79 ã. Ïåò 
îò äàìèòå ñà èçñëåäâàíè 
êàòî êîíòàêòíè íà ïîëîæè-
òåëíè ëèöà, à åäíà ñå å ïðè-
áðàëà îò ðèñêîâà äúðæàâà. 
×åòèðè îò ïàöèåíòêèòå ñà 
ïîñòàâåíè íà äîìàøíî ëå-
÷åíèå è èçîëàöèÿ, à äâå ñà 
íàñòàíåíè â Êîâèä ñåêòîðà 
íà Âòîðî âúòðåøíî îòäåëå-
íèå íà ÌÁÀË Äîáðè÷. 

Âñè÷êè ïàöèåíòè íà äî-
ìàøíî ëå÷åíèå ñà â äîáðî 
îáùî ñúñòîÿíèå è ñà ïðåäà-
äåíè íà ëè÷íèòå ñè ëåêàðè 
çà íàáëþäåíèå.            ÍÄÒ

100 ëåâà ãîäèøíî ùå 
ïîëó÷è âñåêè ãðàæäàíèí 
íà Êàâàðíà, êîéòî îñèíî-
âè áåçñòîïàíñòâåíî êó÷å, 
ðåøè Îáùèíñêèÿò  ñúâåò 
íà ïîñëåäíàòà ñè ñåñèÿ. 
Ïî äåâåòíàäåñåòà òî÷êà îò 
äíåâíèÿ ðåä „Ñòèìóëèðàíå 
îñèíîâÿâàíå íà áåçñòîïàí-
ñòâåíèòå êó÷åòà íà òåðè-
òîðèÿòà íà îáùèíà Êàâàð-
íà”, îáùèíñêèòå ñúâåòíèöè 
ãëàñóâàõà ñ 13 ãëàñà „çà”, 
1 ãëàñ „ïðîòèâ” è 3 ãëàñà 
„âúçäúðæàë ñå”.

Ñïîðåä ïðèåòîòî ðåøå-
íèå, âúâ âðúçêà ñ èçïúë-
íåíèå íà çàëåãíàëèòå â 
Ïðîãðàìàòà çà îâëàäÿâà-
íå ïîïóëàöèÿòà íà áåç-
ñòîïàíñòâåíèòå êó÷åòà íà 
òåðèòîðèÿòà íà îáùèíà 
Êàâàðíà ìåðêè, ùå áúäå 

îðãàíèçèðàíà êàìïàíèÿ 
ñðåä æèòåëèòå íà îáùèíà 
Êàâàðíà çà îñèíîâÿâàíå íà 
âå÷å êàñòðèðàíè è ìàðêèðà-
íè áåçñòîïàíñòâåíè êó÷åòà.

Ñóìàòà îò 100 ëâ. íà ãî-
äèíà çà âñåêè îñèíîâèòåë 
ùå áúäå îñèãóðåíà îò ïî-
ñòúïëåíèÿòà íà òàêñà çà 
ïðèòåæàíèå íà êó÷å, ñðåùó 
ñêëþ÷âàíå íà äîãîâîð.

Îáùèíñêèòå ñúâåòíèöè 
âúçëîæèõà íà êìåòà íà Îá-
ùèíà Êàâàðíà äà èçâúðøè 
ïîñëåäâàùèòå ñúãëàñíî 
çàêîíà äåéñòâèÿ, êàêòî è 
äà îñèãóðè áåçïëàòíà êàñ-
òðàöèÿ ïîä ôîðìàòà íà 
âàó÷åðè íà æåëàåùèòå ñîá-
ñòâåíèöè íà äîìàøíè êó÷å-
òà, êîèòî ñà ðåãèñòðèðàíè â 
Îáùèíà Êàâàðíà. 

ÍÄÒ 

Ðàáîòàòà íà íåâðîëîãè÷-
íîòî îòäåëåíèå íà áîë-
íèöàòà â Äîáðè÷ âå÷å å 
âúçñòàíîâåíà è â áàçàòà ñå 
ïðèåìàò ïàöèåíòè, ñúîáùè-
õà îò Îáëàñòíèÿ êîîðäèíà-
öèîíåí ùàá. Ïðèïîìíÿìå, 
÷å ðàáîòàòà â îòäåëåíèåòî 
áå ñïðÿíà è ïðèåìúò íà ïà-
öèåíòè ñå îñúùåñòâÿâàøå 
â äðóãî áîëíè÷íî îòäåëå-
íèå, ïîðàäè ðåãèñòðèðàí 
ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò çà 
êîðîíàâèðóñ íà ïàöèåíò. 
Ñêîðî ðàáîòàòà â áàçàòà ñè 
ùå ïîäíîâè è îòäåëåíèåòî 
ïî îðòîïåäèÿ, êàçà äèðåê-
òîðúò íà ÐÇÈ ä-ð Ñâåòëà 
 Àíãåëîâà.                     ÍÄÒ

Íà 14 þëè ñå ïðîâåäå 
çàñåäàíèå íà Îáëàñòíà 
åïèçîîòè÷íà êîìèñèÿ, êîå-
òî áå ïðåäñåäàòåëñòâàíî 
îò çàìåñòíèê-îáëàñòíèÿ óï-
ðàâèòåë Æèâêî Æåëÿçêîâ. 
Ñåêðåòàðÿò íà Êîìèñèÿòà 
è äèðåêòîð íà Îáëàñòíà 

äèðåêöèÿ „Áåçîïàñíîñò íà 
õðàíèòå“ ä-ð Àíåëèÿ Àí-
äîíîâà çàïîçíà íàêðàòêî 

ïðèñúñòâàùèòå ñ àêòóàë-
íàòà åïèçîîòè÷íà îáñòà-
íîâêà, êàòî îòáåëÿçà, ÷å 
êúì íàñòîÿùèÿ ìîìåíò íà 
òåðèòîðèÿòà íà îáëàñòòà 
íÿìà ðåãèñòðèðàíè îãíèùà 
íà çàáîëÿâàíèÿ – íèòî ïðè 
ïòèöèòå, íèòî ïðè ñâèíåòå. 

Ä-ð Àíäîíîâà àïåëèðà 
çà ïîäêðåïà îò îáùèíèòå, 
êàòî ïîä÷åðòà, ÷å èçêëþ÷è-
òåëíî ñëàá å ïðîöåñúò íà 
ðåãèñòðàöèÿ íà ñòîïàíñòâà 
çà îòãëåæäàíå íà ïðàñå-
òà çà ëè÷íî ïîëçâàíå. „Ñ 
ïðîìåíèòå, êîèòî áÿõà íà-
ïðàâåíè, ðåãèñòðàöèÿòà íà 
ëè÷íèòå ñòîïàíñòâà å çà-
äúëæèòåëíà. Âàæíî å äà ñå 
çíàå, ÷å â 10-êèëîìåòðîâèòå 
çîíè îêîëî ãîëåìèòå ïðî-
ìèøëåíè ôåðìè ìîæå ñåãà 
äà ñå íàïðàâè ðåãèñòðàöèÿ, 
êàòî çàñåëâàíåòî ùå áúäå 
ñëåä êðàÿ íà àâãóñò“ – êàçà 
ä-ð Àíäîíîâà. Ä-ð Äèìèòúð 
Äèìèòðîâ – ïðåäñåäàòåë 
íà Áúëãàðñêè âåòåðèíàðåí 
ñúþç, çàÿâè, ÷å ïðè ðå-
ãèñòðàöèÿ íà ëè÷íèòå ñòî-
ïàíñòâà, îò æèâîòíèòå ñå 
âçåìà êðúâíà ïðîáà çà èç-
ñëåäâàíå, ñ êîåòî ñòîïàíè-
òå ìîãàò äà áúäàò ñèãóðíè, 
÷å òå ñà çäðàâè è äîáàâè, ÷å 
ïðè âúçíèêâàíå íà îãíèùå 
îò Àôðèêàíñêà ÷óìà, òî 
èìåííî ñîáñòâåíèöèòå íà 
æèâîòíè îò ðåãèñòðèðàíè 
îáåêòè ùå ïîëó÷àò îáåç-
ùåòåíèå. 

Çà ïîðåäåí ïúò áå îá-
ñúäåíà è ãîòîâíîñòòà íà 
îáùèíèòå ñ òåðåíè çà çàã-
ðîáâàíå íà æèâîòíè ïðè 
âúçíèêâàíå íà çàáîëÿâàíèÿ. 
Ïðåäè äà çàêðèå çàñåäà-

íèåòî çàìåñòíèê-îáëàñò-
íèÿò óïðàâèòåë Æèâêî Æå-
ëÿçêîâ ïîìîëè êìåòîâåòå 
äà ïîäïîìîãíàò ïðîöåñà 

ОБЩИНА КАВАРНА 
ДАВА ПО 100 ЛЕВА 
ЗА ОСИНОВЯВАНЕ НА 
БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

Ïîñòîÿííàòà êîìèñèÿ ïî 
ìåñòíî ñàìîóïðàâëåíèå, 
èêîíîìè÷åñêà ïîëèòèêà è 
òóðèçúì êúì ÍÑÎÐÁ èçáðà 
ñâîåòî ðúêîâîäñòâî çà íî-
âèÿ ìàíäàò.

Ïðåäñåäàòåë íà Êîìè-
ñèÿòà: Âëàäèìèð Ãåîðãèåâ 
– êìåò íà îáùèíà Ñàìîêîâ

Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòå-
ëè:

Äåëÿí Ìëúçåâ – êìåò íà 
îáùèíà Åëåíà

Åëåíà Áàëòàäæèåâà – 
êìåò íà îáùèíà Êàâàðíà

Ïàíòåëåé Ìåìöîâ – ïðåä-
ñåäàòåë íà ÎáÑ ×åïåëàðå

Ìàðèÿ Äèíåâà – ïðåäñå-
äàòåë íà ÎáÑ Ñòàðà Çàãîðà

Ìàðèÿ Ñòîé÷åâà - ïðåäñåäàòåë íà ÎáÑ Òåòåâåí
Äåñèñëàâà Òåðçèåâà – êìåò íà ñ. Ìàðêîâî, îáùèíà „Ðîäîïè“

„Çàâúðíè ñå è Ñúçäàé” å 
êúñ äîêóìåíòàëåí ôèëìq  
ðàçêàçâàù çà Öåíòúðà çà 
çàùèòà íà ïðèðîäàòà è æè-
âîòíèòå /ÖÇÏÆ/ â Äîáðè÷ è 
íåãîâèÿ äèðåêòîð Õðèñòèÿí 
Õðèñòîâ.

„Äíåñ å ìíîãî âàæåí äåí 
çà íàñ, çàùîòî óñïÿõìå äà 
ðàçêàæåì åäíà èñòîðèÿ, íà 
êîÿòî ïðèäàâàìå òîëêîâà ãî-
ëÿìî çíà÷åíèå, ÷å æèâîòèòå 
íè ñå âúðòÿõà îêîëî íåÿ ïðåç 
ïîñëåäíèÿ ìåñåö è ïîëîâèíà.

Èñòîðèÿòà íà åäèí íàø 
ïðèÿòåë è âäúõíîâèòåë, îò 
êîãîòî èìàìå ìíîãî êàêâî 
äà íàó÷èì. Òîé íè ïîêàçâà, 
÷å â Áúëãàðèÿ ìîæå è ñè 
ñòðóâà ÷îâåê äà ñå âúðíå è 
äà çàñòàíå çàä êàóçèòå, â 
êîèòî âÿðâà.

“Çàâúðíè ñå è Ñúçäàé” å 
äåâèçúò èçïèñàí âúðõó íà-
øèòå ÷åëà. Òî÷íî íèå ñìå 

òåçè, êîèòî íÿìà äà ñå ñïðåì 
ïðåä òðóäíîñòèòå è ïî íàø 
ñè íà÷èí, ùå ïðàâèì òîâà, â 
êîåòî âÿðâàìå.

Áëàãîäàðíè ñìå íà õîðàòà, 
êîèòî íè ïîäêðåïÿò è íè ñå 
äîâåðÿâàò.

Áëàãîäàðèì è íà âñåêè, 
êîéòî ñå ïî÷óâñòâà ÷àñò îò 
íàøàòà èñòîðèÿ è ÿ ñïîäåëè 
íà âèñîê ãëàñ.

Íåêà èçïîëçâàìå òåçè âðå-
ìåíà äîáðå!“, íàïèñàõà â 
ñòðàíèöàòà íà ÖÇÏÆ àâòî-
ðèòå íà ôèëìà

Àâòîð íà ôèëìà å  Ïåòúð 
Òóõ÷èåâ , äðîí Êàäðè - Âå-
ëèçàð Êîñòàäèíîâ, äèçàéí 
- Äåíèöà Ðàíãåëîâà,  ïðî-
åêòîâ ìåíèäæìúíò - Ìàðòèí 
Êèðèëîâ,  ñîöèàëíè ìðåæè 
- Æåíè Êèðèëîâà, ïðîó÷âàíå 
è ïîìîù - Ìàðèÿí Íèêîëîâ. 
Ñ ó÷àñòèåòî íà Õðèñòèÿí 
Õðèñòîâ

"ЗАВЪРНИ СЕ И СЪЗДАЙ" - ФИЛМ 
ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ЗАЩИТА НА 
ПРИРОДАТА И ЖИВОТНИТЕ  В 
ДОБРИЧ И НЕГОВИЯ ДИРЕКТОР

ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ
За по-голяма активност апелират членовете на комисията в процеса на 

регистрация на стопанства за отглеждане на прасета за лично ползване
íà ðåãèñòðàöèÿ íà ëè÷íè 
ñòîïàíñòâà, êàòî ïðèïîìíè, 
÷å òÿ ñòàâà ïðè êìåòîâåòå è 
êìåòñêèòå íàìåñòíèöè. 

ВЪЗСТАНОВЕНА 
Е ДЕЙНОСТТА НА 
НЕВРОЛОГИЧНОТО 
ОТДЕЛЕНИЕ НА 
БОЛНИЦАТА

Ãëîáàëåí ïèêíèê «Äîáðè÷ 
â áúäåùå âðåìå» ùå òúðñè 
íîâè õîðèçîíòè çà ãðàäà â 
èêîíîìèêàòà, îáðàçîâàíèåòî, 
êóëòóðàòà, ñïîðòà, ñúîáùà-
âàò îò ñäðóæåíèå «Ãðàæäà-
íè â ïîâå÷å», êîåòî îðãà-
íèçèðà ôîðóìà. Ñúáèòèåòî 
ùå ïðèâëå÷å äîáðóäæàíöè, 
ñðåä êîèòî è çàâúðíàëè ñå îò 
÷óæáèíà, åêñïåðòè â ðàçëè÷-
íè ïðîôåñèîíàëíè îáëàñòè, 
íåïðàâèòåëñòâåíè îðãàíèçà-
öèè. Äèñêóñèÿòà, êîÿòî ùå 
ñå ñúñòîè íà ïîëÿíà â ãðàä-
ñêèÿ ïàðê «Ñâåòè Ãåîðãè» íà 
15 àâãóñò, èìà ïîäêðåïàòà 
íà îáùèíàòà â ðàìêèòå íà 
ïðîãðàìàòà çà ôèíàíñèðàíå 
íà ãðàæäàíñêè èíèöèàòèâè. 
Íà ïèêíèêà âúçðàñòíèòå ùå 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КАВАРНА 
ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА - ЗАМЕСТНИК-
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ В НСОРБ

ПИКНИК "ДОБРИЧ В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ“ 
ЩЕ ТЪРСИ НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА ГРАДА

ðàçêàæàò çà äîáðè ïðàêòèêè, 
âèäåíè â äðóãè ãðàäîâå ïî 
ñâåòà, êîèòî ìîãàò äà áú-
äàò «ïðåíåñåíè» â Äîáðè÷, à 
äåöàòà ùå áúäàò âêëþ÷åíè 
â îáðàçîâàòåëíè èãðè. Íà 
ôîðóìà ùå èìàò ùàíäîâå 
Áúëãàðñêîòî äðóæåñòâî çà çà-
ùèòà íà ïòèöèòå, Áúëãàðñêèÿò 
÷åðâåí êðúñò, «ÄîáðîÆúíöè», 
 «Ìàé÷èíà ãðèæà», òóðèñòè÷å-
ñêî äðóæåñòâî «Äîáðîòèöà», 
Ñäðóæåíèåòî íà ïèñàòåëèòå, 
äåòñêèÿò êëóá «Óñìèâêè» è ðå-
äèöà äðóãè îðãàíèçàöèè, êîèòî 
ùå ïðåäñòàâÿò äåéíîñòòà ñè.
Ïèêíèêúò ùå çàâúðøè ñ êèíî-
âå÷åð íà òâîðáè îò 48-÷àñîâî-
òî ïðåäèçâèêàòåëñòâî „Êðàñèâ 
Äîáðè÷“, êîåòî ñúùî å ÷àñò îò 
èíèöèàòèâàòà „GlobalDobrich».



44ndt@dobrich.net

Брой 84 (6360)
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Ïðàçíèêà íà ñâ. ïðîðîê 
Èëèÿ îòáåëÿçâàìå íà 20 
þëè. Ñïîðåä æèòèåòî íà 
ñâåòåöà, 900 ãîäèíè ïðå-
äè èäâàíåòî íà Õðèñòîñ 
òîé ïðåäðåêúë ñúáèòèåòî. 
Åäèíñòâåí îò âñè÷êè ñâå-
òèè, íåãîâèÿò æèâîò íà 
çåìÿòà íå ñâúðøâà ñúñ 

ñìúðò. Ñïîðåä ïðåäàíèåòî, 
êàêòî âúðâÿë ñâ. Èëèÿ ñ 
ó÷åíèêà ñè Åëèñåé, îãíåíà 
êîëåñíèöà ñ âïðåãíàòè îã-
íåíè êîíå ìèíàëà ïîêðàé 
òÿõ è ñâåòèÿòà áèë îòíåñåí 
íà íåáåòî.

 Â ðàçëè÷íèòå êðàèùà 
íà Áúëãàðèÿ ïðåäàíèÿòà è 
âÿðâàíèÿòà çà ñâ. Èëèÿ ñà 
ðàçëè÷íè, íî â îñíîâàòà 
íà âñè÷êè å ïîâåðèåòî, 
÷å òîé å ïîêðîâèòåë íà 
ñâåòêàâèöèòå è ãðúìîòåâè-
öèòå. Çàòîâà å íàðè÷àí è 
Ãðúìîâíèê.

Â åäíî îò ïðåäàíèÿòà 
ñìÿòàò ñâåòè Èëèÿ çà ïî-
êðîâèòåë íà çìåéîâåòå. Çà-
åäíî ñ òÿõ òîé ñå áîðèë 
ñðåùó ëàìèòå è õàëèòå. Ëå-
ãåíäàòà çà áîðáàòà ðàçêàç-
âà, ÷å çìåéîâåòå õâúðëÿëè 
îãíåíè ñòðåëè è êàìúíè 
ñðåùó õàëàòà - îò ñáëú-
ñúêà òå ñå ïðåâðúùàëè â 
ñâåòêàâèöè è ãðúìîòåâèöè. 
Õàëàòà ñå êðèåëà íàâñÿ-
êúäå - â ÷îâåê, æèâîòíî, 
äúðâî, çàòîâà çìåéîâåòå 
ïàëåëè îãíüîâå, çà äà ÿ 
âèäÿò ïî-ëåñíî. Òÿ ïúê 
ïðúñêàëà ñ óñòà âîäà, çà äà 
ñå çàùèòè, êàïêèòå ïàäàëè 
âúðõó çåìÿòà êàòî äúæä.

Çàòîâà è àêî ãúðìè, õî-
ðàòà ïîêðèâàëè ñúäîâåòå 
ñ âîäà, ÷å äà íå ñå ñêðèå 
ëàìÿòà â íåÿ, à ìàéêè ïðè-
áèðàëè äúùåðèòå ñè çà 

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР:
20 ЮЛИ - 
ИЛИНДЕН

æåíåíå, äà íå ãè âèäè çìåé 
è çàëþáè.

Êàçâàò, ÷å ãðúìíå ëè, 
çíà÷è ñâåòè Èëèÿ ñå ðàç-
õîæäà ïî íåáåòî è äàâà 
çíàê, ÷å ùå èìà ïëîäîðî-
äèå. Ïðåç çèìàòà ãðúìîòå-
âèöè íÿìà, çàùîòî òîãàâà 
ñâåòè Èëèÿ êàðà ãðåøíè-

öèòå äà ñòðîÿò ãðàäîâå îò 
ñíÿã.

Íà Èëèíäåí ïî ñòàðà òðà-
äèöèÿ ñå êîëè íàé-ñòàðèÿ 
ïåòåë â ÷åñò íà ãîñïîäàðÿ 
íà ìúëíèèòå. Ìåñÿò ñå 
îáðåäíè õëÿáîâå «êîëà÷ 
çà ñâ. Èëèÿ» è «áîãîâèöà». 
Òðàïåçàòà ñ ïðèãîòâåí ïå-
òåë è ïîãà÷à ñå ïðåêàäÿâà 
îò íàé-âúçðàñòíèÿ ÷ëåí íà 
ñåìåéñòâîòî.

Ñìÿòà ñå, ÷å àêî ñâåòå-
öúò å ñúðäèò, ùå èçñèïå 
îò ðúêàâèòå ñè íàâîäíå-
íèÿ è ãðàäóøêà. Çàòîâà íà 
ìåñòà, çà äà óìèëîñòèâÿò 
ñâåòèÿòà, ñå ïðàâÿò îáùî-
ñåëñêè ñáîðîâå ñ êóðáàí 
- îâåí, áèê èëè âîë.

Íà òîçè äåí íå áèâà äà 
ñå ðàáîòè, íèòî äà ñå âëèçà 
âúâ âîäà. Âÿðâà ñå, ÷å ìî-
ðåòî ñå ïðåîáðúùà è âçè-
ìà çà êóðáàí íà ñâåòèÿòà 
âñåêè, âëåçíàë âúâ âîäèòå.

Ñâåòè Èëèÿ å ïîêðîâè-
òåë è íà êîæàðèòå, ãðúí÷à-
ðèòå è ïèâîâàðèòå.

Èìåí äåí èìàò âñè÷êè 
íîñåùè èìåòî íà ñâåòèÿòà: 
Èëèÿ, Èëèÿí, Èëèÿíà, Èëè-
àíà, Èëèàí, Èëèíà, Èëêî è 
ñðîäíè

Â Áúëãàðèÿ íà òîçè äåí 
÷åñòâàìå Èëèíäåíñêî-Ïðå-
îáðàæåíñêîòî âúñòàíèå 
ïî ñòàð ñòèë, ïî íîâ ñòèë è 
îôèöèàëíî òî ñå ÷åñòâà íà 
2 àâãóñò.

Äíåñ Ïðàâîñëàâíàòà 
öúðêâà ÷åñòâà Ñâåòà ìú-
÷åíèöà Þëèÿ.

Ëåãåíäàòà ðàçêàçâà, ÷å 

Þëèÿ å ðîäåíà â Êàðòàãåí è 
ïðîèçõîæäà îò çíàòíî è 
õðèñòèÿíñêî ñåìåéñòâî.

Êîãàòî ïåðñèéöèòå ïî-
êîðèëè ãðàäà, òå îòâëåêëè 
ìíîãî õîðà îò ãðàäà. Þëèÿ, 
âúïðåêè ÷å ïî òîâà âðå-
ìå áèëà íåâðúñòíà, ñúùî 
ïîïàäíàëà ìåæäó ïëåííè-
öèòå. Êóïèë ÿ òúðãîâåö îò 
Ñèðèÿ è òîé äúëãî âðåìå ñå 
îïèòâàë äà ÿ îòêàæå îò âÿ-
ðàòà é, íî òÿ íå ñå îòðåêëà 
îò Õðèñòîñ.

Ñìúðòòà é íàñòúïèëà, 
êîãàòî ïðèäðóæàâàéêè 
ãîñïîäàðÿ ñè, ñâ. Þëèÿ 
ïîïàäà íà îñòðîâ Êîðñè-

êà ïî âðåìå íà åçè÷åñêè 
ïðàçíåíñòâà. Äåâîéêàòà 
êàòåãîðè÷íî îòêàçàëà äà 
ó÷àñòâà â òåõíèòå ðèòóàëè, 
çàòîâà áèëà ïîäëîæåíà íà 
óíèæåíèÿ è æåñòîêîñòè - 
ìú÷èòåëèòå é ðåøèëè äà ÿ 
ïîãóáÿò òàêà, êàêòî þäåèòå 
áèëè ðàçïúíàëè Õðèñòà, çà-
òîâà íàïðàâèëè êðúñò è íà 
íåãî ðàçïíàëè ìú÷åíèöàòà.

Íà òîçè äåí èìåí äåí 
ïðàçíóâàò Þëèÿ, Þëèÿí, 
Þëè. 

Â òðåòèÿ äåí íà þëñêè-
òå Ãîðåùíèöè - 17 þëè, 
õðèñòèÿíñêàòà öúðêâà ïî-
÷èòà ïàìåòòà íà Ñâåòà 
Ìàðèíà.

Ñâåòà Ìàðèíà å ðîäåíà 
â Àíòèîõèÿ è å äúùåðÿ íà 
æðåö èäîëîïîêëîííèê. Îò 
ìàëêà òÿ å âúçïèòàâàíà îò 
áàùà ñè â èäîëîïîêëîí-
íè÷åñòâî, íî ðåøèëà äà 
ïðèåìå õðèñòèÿíñòâîòî è 
äà ñå ïîêðúñòè.

Ïðúâ íåèí ãîíèòåë ñòà-
íàë ñàìèÿò é áàùà. Êîãà-
òî Ìàðèíà å íà 16 ãîäèíè, 
óïðàâèòåëÿò íà èçòî÷íèòå 
ðèìñêè ïðîâèíöèè Îëèì-
âðèé ÿ ïîäëàãà íà òåæêè 
ìú÷åíèÿ çà òîâà, ÷å íå 
èñêàëà äà ñå îòêàæå îò âÿ-
ðàòà ñè. Íåî÷àêâàíî Îëèì-
âðèé ðåøèë äà óäàâè Ìàðè-
íà è õâúðëèë äåâîéêàòà ñ 
êàìúê íà âðàòà âúâ âîäàòà. 
Òîãàâà òÿ îòíîâî çàïî÷-
íàëà äà ñå ìîëè äà áúäå 
ïîêðúñòåíà è èçâåäíúæ 
âåðèãèòå îêîëî âðàòà é ñå 
ðàçêúñàëè è òàéíñòâåíà 
ñâåòëèíà îêúïàëà ìëàäî-
òî ìîìè÷å. Ìú÷åíèöàòà 
ñòîÿëà âúâ âîäàòà è ïå-
åëà õâàëåáñòâåíà ïåñåí. 
Ñëåä òîâà áèëà îñúäåíà íà 
ñìúðò è ïîñå÷åíà ñ ìå÷.

Êàçâàò, ÷å ñâåòèöàòà ïî-
ñåùàâà ñúíèùàòà íà õîðà, 

êîèòî âÿðâàò 
â íåÿ, ïðî-
ðîêóâà èëè 
äàâà ñúâåòè 
êàêâî äà ñå 
íàïðàâè, çà 
äà ñå ñïàñÿò 
â ÿ ð â à ù è ò å 
îò áîëåñòè è 
íåùàñòèÿ.

Çà áúëãà-
ðèíà òÿ å Îã-
íåíà Ìàðè-
íà, ñèìâîë 
íà íåáåñíèÿ 
îãúí, ïîêðî-
âèòåëêà íà 
æúòâàòà, íè-
âèòå è ñåèò-
áèòå: â åäíà-
òà ñè ðúêà 
äúðæè äÿâî-
ëà çà êîñàòà, 
ñ äðóãàòà ãî 
óäðÿ ñ äúðâî 
ïî ãëàâàòà. 
Èçîáðàçÿâàò 
ÿ íà òðîí, ëÿ-

âàòà é ðúêà å ïðåä ãúðäèòå, 
â äÿñíàòà äúðæè êðúñò.

Ñâåòà Ìàðèíà ñå ïðèåìà 
êàòî ïîêðîâèòåëêà è íà 
áðàêà.

Èìåí äåí ïðàçíóâàò Ìà-
ðèí, Ìàðèíà, Ìàðèíåëà.

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР:
16 ЮЛИ - 
СВЕТА ЮЛИЯ

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР: 
17 ЮЛИ ПОЧИТАМЕ 
СВЕТА МАРИНА 

Óíèâåðñèòåòñêàòà áî-
òàíè÷åñêà ãðàäèíà â Áàë-
÷èê ïîñòàâè íà÷àëîòî íà 
áîòàíè÷åñêà ãàëåðèÿ íà 
îòêðèòî, ñúîáùè ëàíäøàô-

òíèÿò àðõèòåêò íà ïàð-
êà Ìàðèÿíà Äèìèòðîâà.
Ïî äóìèòå é ïúðâèòå âè-
çóàëíè èçîáðàæåíèÿ â 
åêñïîçèöèÿòà ñà íà ïîïó-

ëÿðíè âèäîâå ðàñòåíèÿ, 
êîèòî ñå ñðåùàò è â ïàð-
êà. Ïðåäñòàâåíè ñà öâåòÿ 
îò ñåìåéñòâî «Ïåðóíèêî-
âè», äúðâåòà îò «Áîðîâè» 

è «Áðåçîâè», òðåâèñòè 
ðàñòåíèÿ îò «Ëþòèêîâè». 
Ãàëåðèÿòà ñå äîïúëâà è 
ñ íàó÷íè èëþñòðàöèè íà 
ïðåäñòàâèòåëè íà ñåìåé-

ñòâî «Óñòíîöâåòíè», êàêòî 
è ñ õðàñòè, ïîëóõðàñòè è 
âëå÷àùè ðàñòåíèÿ îò ñå-
ìåéñòâî „Áîáîâè“, íî ïðåä-
ñòîè åêñïîçèöèÿòà äà áúäå 
îáîãàòåíà ñ îùå ôîòîñè 
íà ðàñòèòåëíîòî öàðñòâî. 
Ãàëåðèÿòà ïðèâëè÷à ëþáî-
ïèòíèòå ïîñåòèòåëè äî ïîð-
òàëà íà ïàðêà è ùå ñòàíå 
÷àñò îò îáðàçîâàòåëíèòå 
è íàó÷íèòå ïðîãðàìè íà 
óíèâåðñèòåòñêîòî çâåíî.
Óíèâåðñèòåòñêàòà áîòàíè-
÷åñêà ãðàäèíà â Áàë÷èê, 
êîÿòî ïðåç þëè ùå îòáå-
ëåæè 65-àòà ãîäèøíèíà îò 
ñâîåòî ñúçäàâàíå, å äîì 
íà 4900 ðàñòèòåëíè âèäî-
âå. Â íàé-áîãàòà êîëåêöèÿ 
- íà êàêòóñè è ñóêóëåíòè, 
ñå îïàçâàò 3672 âèäà è 
ïîäâèäà íà åêçîòè÷íèòå 
ðàñòåíèÿ, ñúîáùè êîðåñ-
ïîíäåíòúò íà ÁÒÀ Þëèÿ 
Õðèñòîâà.

БОТАНИЧЕСКА ГА ЛЕРИЯ НА ОТКРИТО
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МИЛИЦА МИРЧЕВА
ТРИУМФИРА С ЛИЧЕН
РЕКОРД В ПЛОВДИВ

Два лични рекорда на
млади атлетки впечатлиха
на международния атлети-
чески турнир в Пловдив на
14 юли, информира
atletikabg.com. 26-годишна-
та Милица Мирчева от
Добрич бяга отлично на
3000 м и записа време от
9:06.77, следвана почти на
минута от Девора Аврамо-
ва (9:59.68 - също личен
рекорд). Трето място с
10:38.93 зае Маргарита Ра-
дева. Милица имаше ли-
чен рекорд преди бягане-
то в Пловдив - 9:20.50 на

открито и 9:07.33 в зала.
В същата дисциплина

при мъжете Иво Балабанов
надбяга треньора си, кой-
то е настаник и на Милица
- Йоло Николов, с 8:13.35
срещу 8:16.82.

С почти три метра подоб-
ри личния си рекорд на ко-
пие Михаела Петкова, която
записа 53.53 (стар личен ре-
корд 50.71). 21-годишната
Петкова започна с рекорд-
ното постижение и направи
само още един опит 50.75.
Втора е Лили Стойчева, коя-
то записа отличните 49.20 м.

В София бе теглен жре-
бият за първия кръг в пър-
венството на Втора профе-
сионална лига. Той отреди
отборът на Добруджа да
стартира с гостуване на
Созопол, който също е но-
вак във втория ешелон.
Припомняме, че двата ти-
ма вече се срещнаха по
време на предсезонната си
подготовка - контролата на
стадион "Дружба" завърши
с победа за Созопол с 1:0.

От БФС потвърдиха, че
първенството ще започне
на 7 август. Дотогава "жъл-
то-зелените" ще продължат
подготовката си в Добрич,
като ще изиграят няколко
контроли. Две от тях са та-

ДОБРУДЖА ЩЕ
ГОСТУВА В СОЗОПОЛ
В ПЪРВИЯ КРЪГ НА
ВТОРА ЛИГА

зи седмица - вчера на ста-
дион "Дружба" бе провер-
ката с Нефтохимик (Бур-
гас), а в събота момчета-
та на Светослав Петров
ще се изправят в Добрич
срещу юношите старша
възраст на Черно море
(Варна). Контролата ще
започне в 10.00 часа и съг-
ласно заповедта на ми-
нистъра на здравеопазва-
нето ще се проведе без
публика.

Добруджанци проведоха
вече четири контроли. Те
записаха три загуби - от
Пирин (Благоевград), Со-
зопол е Лудогец-2, и за-
вършиха наравно 2:2 с
юношите на Черно море.

ПРЕСЛАВ ВЪЛЕВ С ДВЕ
ТИТЛИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ
ШАМПИОНАТ ПО ЛЕКА
АТЛЕТИКАБоят за световната тит-
ла между Антъни Джошуа
и Кубрат Пулев може да
бъде дори и на кораб, съ-
общи мениджърът на анг-
личанина Еди Хърн. За пър-
ви път той призна, че има
вариант мачът да е извън
Великобритания заради
мерките срещу коронави-
руса. "В момента ръцете ни
са вързани. Всичко зави-
си от правителството",
обяснява Хърн, като също
така признава, че е актуа-
лен вече и вариантът боят
да се състои в римския ам-

фитеатър в хърватския град
Пула. "Има възможност и за
някакъв извънреден вари-
ант - зала, луксозен хотел
и дори кораб", допълва
Хърн в интервю за "Ивънинг
Стандарт".

По думите му става ясно,
че все още фаворит е лон-
донската зала О2. "Ако мо-
жем да вкараме там 16 000
човека, ще е прекрасно",
обяснява той. Хърн допълва,
че се прави всичко възмож-
но боят да бъде през ноемв-
ри, но все още няма дори до-
говорена дата. "24 часа"

БОЯТ МЕЖДУ ДЖОШУА И
КУБРАТ ПУЛЕВ МОЖЕ ДА
Е НА КОРАБ

НИКОЛАЙ ЩЕРЕВ ЗАГУБИ
БОРБАТА С КОРОНАВИРУСА

Бившият национал по борба Николай Щерев е почи-
нал вчера сутринта вследствие на битката си с корона-
вируса. Новината беше потвърдена от легендата и пре-
зидент на клуб "Левски" Александър Томов, цитиран от
"24 часа". Щерев беше приет в тежко състояние преди
около месец, като беше поставен на апаратно обдиш-
ване. За кратко състоянието на бившия национал се
подобри, но след това отново се е влошило, като лека-
рите не са успели да го спасят.

Николай Щерев е син на легендарния ни треньор Си-
меон Щерев, който също се бори със заболяването.

В кариерата си Николай е печелил Златния пояс "Дан
Колов" през 2011 г., има и шампионска титла от репуб-
ликанското първенство в категория до 125 килограма
през 2018 г., припомнят от boec.bg.

Съболезнования на семейството и близките на
Николай Щерев!

ГАБИ ПЕТРОВА ОГЛАВИ ЕВРОПЕЙСКАТА РАНГЛИСТА
НА ТРОЕН СКОК

Силни резултати бяха
постигнати по време на ат-
летическия турнир "Плов-
див", който се проведе на
едноименния стадион в
Града под тепетата. Габри-
ела Петрова постигна ре-
зултат от 14.38 метра (+1.4
м/сек) в тройния скок. С то-
ва си постижение тя огла-
ви европейската ранглиста

на троен скок за сезона и
излезе на второ място в
световната ранглиста, ли-
дерка в която е Лядагмис
Повеа (Куба) с 14.55 метра.

В същата дисциплина
при мъжете в Пловдив три-
умфира Георги Цонов с
16.10 метра, което е чет-
върти резултат на Стария
континент за годината.

ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА

ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИ КРЪГ
Струмска слава - Царско село / Септември (София)
Дунав / Монтана - Витоша (Бистрица)
Хебър - Пирин (Благоевград)
Янтра (Габрово) - Кариана (Ерден)
Септември (Симитли) - Литекс
Созопол - Добруджа
Лудогорец 2 - Миньор (Перник)
Спортист (Своге) - Локомотив (София)
Локомотив (Горна Оряховица) - Нефтохимик

ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА

ЦСКА 1948 СРЕЩУ
ЦСКА-СОФИЯ НА СТАРТА
НА ПЪРВЕНСТВОТО

ЦСКА 1948 приема
ЦСКА-София на старта на
новия сезон. Това отреди
жребият, теглен в Бояна.
Левски ще е домакин на
Берое в първия кръг на се-
зон 2020/2021 г. Под
тепeтата пък футболните

битки ще се подновят с
дерби между Ботев (Плов-
див) и Локомотив (Плов-
див). Шампионът Лудого-
рец започва като гост на
Ботев (Враца). Новият
шампионат започва на 7
август.

ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИ КРЪГ
Славия - Черно море
Ботев (Враца) - Лудогорец
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив)
Левски - Берое
Дунав/Монтана - Арда (Кърджали)
Царско село/Септември (София) - Етър
ЦСКА 1948 - ЦСКА-София

БАРСЕЛОНА ПРЕДЛАГА
КОУТИНЬО НА КЛУБОВЕ
ОТ ВИСШАТА ЛИГА

Испанският футболен
клуб Барселона ще пред-
лага Филипе Коутиньо под
наем на отбори от Висша-
та лига на Англия, твърди
goal.com. Според послед-
ни информации, каталун-
ците вече са отправили
запитвания към Арсенал и
Нюкасъл, а целта е да бъ-
дат спестени средства за
трансфера и съответно
заплата на Лаутаро Мар-
тинес от Интер.

В последно време Коу-
тиньо загуби дори резерв-
ното си място в Барса и
не фигурира в бъдещите
планове на отбора от
"Камп Ноу". 28-годишният

плеймейкър прекара пос-
ледния сезон под наем в
Байерн (Мюнхен), а сега
каталунците търсят нов
вариант да се отърват от
договора, подписан след
много скъп трансфер от
английския шампион Ли-
върпул.

Байерн вече се отказа от
клаузата да привлече Коу-
тиньо и според редица ме-
дии следващите варианти
са Арсенал и Нюкасъл, ко-
ито са били свързвани с
халфа и в миналото. И два-
та клуба обаче все още не
са отговорили на каталун-
ците заради спортни и фи-
нансови причини.
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На фона на честите ре-
портажи за затворени хо-
тели, пусти плажове и тъж-
ни летни крайморски глед-
ки, Перлата на българско-
то Черноморие - Албена,
може да се похвали с все
по-нарастващ интерес от
стана на български и чуж-
дестранни туристи. Близо
3000 души са избрали в мо-
мента именно Албена за
лятната си ваканция. А бро-
ят на хората непрекъснато
расте. Затова и до края на
месеца в курорта ще отво-
рят още 10 хотела: Мура,
Добруджа, Фламинго
Гранд, Сенди бийч, Вита
парк, Малибу, Елица, Лагу-
на Гардън и Оазис вече са
готови да приютят онези,
които са ги избрали за меч-
таната си почивка. И броят
на резервациите непрекъс-
нато расте. А всички, кои-
то са посетили Албена до
момента, са категорични,
че това се дължи както на
уникалния плаж, традиции-
те и незабравимите споме-

ХАЙДЕ НА АЛБЕНА! КУЛТУРНИ  АКЦЕНТИ
До 17 юли, 10.30 ч. - 11.30 ч., Художествена галерия -

Добрич. Лятна работилница за въображение; Продъл-
жава Юбилейната изложба живопис "Пътят" на Нико-
лай Тодоров. Организатор: Художествена галерия - Доб-
рич.

До 17 юли, по предварителна заявка. Регионален
исторически музей - Добрич. Лято в музея 2020 - За-
нимания с деца с цел опознаване на културното нас-
ледство на родния край. Организатор: Регионален ис-
торически музей - Добрич.

До 17 юли, 09.00 ч. - 13.00 ч., Младежки център, Град-
ски парк "Св.Георги". Програма "Еко лято 2020" - цели
повишаване на знанията и уменията на децата и мла-
дите хора посредством  дейности  в следните нап-
равления:  "Учене чрез преживяване", "Компас на про-
фесиите", "Любопитно ", "Еко фен", "Арт зона", "Спорт".

"Еко лято`2020" се реализира по предварително из-
готвена седмична програма. Организатор: Младежки
център - Добрич.

До 17 юли, Народно читалище "Йордан Йовков - 1870
г.", Фоайе на читалището, Сектор "Заемане за дома"
на читалищната библиотека. "Църквата в Самуилова
България - корени и наследство" - изложба на Регио-
нален академичен център на БАН и Народно читали-
ще "Йордан Йовков - 1870 г.";

Продължава Експозицията "Колекция пощенски кар-
тички от фонда на Библиотеката"; Летен детски цен-
тър "Млади възрожденци". Организатор: Народно чи-
талище "Йордан Йовков -1870 г."

До 21 юли, Регионална библиотека "Дора Габе". Вит-
рина с библиотечни документи по повод 95 години от
рождението на Георги Джагаров (1925-1995), българс-
ки поет и драматург;

Продължава Юбилейната виртуална поредица "70
години - 70 послания";

Продължава Изложба на библиотечни документи
"Патриархът на българската литература" по повод 170
години от рождението на Иван Вазов. Организатор:
Регионална библиотека "Дора Габе".

16 юли, 11.00 ч., пл. "Свобода". Концерт на Професио-
нален фолклорен ансамбъл "Добруджа". Главен худо-
жествен ръководител Стоян Господинов. Музикален ръ-
ководител Живко Желев. Хореограф Иван Иванов. Ор-
ганизатор: Професионален фолклорен ансамбъл "Доб-
руджа".

17 юли, 11.00 ч., пл. "Свобода". Концерт на Духов
оркестър - Добрич. Диригент Стоян Монов. Организа-
тор: Духов оркестър - Добрич.

18 юли, през целия ден. Паметник на Васил Левски.
Полагане на цветя на паметника на Васил Левски по
повод 183 години от неговото рождение.

18 юли, 10.30 ч., Паметник на Васил Левски. Кон-
церт на Духов оркестър - Добрич по повод 183 години
от рождението на Васил Левски. Организатори: Об-
щина град Добрич, Духов оркестър - Добрич.

18 юли, 11.30 ч., Център за защита на природата и
животните - Добрич. Куклен спектакъл "Червената шап-
чица" от Братя Грим на Държавен куклен театър "Дора
Габе". Постановъчен екип Петър Петков и Веселин Анев.
Организатор: Държавен куклен театър "Дора Габе".

19 юли, през целия ден, Паметна плоча на кап. Ди-
митър Списаревски. Полагане на цветя на паметната
плоча на кап. Димитър Списаревски по повод 104 го-
дини от неговото рождение.

19 юли, 11.30 ч., Център за защита на природата и
животните - Добрич. Куклен спектакъл "Лека нощ, сък-
ровище" по на Държавен куклен театър "Дора Габе".
Текст Теодора Попова - Лазарова. Режисьор Румен
Куртев. Сценография и кукли Елисавета Качулева. Му-
зика Пламен  Мирчев - Мирона. Участват: Ренета Ни-
колова, Мила Боянова, Росен Радев. Организатор:
Държавен куклен театър "Дора Габе".

ЗАБЕЛЕЖКА: Програмата е предварителна. Орга-
низаторите си запазват правото на промени.

Инициативите от Културния афиш на Добрич се про-
веждат при строго спазване на всички противоепи-
демични мерки, разпоредени от Министъра на здра-
веопазването.                                                         НДТ

ни, така и на създадените
перфектни мерки за борба
със заразата от коронави-
рус. Във време на пандемия
е особено важно туристът
да се чувства сигурен - смя-
тат от ръководството на
комплекса и целият персо-
нал е успял да създаде
всички предпоставки за
въпросната сигурност - 7-
метра отстояние на чадъри-
те, индивидуално обслужва-
не, умело вплетено в ол ин-
клузивната форма на тури-
зъм,  дезинфекия, която за-
почва от входа на комплек-
са и се извършва непрекъс-
нато  И всички мерки са на
практика "за сметка" на хо-
рата от персонала, който по-
ема тяхната тежест, за да мо-
же туристът да се чувствта
добре - обгрижен и спокоен,
и да се наслаждава на по-
чивката си.

На практика Албена "ожи-
вя". Освен за "бита" на ту-
ристите, там се грижат и за
удоволствията им. Аквапар-
кът на комплекса вече е от-

От печат излезе първата
стихосбирка на Николета
Манчева - едно добричко
дете, което учи, работи и
твори в столицата. "Сянка-
та на сърцето" е нарекла
Николета събраните си в
стихове преживявания,
емоции и копнежи. А пое-
тът Николай Владимиров,
който е  редактор на спи-
сание Нова социална пое-
зия, е написал изключител-
но ласкави думи за поези-
ята, съхранена в "Сянката
на сърцето". Предлагаме ви
част от рецензията му, как-
то и две от стихотворения-
та на Николета.

"В ръцете си държите
книжно тяло, което е изп-
реварило своето време. Ду-
ша, която знае за живота
повече, отколкото той са-
мият за нея. Удивително е
как без маниерната употре-
ба на нарочни метафори и
лафове Николета е съумя-
ла някак тихичко, но съзи-
дателно да ни разкаже оно-
ва, което ни заобикаля. Без
да се натрапва и досажда.
Да ни научи как да ценим
живите и моментите с тях,
докато още ги има. Защото
утре може да е късно. Да
ни покаже, че има живот
след смъртта - в нас сами-
те, докато живеем

 Сърцето, от което ще че-
тете, е отражение на дейс-
твителостта вътре и извън
нас. На връзките без връз-
ки, от които се заразява
съвременното човечество.
Но преди всичко тази кни-
га е една огромна жажда.
Жажда за живот извън пог-
ребалните церемонии, кои-
то съпровождат сенките ни.
Отвъд неудачите и немите
падения, които ни преслед-
ват с непрестанните си
свлачища. Копнеж да се
намери райско кътче и за-
лез без сбогуване в обяти-
ята на една сбъднала се
мечта. И тя да не се окаже

"СЯНКАТА НА СЪРЦЕТО"
- КОПНЕЖ ЗА
ОБЯТИЯТА НА ЕДНА
СБЪДНАТА МЕЧТА

Състав на Окръжния съд
в Добрич допусна незабав-
ното предаване на герман-
ски гражданин на съдебни-
те власти в родината му за
изтърпяване на ефективна
присъда.

В Германия 70-годишният
мъж е бил осъден за 3 сек-
суални посегателства, из-
вършени от него в периода
2010 - 2012г., за което му е
било наложено общо нака-
зание лишаване от свобода
за срок от 5 години и 9 ме-
сеца.

Присъдата, постановена
от Окръжен съд - Касел, е

ОКРЪЖНИЯТ СЪД В ДОБРИЧ ДОПУСНА ПРЕДАВАНЕ
НА ГЕРМАНСКИ ГРАЖДАНИН В РОДИНАТА МУ ЗА
ИЗТЪРПЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ПРИСЪДА

влязла в сила на 8 ноемв-
ри 2017 година. На 15 ок-
томври 2018г. германските
власти са обявили мъжа за
издирване с Европейска
заповед за арест и на 2
юли т.г. той е бил задържан
в село Царичино, община
Балчик.

В производството пред
Окръжния съд в Добрич мъ-
жът заяви, че дава съгла-
сие за доброволно преда-
ване в Германия. Той дек-
ларира, че не се отказва от
принципа на особеността,
според който германските
власти не могат да го раз-

просто поредното чудовище
по пътя."

"Сянката на сърцето" мо-
жете да си купите чрез за-
явка по интернет.

ОБЕТ БЕЗ БРАК
Здравей, любов!
Aз съм, отново.
Не съм друга.
Същата съм.
Тази, която
те иска, те моли,
те чака, теб иска.
За внимание,
за споделяне -
на болка и радост.
Аз съм същата -
тази, която бях,
с всичките болки,
с всичките грешки.
При теб съм, тук съм.
Знаеш как съм.
Знаеш къде съм.
А ти къде си?
Ти как си?
Ти, тебе питам,
любов, обич моя.
Какво не съм,
контролът над мълчанието
е повече от силата
на думите,
които (не) познаваш.

ДА, НЕ, МОЖЕ БИ, НЕ
ЗНАМ

Не каза "Да",
не каза и "Не".
Дали е "Може би"?
Дано да не е "Не знам".
А дали бе "Не съм готов"?
А може би "Надали"...
Не каза, но поиска.
Не взе, но даде.
Не поиска, но дадох.
Даде, позволи ми.
Чакам, подготви ме -
за това, дето не знам.
Искам да уча.
Чакам да чуя.
Желая да бъда.
Трябва да зная.
Да знам, не да очаквам.
Да чакам, не да проточвам.
Да съм и да бъда.
"Да", "Не", "Може би", "Не
знам" -  като кое
избираш да бъда?

следват и съдят за различ-
но престъпление, извън по-
соченото в Европейската
заповед за арест.

Окръжният съд в Добрич
допусна предаването на мъ-
жа, след като установи, че
Европейската заповед за
арест отговаря на всички
законови изисквания и не е
налице нито едно от осно-
ванията за отказ от изпъл-
нение. Не са налице и ос-
нования за отлагане на из-
пълнението на ЕЗА или за
изпълнението й под усло-
вие, тъй като срещу чуждия
гражданин няма висящи на-

ворен и е атракция за мал-
ки и големи с водни емоции
за всички. Спортни съоръ-
жения примамват всички
любители на спорта - и  про-
фесионалисти, и аматьори.
За най-малките, пък са
разположени надуваеми за-
мъци, батути, блъскащи се ко-
лички, влакчета, водни лод-
ки

А освен всички, резерви-
рали почивката си, Албена

посреща и много хора,
дошли за разходка или
плаж - заради прекрасния
пейзаж, най-хубавия плаж
на Черноморието и изклю-
чително атрактивната цена
от 3 лева за чадър и два
шезлонга. А, когато с очи-
те си видят колко е хубаво,
някои от тях решават да си
резервират по-дълъг пери-
од в рая на българското
Черноморие.

Срещата вчера бе по по-
вод Локалния офис за дис-
танционно и продължаващо
обучение на Стопанската
академия, който работи от
месец юли в Добрич. Той
се намира на втория етаж
в Комплекс "Рила". В рам-
ките на срещата са обсъ-
дени възможности за сът-
рудничество между Общи-
на Добрич и учебното за-
ведение. На този етап ло-
калният офис в Добрич ще
приема документи на кан-
дидат-студенти в кампани-
ята за 2020 г. Предстои не-
говото официално открива-
не през месец септември.
Стопанска академия "Дими-
тър А. Ценов" - Свищов,

КМЕТЪТ НА ДОБРИЧ
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ СЕ
СРЕЩНА С ГЛАВНИЯ
СЕКРЕТАР НА
СТОПАНСКАТА
АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР
А. ЦЕНОВ" ДОЦ. Д-Р
АНАТОЛИЙ АСЕНОВ

осъществява обучение в
направленията "Икономика"
и "Администрация и управ-
ление", за образователни-
те степени "бакалавър", "ма-
гистър" и "доктор".

За своите студенти Вис-
шето училище осигурява:

- Богато портфолио от
специалности и програми;

- Учебни планови, съоб-
разени с изискванията на
бизнеса;

- Обучение в редовна, за-
дочна и дистанционна форма;

- Безплатни общежития
за първокурсници;

- Участие в международ-
на Еразъм мобилност;

- Диплома, призната в
ЕС, САЩ и Канада.

казателни производства и
подлежащи на изпълнение
присъди в България, посоч-
ва в решението си съдът.

Съдебният състав потвър-
ди наложената на мъжа мяр-
ка за неотклонение "задър-
жане под стража", като раз-
пореди задържаният да бъ-
де приведен във варненския
затвор до фактическото му
предаване на германските
власти.

Решението на Окръжен
съд - Добрич е окончателно
и не подлежи на обжалване.

1 5 . 0 7 . 2 0 2 0 г .
Окръжен съд - Добрич
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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

ÏÐÎÄÀÂÀÌ êúùà â ñåëî 
Ìàëêà Ñìîëíèöà ñ äâîð 
1500 êâ.ì. Öåíà 1500 ëåâà. 
Òåë. 0886 402379. 3-3

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ÇÅÌ. ÇÅÌß 
â Ãåíåðàë Òîøåâî. Òåë. 
0885 022 843. 1-3

Â ÖÅÍÒÚÐÀ ÍÀ ÄÎÁÐÈ× 
- äàâàì êâàðòèðà íà ó÷å-
íè÷êà. Òåë. 0886 848 454.

ÏÐÎÄÀÂÀÌ êúùà ïî óë. 
"Ñòðóìà" /äî ãðàäñêè ïàðê/. 
Òåë. 0888 38 5559. 6-10

ÄÀÂÀÌ ÏÎÄ ÍÀÅÌ äâó-
ñòàåí,  ïîëóîáçàâåäåí 
àïàðòàìåíò. Èäåàëåí öåí-
òúð, äúëãîñðî÷íî. òåë.: 
0899991848 4-5

ÏÐÎÄÀÂÀÌ äâîðíî ìÿñ-
òî 1200 êâ.ì. â Ãààçè áàáà. 
Öåíà ïî äîãîâàðÿíå. Òåë.: 
0886 762 469. 15-20

ÏÐÎÄÀÂÀÌ 4 äêà äâîðíî 
ìÿñòî â ñåëî Îäðèíöè, ñ 
500 êâ.ì. ëîçå, êëàäåíåö, 
îâîùíè äúðâåòà, çàãðàäå-
íî. Òåë. 0899 887438. 13-20

Ï Ð Î Ä À Â À Ì  ä â î ð í î 
ìÿñòî â ñ. Äðîïëà, 1500 
êâ.ì. Òåë. 0885 103772.
 1-5

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, 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. Êó-
ïóâà ÷àñòè îò íåðàçäåëå-
íè, 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 ÃÀÐÀÆ ÏÎÄ 
ÍÀÅÌ, óë. „Ñâ.Ñâ. Êèðèë è 
Ìåòîäèé“ N 38, çà òúðãîâ-
ñêà öåë. Òåë.: 0898731112.

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

ÏÐÎÄÀÂÀÌ Øêîäà 
Ôàáèÿ, 1.9, äèçåë. Òåë.: 
0895 455 627. 7-10

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ï÷åëíè îòâîä-
êè, 4 ðàìêè, ìíîãîêîðïóñíè. 
Òåë. 0888 867 206. 8-10

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

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

Ягодов сладкиш с маскарпонеЯгодов сладкиш с маскарпоне
Òåñòî: 300 ã áðàøíî, 75 ã ôèíî ñìëåíè áàäåìè èëè ëåøíèöè, 70 ã áÿëà êðèñ-

òàëíà çàõàð, 50 ã êàôÿâà çàõàð, 2-3 ùèïêè ñîë, âàíèëèÿ, íàñòúðãàíà êîðà îò 1 
ëèìîí, 250 ã ñòóäåíî ìàñëî, íàðÿçàíî íà êóá÷åòà, ïðè íåîáõîäèìîñò 1-2 ñ.ë. 
ñòóäåíà âîäà

Ïúëíåæ: 500 ã ìàñêàðïîíå, âàíèëèÿ, 100 ã çàõàð, 2 æúëòúêà, 300 ã ÿãîäè
Ïðèãîòâÿíå: * Â êóïà ñìåñåòå áðàøíîòî, áàäåìèòå, çàõàðòà, ñîëòà, âàíèëèÿòà 

è ëèìîíîâàòà êîðà. Äîáàâåòå ìàñëîòî è ñòðèéòå âñè÷êî íà ôèíè òðîõè. Ïðè 
íóæäà êàïíåòå ìàëêî âîäà è ëåêî íàìà÷êàéòå ñ ïðúñòè, äîêàòî ïîëó÷èòå åäðè 
è âëàæíè òðîõè. Ïîëîâèíàòà îò òðîõèòå èçñèïåòå â êðúãëà ôîðìà, ïîñòëàíà ñ 
õàðòèÿ çà ïå÷åíå. Ïðèòèñíåòå ãè ñ ðúêà, çà äà ïðèëåïíàò åäíà â äðóãà è îôîð-
ìåòå îñíîâà.

* Ðàçáèéòå çàåäíî ìàñêàðïîíåòî, âàíèëèÿòà, çàõàðòà è æúëòúöèòå. Èçñèïåòå 
êðåìà âúðõó ìàñëåíàòà îñíîâà. Âúðõó íåãî íàðåäåòå ÿãîäèòå, íàðÿçàíè íà åäðî. 
Ïîðúñåòå ñ îñòàíàëèòå òðîõè.

* Èçïå÷åòå ñëàäêèøà çà îêîëî 40 ìèíóòè â ïðåäâàðèòåëíî çàãðÿòà íà 180* 
ôóðíà. Îñòàâåòå ãî äà èçñòèíå íàïúëíî ïðåäè äà ãî îòðåæåòå. Ïîðúñåòå ñ ìàëêî 
ïóäðà çàõàð, ãàðíèðàéòå ñ ïðåñíè ÿãîäè è ïîäíåñåòå. Äà âè å ñëàäêî!

МАЙКАТА И ВИНАТА: КАК ДА МАЙКАТА И ВИНАТА: КАК ДА 
СПРЕТЕ ДА СЕ ЧУВСТВАТЕ СПРЕТЕ ДА СЕ ЧУВСТВАТЕ 
ВИНАГИ ВИНОВНИВИНАГИ ВИНОВНИ

Îòêàêòî åäíà æåíà ñòàíå è ìàéêà, âèíàòà ñòàâà íåéíà 
ïîñòîÿííà „ïðèÿòåëêà“. Âñè÷êè ìàéêè ñå ïðèòåñíÿâàò äàëè 
ïðàâÿò íàé-äîáðîòî çà ñâîåòî äåòå è âèíàãè èçïèòâàò âèíà, 
êîãàòî äîðè çàðàäè îñíîâàòåëíà ïðè÷èíà ïðåíåáðåãíàò äåòå-
òî ñè. Êàê äà ñïðåòå äà ñå ÷óâñòâàòå âèíàãè âèíîâíè, êîãàòî 
ñòàâà âúïðîñ çà âàøåòî ìàëêî ñúêðîâèùå?

Âèíàòà íà ìàéêàòà íàé-îáùî ìîæå äà áúäå îïèñàíà êàòî 
âñåîáõâàòíî ÷óâñòâî, ÷å íå ñå ñïðàâÿòå äîáðå, ÷å íå ïðàâèòå 
äîñòàòú÷íî â ðîëÿòà ñè íà ðîäèòåë, ÷å íå îòäåëÿòå äîñòà-
òú÷íî âðåìå íà ñâîåòî äåòå è ÷å âçèìàòå ðåøåíèÿ, êîèòî 
çàâèíàãè ìîãàò äà „ïîâðåäÿò“ èëè îáúðêàò æèâîòà ìó.

Ïîíÿêîãà ïî-èíòåíçèâíîòî ÷óâñòâî íà âèíà ìîæå äà áúäå 
âðåìåííî – íàïðèìåð, êîãàòî îñòàâèòå äåòåòî ñè ïðåä òå-
ëåâèçîðà ïðåêàëåíî äúëãî âðåìå èëè ïúê êîãàòî ðåøèòå äà 
èçëåçåòå áåç íåãî åäíà âå÷åð. Îò äðóãà ñòðàíà ÷óâñòâîòî íà 
âèíà ìîæå äà ñå çàãíåçäè äúëãîñðî÷íî, êîãàòî äà êàæåì ñå 

êîëåáàåòå äàëè ñòå çàïèñàëè ñâîÿ íàñëåäíèê íà ïðàâèëíèòå 
èçâúíêëàñíè äåéíîñòè èëè ïúê â ïîäõîäÿùîòî ó÷èëèùå.

Íÿêîè ìàéêè ÷óâñòâàò âèíàòà êàòî åäèí ïîñòîÿíåí òîâàð 
âúðõó ðàìåíåòå ñè, äîêàòî äðóãè áóêâàëíî ìîãàò äà èçïàäíàò 
â òðåâîæíî ñúñòîÿíèå, ïîðèöàâàéêè ñåáå ñè è ñàìîîáâèíÿ-
âàéêè ñå ïðåç ïî-ãîëÿìà ÷àñò îò âðåìåòî.

Çàùî ìàéêèòå ñå ÷óâñòâàò âèíîâíè?
Âèíàòà íà ìàéêàòà ìîæå äà èìà ðàçëè÷åí ïðîèçõîä – îò 

ëè÷íà íåñèãóðíîñò äî âúíøåí íàòèñê îò ñåìåéñòâî, ïðè-
ÿòåëè, ñîöèàëíè ìåäèè è äðóãè èçòî÷íèöè. Èñòèíàòà å, ÷å 
î÷àêâàíèÿòà îò ìàéêèòå ñà áåçãðàíè÷íè è òîâà ñå ÿâÿâà êàòî 
ïðîáëåì çà ìíîãî æåíè, êîèòî ïåðìàíåíòíî ñìÿòàò ñåáå ñè 
çà íåäîñòàòú÷íî äîáðè ðîäèòåëè.

Äî êàêâî ìîæå äà äîâåäå ÷óâñòâîòî íà âèíà íà åäíà ìàéêà?
Âèíàòà â ìàëêà äîçà âñúùíîñò ìîæå äà áúäå ïðîäóêòèâíà. 

Íàïðèìåð, àêî äåòåòî âè ÿäå íåçäðàâîñëîâíà õðàíà ïî öÿë 
äåí, ìîæå áè íåïðèÿòíîòî âè óñåùàíå ñå ïîÿâÿâà èìåííî, 
çà äà âè íàêàðà äà ïðîìåíèòå ñèòóàöèÿòà è õðàíèòåëíèòå 
íàâèöè íà âàøåòî äåòå.

Êîãàòî îáà÷å âèíàòà å ïîñòîÿííà, òÿ ìîæå äà ñå ïðåâúðíå 
â ñåðèîçåí ïðîáëåì è èñòèíñêî ïðåäèçâèêàòåëñòâî çà ïñèõè-
êàòà íà ìàéêàòà. Ìíîãî æåíè, íàïðèìåð, ñå ÷óâñòâàò âèíîâíè, 
àêî òðÿáâà äà ñå âúðíàò ïî-ðàíî íà ðàáîòà (îñíîâíî çàðàäè 
ôèíàíñîâè ïðè÷èíè) è ñå íàëîæè äà ðàç÷èòàò íà âúíøíà 
ïîìîù çà îòãëåæäàíåòî íà äåòåòî.

Êàê äà ñå ñïðàâèòå ñ âèíàòà íà ìàéêàòà, êîÿòî èçïèòâàòå?
Îïðåäåëåòå èçòî÷íèêà íà âèíàòà
Èçñëåäâàéòå èñòèíñêèòå ïðè÷èíè, çàðàäè êîèòî èçïèòâàòå 

âèíà – íå å èçêëþ÷åíî äà ñå âúðíåòå êúì ñîáñòâåíîòî ñè 
äåòñòâî. „Òåæåñòòà“ íà âèíàòà íà ìàéêàòà ìîæå äà çàâèñè îò:

Àêî ñå îïèòâàòå äà ïîäîáðèòå ñâîÿ ðîäèòåëñêè ìîäåë, 
ñìÿòàéêè ÷å âàøèòå ðîäèòåëè íå ñà ñå ñïðàâèëè äîñòàòú÷íî 
äîáðå

Àêî ñòå ðîäèòåë ñ îáñåñèâíî-êîìïóëñèâíî ðàçñòðîéñòâî 
èëè äðóãè ïñèõè÷íè ïðîáëåìè

Àêî ñòå ïðåæèâåëè òðàâìà â ìèíàëîòî
Ñúùî òàêà ñè çàïèñâàéòå ìîìåíòèòå, â êîèòî óñåùàòå âèíà 

ïî îòíîøåíèå íà ñâîåòî äåòå. Ïî òîçè íà÷èí ìíîãî ñêîðî 
ùå ìîæåòå äà ïðîñëåäèòå êàêâà å òåìàòà, êîÿòî íàé-÷åñòî 
âè êàðà äà ñå ÷óâñòâàòå âèíîâíè. Ñëåä êàòî âåäíúæ âå÷å ÿ 
çíàåòå, âèå ïî-ëåñíî ùå ìîæåòå äà ðàáîòèòå â òàçè ïîñîêà, 
áåç äà ñå íàëàãà äà ïðîìåíÿòå èçöÿëî íà÷èíà ñè íà æèâîò.

Íå ñå ñðàâíÿâàéòå
Äðóãèòå ìàéêè è òåõíèòå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ äåöàòà èì 

íå òðÿáâà äà áúäàò áàçà çà ñðàâíåíèå çà âàñ. Âèå è äåòåòî 
âè ñòå îòäåëåí „åêèï“ è âàøàòà îáùà óäîâëåòâîðåíîñò ìîæå 
äà çàâèñè îò ðàçëè÷íè íåùà. Â êðàéíà ñìåòêà, àêî âèæäàòå 
äåòåòî ñè ùàñòëèâî è ñïîêîéíî, çíà÷è îïðåäåëåíî ñòå íà 
ïðàâ ïúò è íå òðÿáâà äà áúäåòå òîëêîâà ñóðîâè ñúñ ñåáå ñè.
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ОВЕН - Денят е благоприятен да по-
добрите отношенията си с близък човек. 
Покажете, че го цените и сте готови да 
го приемете отново. Така ще си помог-
нете на самите себе си. 

ТЕЛЕЦ - Не всички ваши усилия ще 
приключват с очакваните резултати, 
такова е моментно стечение на обсто-
ятелствата.

БЛИЗНАЦИ - Прегърнете желанията 
си, усмихнете се, станете по-ведри. Жи-
вотът е хубав, особено днес. Предстоят 
ви приятни и интересни неща, не се 
заблуждавайте, че ще ви липсват. 

РАК - Добре ще е ако оставите настра-
на въпроси, които по-скоро затрудняват 
работата ви и едва ли ще получат ско-
рошно разрешение.

ЛЪВ - Ще размишлявате върху по-
следните развития и ще търсите реше-
ния, възползвайки се и от информация-
та, която достига до вас.

ДЕВА - Дошло е време да пристъ-
пите към дълго обмисляни начинания. 
Околните ще ви подкрепят, затова не 
се колебайте. Можете да реализирате 
плановете си, точно каквито сте си ги 
представяли. 

ВЕЗНИ - С чувството си за хумор сте 
приятни и търсени събеседници. Какво-
то и да правите днес, то ще ви доставя 
удоволствие и ще ви кара да се чувст-
вате удовлетворени от себе си.

СКОРПИОН - В подкрепа на решения-
та си днес търсете повече информация, 
не се доверявайте на другите да опре-
делят мнението ви.

СТРЕЛЕЦ - Отпадат съмненията ви 
относно човек, когото сте считали за 
прегрешил спрямо вас. Имате чудесната 
възможност да се отпуснете и забавля-
вате вечерта.

КОЗИРОГ - Ако сте се погрижили за 
подробностите, съпътстващи предсто-
ящата ви изява, не се колебайте да 
действате. В старанието си ще бъдете 
насърчени от онези, на чието мнение 
особено държите. 

ВОДОЛЕЙ - Не губете време да се 
занимавате с анализ на успехите на 
другите. Огледайте се около себе си и 
ще откриете неподозирани до момента 
възможности. 

РИБИ - Ще се посветите на творчески-
те си търсения и с тях ще си доставите 
духовна наслада. Силата ви е там, къ-
дето другите отстъпват, използвайте я.

ХОРОСКОП НА НДТХОРОСКОП НА НДТ

- Мъжът прекрасно знае, че не може да спи с 
всички красиви жени на света. Знае, но не спи-
ра да опитва. - Зоя от Победа, но не тази, за 
която си мислите.

ñ óñìèâêà âúâ âñè÷êî 
õóáàâî, êîåòî ñè íàó-
ìèø, Þëå!

×ÅÑÒÈÒ ÐÎÆÄÅÍ 
ÄÅÍ â àâàíñ êàçâàìå 
íà Ñâåòîñëàâ Äèìè-
òðîâ, êîéòî ïðàçíóâà 
óòðå – ñ ïîæåëàíèÿ 
çà çäðàâå, óñïåõè, 
óâàæåíèå è ìíîãî 
ñáúäíàòè äîáðè íà-
ìåðåíèÿ!

Ð Î Æ Ä Å Í  Ä Å Í 
ïðàçíóâà óòðå Äàíè-
åëà Èëèåâà – òåõíè-
÷åñêè îôèñ-ñúòðóä-
íèê íà ÃÅÐÁ – Øàáëà. 
Çà çäðàâå, ùàñòèå è 
óñïåõè ñà ïîæåëà-
íèÿòà êúì äàìàòà! 

ÈÌÅÍ ÄÅÍ ïðàç-
íóâàò óòðå: Ìàðèíà, 
Ìàðèí, Ìàðèí÷î, Ìà-
ðèíêà, Ìàðèíåëà, Ìà-
ðèí, Ìàð÷î. Íåêà ñà 
çäðàâè õîðàòà ñ òåçè 
èìåíà, íåêà óñïÿâàò 
âúâ âñè÷êî äîáðî, 
êîåòî ñè íàóìÿò è 
íåêà òå è òåõíèòå 
ñåìåéñòâà ïîëó÷àâàò 
íåáåñíà ïîäêðåïà îò 
ñâîÿòà çàêðèëíèöà 
Ñâåòà Ìàðèíà! 

À ÍÀ ÏÐÈßÒÅËß íè 
Ìàðèí Õðèñòîâ – îñ-
âåí çäðàâå è óñïåõè 
â ãðàäèíàðñòâîòî, 
æåëàåì äà å îáè÷àí 
è äà óñïåå äà óëîâè 
íàé-ãîëåìèòå øàðàíè 
â îêîëíèòå âîäîåìè!

Â ÀÂÀÍÑ ÷åñòè-
òèì ðîæäåíèÿ äåí íà 
åäíà ñòèëíà äàìà – 
ñòîïàíêàòà íà ÷àéíà 
„Êîìïëèìåíò“ Òåîäî-
ðà Äðàãíåâà. Çäðàâå, 
ìíîãî ùàñòèå, ìíîãî 
ïîâîäè çà ãîðäîñò ñ 
íåéíèÿ ñèí Àëåêñ è 
âúîáùå – ïî ìíîãî îò 
âñè÷êî äîáðî, êîåòî 
ñè íàóìè, æåëàåì íà 
ðîæäåíè÷êàòà êàêòî 
íèå îò ÍÄÒ, òàêà è 
íåéíèòå ïðèÿòåëêè îò 
äàìñêè êëóá „Ìàé÷è-
íà ãðèæà“!

ÐÎÆÄÅÍÈÊ íà 20 
þëè å áèçíåñìåíúò 
è îáùèíñêè ñúâåò-
íèê â Îáùèíà Äîáðè-
÷êà Äîíêî Ìàðåâ. Îò 
çäðàâå, ùàñòèå, óâà-
æåíèå è óñïåõè âúâ 
âñè÷êèòå ñè äîáðè 
íà÷èíàíèÿ äà íå ñå 
îòúðâå - æåëàåì íà 
ã-í Ìàðåâ íèå -  íå-
ãîâèòå ïðèÿòåëè îò 
ÍÄÒ!

×ÅÑÒÈÒ ÐÎÆÄÅÍ 
ÄÅÍ â àâàíñ êàçâàìå 
íà ä-ð Êàòÿ Ãàíîâà 
– äèðåêòîð íà Ìåäè-
öèíñêè öåíòúð Òåð-
âåë, êîÿòî ïðàçíóâà 
íà 20 þëè. Äà å çäðà-
âà, äà äàðÿâà çäðàâå, 
äà ñå ðàäâà íà îáè÷, 
óâàæåíèå è ñáúäíàòè 
ìå÷òè æåëàåì íà äà-
ìàòà íèå îò ÍÄÒ!

È Ì Å Í  Ä Å Í  Í À 
ÈËÈÍÄÅÍ ïðàçíó-
âàò õîðàòà ñ èìå-
íà:  Èëèÿ,  Èëèÿí, 
Èëèÿíà, Èëêo, Èëêa, 
Èë÷î. Íåêà ñà çäðàâè 
è íåêà âñè÷êèòå èì 
äîáðè íà÷èíàíèÿ ñå 
ðàäâàò íà ïîäêðåïà-
òà íà íåáåñíèÿ èì 
ïîêðîâèòåë!

СВЕТСКА КЛЮКА
×ÅÑÒÈÒ ÐÎÆÄÅÍ 

ÄÅÍ êàçâàìå äíåñ íà 
åäíà ñòðàõîòíà ìëàäà 
äàìà, êîÿòî íèå îò 
ÍÄÒ ìíîãî îáè÷àìå - 
Àíäðèàíà Äèìèòðîâà. 
Íà ìîìè÷åòî, êîåòî ñ 
ðúöåòå è óìà ñè òâî-
ðè êðàñîòà, æåëàåì 
çäðàâå, ìíîãî ùàñòèå 
ó äîìà, ìíîãî ðàäîñò 
è ïîâîäè çà ãîðäîñò ñ 
ìàëêîòî ïàëàâî ñëúí-
÷èöå Îãè! È íåêà â 
æèâîòà é öàðÿò ñâåò-
ëèíà è õàðìîíèÿ!

ÈÌÅÍ ÄÅÍ ïðàçíó-
âàò äíåñ õîðàòà, íà-
ðå÷åíè Þëèÿ è Þëè-
ÿí. Çäðàâå è ìíîãî 
óñïåõè âúâ âñè÷êî 
äîáðî, ñ êîåòî ñå çà-
åìàò, æåëàåì íèå îò 
ÍÄÒ! 

À  Ñ Ï Å Ö È À Ë Í È 
ÏÎÇÄÐÀÂÈ îòïðàâÿ-
ìå êúì åäíà ñïåöèàë-
íà çà íàñ èìåííè÷êà 
– çàì.-äèðåêòîðêà-
òà íà ó÷èëèùåòî ïî 
èçêóñòâàòà Þëèÿíà 
Ãåðàñèìîâà – äà ñè 
çäðàâà è äà óñïÿâàø 

ЧИЛИЙСКАТА ПОЛИЦИЯ ОБУЧАВА 
КУЧЕТА ДА ПОДУШВАТ COVID-19

Ïîëèöèÿòà â ×èëè îáó-
÷àâà êó÷åòà äà îòêðèâàò 
õîðà, êîèòî ìîãàò äà áú-
äàò çàðàçåíè ñ íîâèÿ êî-
ðîíàâèðóñ, êàòî ïîäóøàò 
ïîòòà èì, ïðåäàäå ÀÔÏ.

Êó÷åòàòà - òðè ãîëäúí 
ðåòðèâúðà è ëàáðàäîð - ñà 
íà âúçðàñò ìåæäó ÷åòèðè 
è ïåò ãîäèíè è äîñåãà ñà 
èçïîëçâàíè çà èçäèðâàíå 
íà äðîãà è åêñïëîçèâè. 
Ïðîãðàìàòà çà îáó÷åíèå 
å ñúâìåñòíî óñèëèå îò 

íàöèîíàëíàòà ïîëèöèÿ íà 
×èëè è ñïåöèàëèñòè â Êà-
òîëè÷åñêèÿ óíèâåðñèòåò.

„Ñëåäâàìå ïðèìåðà íà 
ïîäîáíè ïðîãðàìè, êîèòî 
ñå ïðîâåæäàò âúâ Ôðàí-
öèÿ è Âåëèêîáðèòàíèÿ”, 
çàÿâè Õóëèî Ñàíòåëèêåñ, 
ðúêîâîäèòåë íà ïîëèöåé-
ñêàòà àêàäåìèÿ. Êó÷å-
òàòà èìàò 330 ìèëèîíà 
îáîíÿòåëíè ðåöåïòîðè è 
ñïîñîáíîñò çà îòêðèâàíå 
íà ìèðèçìè, êîÿòî å 50 
ïúòè ïî-äîáðà îò òàçè íà 
÷îâåêà.

"Âèðóñúò íÿìà ìèðèçìà, 
íî èíôåêöèÿòà ãåíåðè-
ðà ìåòàáîëèòíè ïðîìåíè, 
êîåòî îò ñâîÿ ñòðàíà âîäè 
äî îòäåëÿíå íà îïðåäåëåí 
òèï ïîò - òîâà å íåùîòî, 
êîåòî êó÷åòî áè óñåòèëî", 
êàçà Ôåðíàíäî Ìàðäîíåñ, 
ïðîôåñîð ïî âåòåðèíàðíà 
åïèäåìèîëîãèÿ ïðåä ÀÔÏ.

Ñïîðåä íåãî, ïîäîáíè 
îáó÷åíèÿ è òåñòîâå â Åâ-
ðîïà è Äóáàé ïîêàçâàò 
95 ïðîöåíòà åôåêòèâíîñò 
ïðè îòêðèâàíå íà ñëó÷àè 
íà COVID-19 îò êó÷åòà.


