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Äíåñ ùå å ñëúí÷åâî. Ñëåä 
îáÿä íàä ïëàíèíñêèòå ðàéî-
íè â Çàïàäíà Áúëãàðèÿ ùå 
ñå ðàçâèå êóïåñòà îáëà÷íîñò 
è íà èçîëèðàíè ìåñòà ùå 
ïðåâàëè êðàòêîòðàåí äúæä. 
Ùå äóõà äî óìåðåí âÿòúð îò 
èçòîê-þãîèçòîê. Ìàêñèìàëíè 
òåìïåðàòóðè - ìåæäó 31 è 36 
ãðàäóñà. Íàä ïëàíèíèòå ùå 
áúäå ïðåäèìíî ñëúí÷åâî. 
Ñëåä îáÿä íàä ìàñèâèòå îò 
Çàïàäíà Áúëãàðèÿ ùå ñå ðàç-
âèå êóïåñòà îáëà÷íîñò è íà 
îòäåëíè ìåñòà ùå ïðåâàëè .

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
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Мистериозна каравана се
появи на плажа в залива
Болата и след седмица
престой, също така мисте-
риозно изчезна. Каравана-
та била предназначена за
търговия, съобщиха очевид-
ци. Предлагала бургери,
скара, напитки. Нищо лошо.
Добре е в жегата да пий-
неш нещо студено или да
хапнеш нещо топло. Само
дето постоянно бръмчащи-
ят генератор на караваната
опънал нервите на туристи-
те, дошли за релакс.

Да се продава по плажо-
вете не е забранено, но за
целта трябват разрешител-
ни - от МОСВ, от Агенцията
по храните, от РИОСВ. Спо-
ред кмета на село Българе-
во Георги Георгиев, собст-
веникът на караваната се е
самонастанил. "Плажът ве-
че не е същият. Имаме мно-
го оплаквания от туристи за
шума, който вдига агрега-
тът. Лично аз съм подал два
сигнала до РИОСВ, нямам
отговор. Караваната е от 4-
5 дни тук. Това какво озна-
чава - че всеки, който иска,
може да дойде на Болата и
да продава каквото си ис-
ка ли?", коментира Георги
Георгиев.

Местните заподозряха, че
собственикът на каравана-
та е човек на някого, по-
висш в йерархията и ако
има някакъв сключен дого-

вор, то той е под масата.
Ние толкова време си па-
зехме плажа, сега какво
стана - за едни може, за
други не може, казват бъл-
гаревци.

Точно на 1 август, в 05 ча-
са сутринта, караваната из-
чезна от плажа, потвърдиха
очевидци.

Това е втори скандал на
Болата това лято, припомня
НДТ. В началото на юли де-
сетки туристи на плажа от-
несоха солени глоби за пар-
киране в защитената тери-
тория, след съвместна акция
на Министерството на ту-
ризма, РИОСВ - Варна,  по-
лиция и жандармерия. Гло-
бите са от 1 000 до 3 000 ле-
ва. Разгневените плажуващи
посочиха, че липсва каква-
то и да било  табела, която
да забранява минаването с
коли. Ако продължава тази
рецесия, ще затворим глав-
ни пътища, заканиха се бъл-

МИСТЕРИОЗНА КАРАВАНА СЕ
ПОЯВИ НА БОЛАТА И МИСТЕРИОЗНО
ИЗЧЕЗНА

гаревци, за които туризмът
е основно препитание.

Нека припомним още, че
през 2018 г. тогавашният ми-
нистър на околната среда и
водите Нено Димов подпи-
са заповедта за изваждане-
то на плаж "Болата" от пре-
делите на резерват "Калиак-
ра". "С това приключват ан-
гажиментите ми като минис-
тър по този въпрос. "Бола-
та" вече не е в нормата на
резервата и оттук нататък
организацията е в ръцете на
местната общност. Местни-
те хора, съвместно с общи-
ната и с Министерството на
туризма, ще решат как да го
използват. Хората са най-
заинтересувани как да го
опазват и стопанисват", ка-
за тогава пред журналисти
в Каварна Нено Димов.

Нено Димов вече не е ми-
нистър, но и изваждането на
плаж Болата от резерват "Ка-
лиакра" не е мръднало. НДТ

112 НОВИНИ

На 1 август, около 21:25 часа, по околовръстен път
на град Добрич е спрян за проверка лек автомобил
"Фолксваген" с добричка регистрация, управляван от
65-годишен мъж от с. Ломница. При последвалата
проверка за употреба на алкохол с техническо
средство, цифровата индикация отчита наличието на
1,54 промила в издишания от водача въздух. Задържан
е за 24 часа.

На 1 август, около 22:10 часа, по ул. "Д. Ковачев" е
извършена проверка на криминално проявен 18-
годишен мъж от град Добрич. В хода на проверката е
установена суха тревна маса с тегло 0,4 грама,
реагираща на канабис. Задържан е за 24 часа.

На 2 август, около 10:15 часа, в района на с. Топола
е извършена проверка на криминално проявен 16-
годишен мъж  от град Добрич. В хода на проверката
е установена суха тревна маса с тегло 0,85 грама,
реагираща на канабис. Непълнолетният е задържан
за 24 часа. НДТ

300 лева глоба отнесе за
хулиганство 41-годишен
мъж, съобщават от полици-
ята. Установено е, че на 2
август, около 02:30 часаq в
с. Кранево, 41-годишният
извършва проява на дребно
хулиганство, изразяваща се
в изричане на обидни думи
и закани към други гражда-
ни на обществено място. На
извършителя на деянието е
съставен АУАН. Администра-
тивната санкция от 300 лева
е наложена от Районен съд -
Балчик. Работата по случая
продължава.                 НДТ

300 ЛЕВА
ГЛОБА ЗА
ХУЛИГАНСТВО

От ранни зори в понеделник входът пред Паспортна
служба бе блокиран от дълги опашки с желаещи за смя-
на на личните документи. Повечето от тях изобщо не спаз-
ват противоепидемичните мерки, алармираха наши чита-
тели. 90 на сто от тях са наши сънародници от Турция,
които всяко лято по това време използват мюсюлманс-
ките празници, за да си дойдат по родните места и да си
сменят паспортите.

Хората не носят маски, нито пък спазват дистанция от
1,5 метра. Всички се тъпчат като сардели и се мъчат да
прередят чакащите, тъй като списък няма. Близо 40 чове-
ка имаше още в 06.30 часа, при условие, че касата отва-
ря в 09 часа. До 10 часа опашката надвишаваше 100 чо-
века. Според наши читатели, цялата процедура отнема
на човек близо 3 часа. НДТ

ДЪЛГИ ОПАШКИ ПРЕД
ПАСПОРТНА СЛУЖБА В ДОБРИЧ

КРАЖБИ

53-годишен открадна велосипед в Шабла, съобща-
ват от полицията. Съобщението е получено на 31 юли,
около 08:40 часа. От проведените незабавни ОИМ и
ПСД е установен извършителят на деянието. С поли-
цейска мярка за срок от 24 часа е задържан 53-
годишен мъж от град Шабла, известен на МВР. Ве-
лосипедът е открит и върнат на собственика.

Румънски турист остана без парите си, след като
неизвестен обра хотелската му стая. На 1 август,
около 12:30 часа, е получено съобщение за извър-
шена кражба на евро и румънски леи от хотел в
района на с. Топола. Установено е, че за времето от
10:30 часа до 12:00 часа на 1 август, чрез използва-
не на техническо средство, неизвестен извършител
е проникнал в стаята и е извършил кражбата.

На 2 август, около 15:30 часа, е получено съобще-
ние за извършена кражба на катализатор от лек ав-
томобил "Тойота" с добричка регистрация, паркиран
отново в района на с. Топола. НДТ

1 - 7 август - СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО

От 1 до 7 август 2020 г.
отбелязваме Световната
седмица на кърменето - гло-
бална инициатива за насър-
чаване, подкрепа и защита
на кърменето. През 1990 г.
във Флоренция е приета
Декларацията Innocenti на
УНИЦЕФ, според която:
"Световна цел за възмож-
но най-добро здраве и хра-
нене на майката и детето
трябва да бъде всички же-
ни да са в състояние да
кърмят децата си изцяло и
всички бебета през първи-
те четири-шест месеца да бъ-
дат хранени изключително с
майчино мляко. След това
трябва да получават подхо-
дяща за възрастта им и дос-
татъчна храна, но да бъдат
кърмени до двегодишната си
възраст или дори по-дълго.
Тази идеална форма на дет-
ското хранене може да бъде
осъществена, ако жените бъ-
дат подкрепяни от всички
свои близки и от съответни-
те власти да кърмят децата
си." Кърменето дава най-доб-
рият старт в живота на бе-

НАЙ-ДОБРИЯТ СТАРТ В ЖИВОТА НА БЕБЕТО
бетата и има дългосрочни
ефекти както за здравето,
интелектуалното развитие
и благополучието на дете-
то, така и за кърмещата
майка и за обществото ка-
то цяло. Кърменето е опти-
малният начин за хранене
на бебетата: здравословен,
екологично чист, незамър-
сяващ околната среда, ико-
номически изгоден.

В много страни по света
недохранването е реален
проблем и е причина за
45% от детската смъртност
на децата до пет години в
световен мащаб. Подобря-
ването на практиките,
свързани с кърменето, има
потенциала да спаси живо-
та на над 800 хиляди деца
и 20 хиляди жени и да по-
добри значително здраве-
то на децата и майките в
дългосрочен план. Необхо-
дими са спешни мерки, ко-
ито да защитават, подкре-
пят и насърчават кърмене-
то. Целта е до 2025 г. пра-
вителствата да предприе-
мат действия, които да оси-
гурят изключително кърме-
не през първите 6 месеца
от живота на поне 50% от
бебетата. За да се постиг-
не тази цел са необходи-
ми общи усилия на всички
заинтересовани страни.

Ползата от кърменето:
- За бебето кърмата е

най-пълноценната храна,
защото съдържа точното
количество белтъчини, за-
хари, мазнини, витамини,
микроелементи и вода, от
които се нуждае детето.

- Майчиното мляко се
преработва по-лесно от
детското стомахче, откол-
кото адаптираните млека.

- Кърменето влияе поло-
жително върху психическо-
то състояние на бебето.
Проучвания сочат, че кър-
мените деца в по-късен
етап от живота си са по-
уверени, устойчиви и имат
по-бързо нервно-психичес-
ко развитие в сравнение с
децата, хранени с адапти-
рано мляко.

- Кърменето подсилва имун-
ната система на бебето, пови-
шава ефективността на вакси-
ните, осигурява имунитет към
различни заболявания.

- Децата, които са били на
изключително кърмене през
първите 6 месеца от раждане-
то, много по-рядко боледуват,
по-рядко страдат от болести на
дихателната и храносмилател-
ната система, много по-рядко
се развиват инфекции на ди-
хателните пътища, пневмонии
и алергии.

За майката храненето чрез
кърмене е евтино и практично.
То освобождава майката от
грижите за набавяне и пригот-
вяне на адаптирани млека и
храни, от миене, стерилизира-
не и затопляне на шишетата и
бибероните. Хормоните, които
се отделят при кърмене доп-
ринасят за по-бързото свива-
не на матката и предпазват
майката от кръвозагуби, въз-
паления и други следродилни
усложнения. Кърменето заба-
вя менструацията. Така майка-
та не губи желязо с менстру-
алната кръв, което намалява
риска от желязодефицитна
анемия. Освен това намалява
риска от някои ракови заболя-
вания на гърдата, на матката,
на яйчниците. Кърменето под-
помага връзката майка-дете,
задоволява и укрепва нуждата
на майката и детето да бъдат
заедно. Честите кърмения
предлагат много възможности
за контакт между тях "кожа до
кожа", създавайки усещането,
че са отново едно цяло.

Кърменето може да се при-
еме като специално преживя-
ване за майката и бебето,
имащо 3 аспекта: хранене,
физическа и емоционална
близост. Извършените през
последното десетилетие ме-
дицински изследвания, доказ-
ват, че с повишаване степен-
та на кърмене се оказва по-
ложителен резултат по отно-
шение на общественото здра-
ве, превенцията на хронични-
те незаразни болести и има
безспорни ползи, както за бе-
бето, така и за майката.

                   РЗИ - Добрич

Пречистените води от ин-
филтрирането на отпадъци-
те в регионалното депо
край добричкото село Сто-
жер ще бъдат зауствани в
Суха река. Общинският съ-
вет на Добричката община
вече даде съгласие да бъде
изработен проект на подро-
бен устройствен план за из-
граждане на техническата
инфраструктура.

Предвижда се да бъде по-
ложен тръбопровод с дъл-

ПРЕЧИСТЕНИ ВОДИ ОТ РЕГИОНАЛНОТО
ДЕПО КРАЙ СТОЖЕР ЩЕ БЪДАТ
ЗАУСТВАНИ В СУХА РЕКА

жина около 9 километра
и да бъдат изградени 15
шахти, тип "въздушник".
Трасето попада в защите-
ната зона "Суха река" и
ще преминава през зем-
лищата на селата Стожер,
Драганово и Ново Ботево,
Добричка община. Засега
води от инфилтрирането
на отпадъците се форми-
рат в първата клетка на
депото, но впоследствие
ще трябва да се пречист-

ват за заустването в реката
и от втората и третата клет-
ка, според плана.

Регионалното депо за бито-
ви отпадъци обслужва 190 000
граждани от 200 селища в
осемте общини в Добричка
област и шуменската Никола
Козлево. Обектът бе изграден
с подкрепата на оперативна-
та програма "Околна среда" с
ресурс от 39 млн. лева, съоб-
щи кореспондентът на БТА
Юлия Христова.

П О К А Н А
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО
СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СЪСТОЯНИЕ НА

ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2019 г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.50, ал.4 от
Наредба за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности
и за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Добричка

Председателят на Добрички общински съвет, гр. Добрич,
Кани кметове на кметства,, кметски наместници, общински съветници, служи-

тели, директори на училища и  ДГ, граждани, НПО, граждански сдружения и
лица, извършващи стопанска дейност на територията на общината на Публично
обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Добрич-
ка, изпълнение по сметките за средства от Европейския съюз и състояние на
общинския дълг за 2019 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 11.08.2020 г. в зала 108 на община
Добричка, както следва:

1. Обсъждане на отчета на бюджета на община Добричка за 2019г. с кметове
на кметства, кметски наместници и общински съветници от 10.30 часа.

2. Обсъждане на отчета на бюджета на община Добричка за 2019г. с директори
на училища и ДГ, и ръководители на бюджетни звена  от 12.30 часа.

3. Обсъждане на отчета на бюджета на община Добричка за 2019г. с граждани,
НПО, граждански сдружения и лица извършващи стопанска дейност на терито-
рията на общината  от 14.00 часа.

Моля, във връзка с въведените противоепидемични мерки, присъстващите да
бъдат с лични предпазни средства (защитна маска за лице или предпазен шлем),
обсъждането ще се провежда при заетост - 50% от капацитета на залата

Д-р Ердинч Хаджиев
Председател на Добрички Общински съвет

ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГРАД ДОБРИЧ
ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; тел.: 058/603 119

факс: 058/603124;ел.поща: obshtinskisavet@dobrichka.bg
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Запазила културата и ис-
торическото богатство на
седем цивилизации, общи-
на Балчик е финалист за
престижните Черноморски
Оскари 2020, съобщава
ВИП Комюникейшън.

Ежегодно градът е дома-
кин на поредица от култур-
ни събития, включващи фес-
тивали, художествени пле-
нери, концерти и други. То-
ва бе повод градът да по-
лучи званието "Фестивален
град на Балканите".

Балчик е един от най-
древните европейски гра-
дове. Градът е създаден
преди повече от 2600 годи-
ни от йонийски колонисти
върху руините на много по-
ранно селище, известно с
името Круни. Сведения за
историята на града са по-
лучени от множеството на-
ходки, намиращи се в исто-
рическия музей в Балчик.

В залите на музея са
представени находки от от-
крития елинистически храм
на Понтийската майка на
боговете. Храмът е единст-
вен по рода си на Балкани-
те, както с уникалните си
размери, така и с големия
брой епиграфски паметни-
ци и скулптурни и релефни
изображения на богове,
сред които се откроява ве-
личествената храмова ста-
туя на Кибела.

В близост до Белия град
се намират природни забе-
лежителности като приро-
ден резерват "Балтата", ка-
лолечебния курорт "Тузла".
Ваканционното селище "Ал-
бена" е пример за съчета-
ване на чудесни условия за
семейна почивка, спорт и
екологична зелена среда.

Село Кранево е привле-
кателно с широката си
плажна ивица, многоброй-
ната си леглова база и раз-
нообразни форми на тури-

ОБЩИНА БАЛЧИК Е ФИНАЛИСТ
ЗА ЧЕРНОМОРСКИТЕ ОСКАРИ
Градът пази богатството на седем цивилизации

зъм - спа, рекреативен,
спортен, детски, фестива-
лен, семеен.

Двете голф игрища на те-
риторията на общината -
Блек Сий Рама и Лайтхаус
са сред най-красивите те-
рени в Европа, привлича-
щи почитатели на аристок-
ратичната игра от цял свят.

Най-известната забеле-
жителност в Белия град е
Архитектурно-парков комп-
лекс "Двореца" - бивша лят-
на резиденция на румънс-
ката кралица Мария де
Единбург. В границата на
резиденцията е разположе-
на и Ботаническата гради-
на - друга известна забе-
лежителност на града. В
комплекса могат да се раз-
гледат християнски, ориен-
талски, мюсюлмански, тра-
кийски и римски символи.
Ботаническата градина
включва удивителна колек-
ция от кактуси, екзотични
растения - каучуково, бон-
бонено, книжно дърво,
древно гинко, метасеквоя,
едроцветна магнолия. Рас-
тителните видове в гради-
ните на Двореца са над
3000 вида.

Крайбрежната алея на

Балчик е отправна точка за
разходка на всички прис-
тигащи в града туристи.
Многобройните ресторанти
край нея предлагат разно-
образни специалитети от
традиционната и световна
кухня. Изцяло обновената
алея е и място за разходка
с велосипед, който може да
се наеме от изградената
байк система в региона.

Церемонията ще се със-
тои на 21 август в един от
най-бързо развиващите се
морски курорти у нас.

През 2019 г.  най-успеш-
ните компании от Черно-
морския регион бяха отли-
чени на официална церемо-
ния на открита сцена върху
скалистия бряг на уникал-
ния не само за страната ни,
но и за света хотелски му-
зей АРТ комплекс АНЕЛ в
Созопол. Министри, депута-
ти, лидери на браншови ор-
ганизации и медийни парт-
ньори връчиха 22 златни
статуетки на призьорите, а
Васил Петров, Силвия Ка-
царова, Панайот Панайотов
и оперната прима Гергана
Николаева пяха по време
на церемонията.

ВИП КОМЮНИКЕЙШЪН

Обмисля се в Добрич да
бъде създадена лаборато-
рия за изследване на коро-
на вирус, стана ясно от
пресконференцията на кме-
та Йордан Йорданов и Ди-
ректора на РЗИ-Добрич и
секретар на Областния ко-
ординационен щаб д-р
Светла Ангелова. Проведе-
ни са разговори с управи-
телите на двата Диагнос-
тично-консултативни центъ-
ра за такава възможност,
обяви Йорданов. В близки-
те дни д-р Мариян Ананиев
и д-р  Валери Веселинов ще
представят на кмета под-
робна справка с изисква-
нията за разкриването на
такава лаборатория и кол-
ко би струвало това. Спо-
ред д-р Светла Ангелова
обаче, за да заработи та-
кава лаборатория, е необ-
ходима не само много скъ-
па апаратура, а и кадри с
опит и квалификация, кои-
то да работят с нея.

Община Добрич подготвя
писмо до новия министър
на здравеопазването проф.
Костадин Ангелов, с което
да го запознае със състоя-
нието на болницата в Доб-
рич, съобщи още Йордан
Йорданов. Относно разп-
ространението на корона
вируса, вече е изработена
интерактивна карта с точ-
ните адреси и райони на
разпространението на ви-
руса в Добрич.

В петък новозаразените с
корона вирус на територи-
ята на областта бяха 48.
Според д-р Ангелова, при-
чините за драстичното уве-
личение са основно две.
Едната е, че хората си по-
мислиха, че слънцето и топ-
лото време ще спре разп-
ространението на вируса,
втората - неспазване на ни-
какви мерки - събират се на
големи групи, не носят мас-
ки, не спазват дистанция.

ДОБРИЧ С ЛАБОРАТОРИЯ ЗА
ИЗСЛЕДВАНЕ НА COVID-19?

Притеснително за Доб-
рич е, че заболяването ве-
че се разпространява не
само клъстерно, но вече е
дифузно, което е изключи-
телно трудно за овладява-
не. Установените огнища в
Добрич са 5, сред тях е До-
мът за стари хора в Доб-
рич, както и Детска гради-
на 24, която е затворена за
дезинфекция.

Ситуацията в курортните
комплекси на територията
на областта е спокойна,
увери д-р Ангелова. Случа-
ите там са единични и са
предимно с туристи, идва-
щи отвън.

През уикенда броят на
заразените в област Доб-
рич започна да намалява.
В събота, 1 август, те бяха
11. От тях шестима са мъ-
же, на възраст от 45 г. до
78 г. Двама от тях са наста-
нени за лечение в МБАЛ
Добрич, а другите четирима
- са на домашно лечение и
изолация. Пет са жените, на
възраст от 50 до 80 години.
Четири от пациентките са
настанени в МБАЛ Добрич,
а една, която е изследвана
по нейно желание без оп-
лаквания, е поставена на
домашно лечение и изола-
ция. В посочените лица ня-
ма положителни резултати
на домуващи или персонал
в Дом за стари хора, уточ-
ни д-р Ангелова.

За 12 новорегистрираните
случаи с положителен ре-
зултат от PCR тестове на
територията на област Доб-
рич бе съобщено в неделя.
Това са седем жени и пе-
тима мъже. Жените са на
възраст от 53 г. до 78 г. Две
от тях са пациентки на
МБАЛ Добрич, а останали-
те са поставени в изолация
на домашно лечение. Мъже-
те са петима на възраст от
61 г. до 82 г. и всички са на
домашно лечение и изола-

ция. При тези 12 случая
двама са изследвани като
пациенти на МБАЛ Добрич,
петима са изследвани от
РЗИ като контактни на по-
ложителни лица и остана-
лите петима са изследвани
по желание на работодател
или по свое желание.

13 пък са новите случаи
от вчера, понеделник.  Нап-
равените общо 35 проби на
жители на област Добрич
са били изпратени и обра-
ботени в лаборатория във
Варна.

От новите 13, шестима са
мъже на възраст от 40 г. до
82 г. Единият от можете е
настанен за лечение в МБАЛ
Добрич, а другите петима са
настанени на домашно лече-
ние и изолация. Един паци-
ент е изследван от РЗИ ка-
то пациент с оплаквания, а
четирима - от работодател
или по собствено желание
без оплаквания.

Седем от новорегистри-
раните пациенти са жени
на възраст от 46 г. до 60 г.
Четири са изследвани от
РЗИ като контактни и с оп-
лаквания, а другите четири
са изследвани от работода-
тел или по свое желание
без оплаквания. И седемте
пациентки са на домашно
лечение и изолация.

Общият брой проби изп-
ратени през неделния ден
на жители на област Доб-
рич е бил 35, каза секрета-
рят на Областния коорди-
национен щаб д-р Светла
Ангелова, като допълни, че
15 от пробите са били кон-
тролни на лица, поставени
на домашно лечение и изо-
лация. Всички са с положи-
телен резултат. От общия
брой изпратени проби са-
мо 7 са отрицателни.

Сред новите заразени с
корона вирус няма медицин-
ски лица и такива от Дома
за стари хора в Добрич. НДТ

От началото на програм-
ния период 2014-2020 г., до
края на месец юли 2020 г.,
по Оперативните програми
(без Програма за развитие
на селските райони) са
сключени 204 договора за
232,8 млн. лв. Безвъзмездна-
та финансова помощ (БФП)
възлиза на 188,3 млн. лв., а
реално изплатените суми са
139,4 млн. лв. или 59,9%.

В процес на изпълнение
са 120 договора, от които
73 са подписани през тази
година за 21,5 млн. лв.
БФП. Местни фирми и неп-
равителствени организации
изпълняват 82 проекта на
стойност 23,6 млн. лв., а 38
общински проекта за 125,3
млн. лв. БФП са в процес
на реализация.

По Оперативна програма
"Региони в растеж" 2014-
2020 г. община град Добрич
и община Генерал Тошево
имат сключени общо 16 до-
говора за 34,6 млн. лв.
БФП, като 9 са в процес на
изпълнение.  Към момента,
Община град Добрич изпъл-
нява шест проекта за 24,4
млн. лв., като два са под-
писани през тази година: за
реконструкция на общинс-
ка сграда за приют за без-
домни лица и семейства и

БЛИЗО 189 МЛН. ЛВ. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ
за внедряване на интели-
гентна  транспортна систе-
ма за управление на тра-
фика, реконструкция на 30
спирки и бул. "Добричка
епопея" и закупуване на 4
електробуса. Двата проек-
та са на стойност 8,4 млн.
лв. БФП. По същата прог-
рама Община Генерал То-
шево е договорила над 6,5
млн. лв. БФП за повишава-
не на енергийната ефектив-
ност на 21 обществени и жи-
лищни сгради. В средата на
април т.г. приключи енергий-
ното обновяване на сгради-
те на Районния съд, Район-
ното управление "Гранична
полиция" и Районната служ-
ба "Пожарна безопасност и
защита на населението".
Предстои да бъдат въведе-
ни мерки по енергийна ефек-
тивност на Дирекция "Соци-
ално подпомагане" и още
пет жилищни сгради.

Над 15,8 млн. лв. евро-
пейско подпомагане е до-
говорил местният бизнес
по Оперативна програма
"Иновации и конкурентос-
пособност" 2014-2020 г. В
процес на изпълнение са 62
проекта, по които ще бъдат
вложени 5,89 млн. лв. за по-
добряване на производст-
вения капацитет, повиша-

ване на конкурентоспособ-
ността на фирмите, както и
засилване на експортния
им потенциал. Само от на-
чалото на годината са под-
писани 58 договора за 3,33
млн. лв. БФП. От тях 50 про-
екта на стойност 418 501 лв.
са одобрени по  процедура
BG16RFOP002-2.073 "Подк-
репа на микро- и малки
предприятия за преодоля-
ване на икономическите
последствия от пандемията
COVID-19".

Общо осем проекта за 2,5
млн. лв. са подкрепени от
Оперативна програма "На-
ука и образование за инте-
лигентен растеж" 2014-2020
г. В процес на изпълнение
са три проекта за социал-
на, образователна и профе-
сионална интеграция на
малцинствените групи.

От началото на програм-
ния период, Оперативна
програма "Развитие на чо-
вешките ресурси" 2014-2020
г. е финансирала 60 проек-
та за 15,1 млн. лв. БФП, ка-
то от тях 27 проекта се из-
пълняват в момента. В ця-
лата област се предоставят
патронажни грижи за въз-
растни хора и лица с ув-
реждания, като общините
Генерал Тошево, град Доб-

рич, Добричка, Крушари и
Тервел са с допълнителни
споразумения за 940 289,98
лв. по процедура
BG05M9OP001-2.101 "Патро-
нажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания -
Компонент 3". Чрез нея над
540 възрастни хора с огра-
ничения или в невъзмож-
ност за самообслужване,
хора с увреждания и техни-
те семейства, лица под ка-
рантина и самотни родите-
ли допълнително се подпо-
магат чрез доставка на хра-
на, лекарства и други сто-
ки от първа необходимост,
закупени с техни средства.
През юни месец 2020 г. об-
щина град Добрич старти-
ра социалната услуга "Наб-
людавано жилище" за мла-
дежи от 18-21г. без увреж-
дания, нямащи все още въз-
можност за пълна самосто-
ятелност поради липса на
доходи и заетост. През нас-
тоящата година бяха одоб-
рени и първите в областта
проекти по процедура
BG05M9OP001-1.054 "Подк-
репа за устойчив бизнес",
предоставяща подкрепа в
размер до 5 000 лв. за дос-
тъп до бизнес услуги в об-
ластта на бизнес стратеги-
ите, продажбите, маркетин-

говите и юридическите ус-
луги и други.

Оперативна програма
"Околна среда" 2014-2020 г.
е подкрепила пет проекта
за над 92 млн. лв. БФП.
През тази година общини-
те Каварна, Генерал Тоше-
во и Тервел подписаха до-
говори за общо 5,4 млн. лв.
безвъзмездно финансиране
за закриване и рекултива-
ция на общински депа за
неопасни отпадъци. По то-
зи начин ще се ограничат
неблагоприятното въздейс-
твие върху околната среда
от натрупаните стари отпа-
дъци и ще намалят вредно-
то им влияние върху почва-
та, водите и въздуха.

С над 7 млн. лв. Програ-
ма за морско дело и рибар-
ство 2014-2020 г. финанси-
ра изпълнението на 20 про-
екта, като през 2020 г. са
одобрени четири нови за
повишаване на безопас-
ността на работа на плава-
телен съд, оборудване и
модернизиране на предп-

риятие за аквакултури, изг-
раждане на зона за спорт,
отдих и свободно време на
рибарската общност в Бал-
чик и изграждане на морс-
ки клуб в рибарско селище
Кария, община Шабла.

По Оперативна програма
"Добро управление" 2014-
2020 г. продължава ефек-
тивното функциониране на
Областен информационен
център-Добрич за периода
2019-2021 г., който информи-
ра безплатно потенциални-
те бенефициенти от област-
та за възможности за фи-
нансиране на проекти със
средства от Европейските
структурни и инвестицион-
ни фондове, както и да по-
пуляризира политиките и
ролята на ЕС.

Данните са от Информа-
ционна система за управ-
ление и наблюдение на
средствата от ЕС в Бълга-
рия 2020 (ИСУН 2020) към
дата 31 юли 2020 г.

Областен информаци-
онен център - Добрич

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

ГАЗ/БЕНЗИН, цена: 2100 лв.
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Това лято коронавирусът
COVID-19 се оказа неоспо-
рим силен враг на туризма
в България и по света. Раз-
бира се, с тотално влияние
върху всичко, зависещо от
летния туризъм - от работ-
ните места и доходите на
заетите в отрасъла, до про-
изводителите на хранител-
ни продукти и сувенири.

Като най-могъщата турис-
тическа фирма у нас, "Ал-
бена" АД се амбицира да
докаже най-висока степен
на професионализъм по
време на пандемията коро-
навирус.

Във ваканционното сели-
ще в момента почиват бли-
зо 10 000 туристи. Оказа се,
че Албена е оазис сред ле-
товищата с изключителни-
те си мерки за осигуряване
на здравето на своите гос-
ти, а успоредно с това да
предостави и туристически
продукт за масовия поток
летуващи на най-високо
равнище.

Сред най-титулуваните от
летовниците това лято
обекти е хотел "Лагуна
бийч", някогашният хотел
"Тервел", който бе предпо-
читан по времето на соци-
ализма от шведските летов-
ници и от т.нар. туристи от
II направление, т.е. гражда-
ни на капиталистическите
страни. Разбира се, през
последните 30 години хоте-
лът бе значително променен
и модернизиран, за да отго-
вори на съвременните изис-
квания на гостуващите.

Три са водещите фигури
в обслужването на туристи-
чески поток: управителката
на хотела Мирослава Въл-
чева, управителката на рес-
торанта Павлина Панева и
главният готвач Станка Миг-
лева. И трите жени са ус-
пели да създадат разкошен
екип от опитни, по-млади
хора, които успяват да за-

Сдружение "Родителско
настоятелство ясла Про-
лет" организира заключи-
телно мероприятие по
проект "Големи чудеса за
малки деца" - програма за
финансиране на граждан-
ските инициативи в полза
на местната общност от
бюджета на Община град
Добрич за 2020 г.

Събитието ще се прове-
де на 11.08. /вторник/, от
16,30 ч. в Детска ясла №
5 "Пролет" - гр.Добрич -
ж.к. "Дружба" 1. Проектът
е насочен към деца на
възраст от 1 до 7 години,
техните родители, педаго-
зи, психолози и специа-
листи, работещи с деца
със специални образова-
телни потребности.

По време на събитието
всеки присъстващ ще има
възможност да се запоз-
нае със специфични проб-
леми на физическото и
психическото развитие на
децата от тази възрасто-
ва група и как чрез игра и
комплекс от двигателни
упражнения, подбрани ин-
дивидуално за всяко дете,
се изгражда здрав, устой-
чив и балансиран детски
организъм.

Мероприятието ще пре-
мине в два етапа. Присъс-

доволят капризите на все-
ки турист, предпочел Ал-
бена пред широко рекла-
мираните от национални-
те ни медии курорти в Гър-
ция, Турция, Испания и къ-
де ли не по света.

Още с пристигането си,
туристът сам се убеждава
в изключителните мерки
за опазването на собстве-
ното му здраве - от мере-
нето на температурата на
всеки новопристигнал, до
старателната дезинфекция
на фоайето, стаите, кори-
дорите, мебелите. Разби-
ра се, и на всичко в рес-
торантите, басейна, баро-
вете

Особено приятно впеча-
теление прави любезност-
та на работещите при те-
зи изключително тежки за
тях условия. Все пак, да
си постоянно с маска, с
шлем и ръкавици в тези

МАЛЧУГАНИТЕ ОТ ДЕТСКА ЯСЛА
"ПРОЛЕТ" "ГОВОРЯТ", ДОКАТО
ИГРАЯТ

тващите ще чуят първо об-
разователно-практическа
лектория, с гост лектор
Мария Няголова - психо-
лог, експерт в областта на
ранно детско развитие.

След това ще се проведе
празник на открито под мо-
тото "Големи чудеса за мал-
ки деца" с песни, танци и
награди за участниците.

Предвид епидемичната
ситуация, естеството на
институцията - организа-
тор - детска ясла, и в съ-

ответствие със заповедите
на министъра на здравео-
пазването, присъстващите
трябва да носят лични
предпазни маски и да спаз-
ват пропускателния режим
- калцуни, дезинфекция на
ръце, осигуряване на 1,5 м
разстояние между участни-
ците.

Желаещите трябва да заявят
присъствие до 16.00 часа на
07.08.2020 г.  на тел.: 058 602 404;
0888696562  или на имейл:
qsla_prolet_dobrich@abv.bg.

жеги, до угодиш и на де-
цата, и на възрастните
във време, когато всеки
е подозрителен към все-
ки, е героичен труд, кол-
кото и това да звучи при-
повдигнато. Силите на ко-
лектива стигат дори до
там, че да съумее в това
напрежение да помогне
подобаващо на всеки
гост да отбележи рожден
или имен ден, някакъв
друг семеен или национа-
лен празник.

Чисто море, просторен
плаж, вкусно приготвена
храна, розариум с фон-
тан, приятни забавления
за деца и възрастни око-
ло басейна,  грижи да зд-
равето, спокойствие -  в
"Лагуна бийч" предоставят
всичко това "без да бият
тъпана", както казва на-
родът. А напрежението в
последните три дни от
седмицата винаги нарас-
тва с прииждането на ле-
товници, които желаят да
си изкарат една незабра-
вима и здравословна по-
чивка по време на панде-
мия.

Ние от НДТ желаем ед-
но успешно лято на ко-
лектива на "Лагуна бийч"
в Албена. А вие, ако има-
те възможност, гостувай-
те в Албена, която това
лято подпомогна желае-
щите да отпочинат на мо-
рето с невероятните це-
ни от по 1 лев за чадър и
шезлонг, даже и с по два
безлатни шезлонга, ако
сам си носиш чадър и се
настаниш в т. нар. сво-
бодни зони по плажа.

Приятно и безопасно
летуване!                    НДТ

ЧАРОВНО ЛЯТО ПО ВРЕМЕ НА
COVID-19
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МИЛИЦА МИРЧЕВА С НОВ
УСПЕХ ВЪВ ВЕРИГАТА ПО
БЯГАНЕ "5KM RUN"

Най-добрата българска
лекоатлетка в бяганията
на дълги разстояния - доб-
ричлийката Милица Мир-
чева, постави нов рекорд
при жените във веригата
"5km run", пише sportal.bg.
Тя пробяга 5-километрова-
та дистанция на традици-
онното съботно бягане в
Южния парк в София за
16:21 минути, с което по-
добри с 27 секунди ста-
рото си върхово постиже-
ние отпреди 5 години.

Мирчева триумфира убе-
дително при дамите, като
в общото класиране тя бе-
ше изпреварена единстве-
но от Илия Куцаров, който
спечели при мъжете с 16:09
минути.

Тройката при жените до-
пълниха Маргарет Трайко-
ва с 20:38 минути и 41-го-
дишната Анна Стефанова с
20:50 минути. При мъжете
в топ 3 пък влязоха Крис-
тиян Кирилов и Атанас Ку-
царов с по 16:40 минути.

Най-добрият ни състеза-
тел в хвърлянето на чук в
момента - балчиклията Ва-
лентин Андреев (СКЛА Чер-
но море 2005), постигна ли-
чен рекорд при мъжете, ин-
формира sportal.bg. По
време на атлетическия тур-
нир "Нови звезди" в София
талантът от Белия град из-
прати уреда на 67.48 мет-
ра. Тройката допълниха не-
говите съотборници Дани-

ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ
С ЛИЧЕН РЕКОРД
ПРИ МЪЖЕТЕ

НАЙ-ДОБРАТА
БЪЛГАРСКА ТЕНИСИСТКА
Е С КОРОНАВИРУС

Най-добрата българска
тенисистка в момента Вик-
тория Томова е дала поло-
жителна проба за корона-
вирус. Неприятната новина
съобщи в Twitter журналис-
тът от ubitennis.com Ванни
Гибертини. 130-ата в све-
товната ранглиста Томова
трябваше да започне учас-
тието си в квалификации-
те на турнира в Палермо,

с който се дава рестартът
на сезона в WTA тура.

25-годишната софиянка
бе заменена от друга със-
тезателка в пресявките.
Нашето момиче е изоли-
рано в болница, а добра-
та новина е, че в нейния
случай до момента не са
забелязани симптоми на
заболяването, посочва
още Гибертини.

ДАМЯН КОЛЕВ ЩЕ ИГРАЕ ЗА
БЪЛГАРИЯ НА СВЕТОВНОТО

Старши треньорът на на-
ционалния отбор по волей-
бол за юноши под 20 годи-
ни Найден Найденов съб-
ра своите избраници за
подготовка в София. Сред
тях е 18-годишният добрич-
лия Дамян Колев, който от
две години носи екипа на
столичния Левски. Трени-
ровъчният процес ще е в
зала "Христо Ботев" до
средата на август.

През настоящия сезон
тази селекция няма състе-
зания. Предстои световно
първенство през следваща-
та година, за което Бълга-
рия е кандидат за домакин.
Найденов повика 16 състе-
затели в разширения със-

тав. Двама от тях няма да
могат да се включат в под-
готовката заради контузии -
Николай Захариев (Левски)
и Тодор Димитров (Пирин).

Състав на България U20
за подготовка в София:
Мартин Юруков (Пирин),
Самуил Вълчинов (Левски),
Денис Карягин (Нефтохи-
мик 2010), Симеон Добрев
(Дунав), Любослав Телкийс-
ки (Пирин), Андрей Христов
(ЦСКА), Петър Петров (Пи-
рин), Руси Желев (Берое
2016), Мирослав Димитров
(Пирин), Любчо Янков (Ма-
рек), Дамян Колев (Левски),
Дамян Огнянов (Левски),
Иван Дунков (Дея спорт),
Кристиян Христов (Левски).

ГАТУЗО: МОГА ДА СПРА
МЕСИ САМО В МЕЧТИТЕ СИ

Старши треньорът на
Наполи Дженаро Гатузо
сподели мнението си за
предстоящия реванш от 1/
8-финалите на Шампионс-
ката лига срещу Барсело-
на и лидера на каталунци-
те Лионел Меси. "Мога да
спра Меси само в мечти-
те си. Е, или ако включа
плейстейшъна на сина си
и избера себе си в момен-
та, когато играех в Милан,
а тогава бях с 10-15 килог-

рама по-слаб. Трябва да
играем срещу Барселона
като отбор и да се уверим,
че получаваме шанса си.
Трябва спокойно да пока-
жем най-добрите си качес-
тва", заяви Гатузо, цитиран
от Goal.com.

Реваншът от 1/8-финали-
те на Шампионската лига
Барселона - Наполи е нас-
рочен за 8 август. Първата
среща завърши с равенст-
во 1:1.

ел Файаз-Джахани с 60.98
метра и Живко Господи-
нов с 60.00 метра. И три-
мата медалисти се подгот-
вят под ръководството на
Андриан Андреев.

В мятането на диск при
мъжете се наложи Деян Ге-
мижев с 53.85 метра. Вто-
ри се нареди Боян Костов
с 44.34 метра, а Живко Гос-
подинов грабна още един
медал с 43.77 метра.

ХАМИЛТЪН СПЕЧЕЛИ ГРАН
ПРИ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
НА ТРИ ГУМИ

Голямата звезда на Мер-
цедес Люис Хамилтън изг-
леждаше отегчен да води
колоната от старта до пос-
ледната обиколка в Гран
При на Великобритания на
легендарната писта "Сил-
върстоун". В последния тур
обаче шесткратният свето-
вен шампион от нищото из-
веднъж виждаше как из-
пуска спечеленото състе-
зание на родна земя. Лю-
ис спука предна лява гу-
ма, която бе най-натовар-
вана за всички, след като
обиколка по-рано същото
се случи и със съотборни-
ка му Валтери Ботас. Ха-
милтън по феноменален
начин успя да докара бо-
лида си до финала на три
гуми и не позволи на Макс

Верстапен от Ред Бул да
му отнеме победата. Така
британецът спечели сед-
мата победа на домашна-
та писта "Силвърстоун".

Ботас нямаше същия
късмет и остана извън зо-
ната на точките, след като
Себастиан Фетел от Фера-
ри защитаваше много доб-
ре десетата си позиция до
финала. Напълно неочак-
вано пилотът на Ферари
Шарл Леклер се качи на
подиума на пистата "Сил-
върстоун". Младият моне-
гаск стартира четвърти и
просто караше, за да за-
върши без никакви шансо-
ве да догони третия Верс-
тапен, но спуканата гума
на Ботас му подари трето-
то място.

www.centersport.org

В центъра на спортния

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) ВДИГНА И СУПЕРКУПАТА
След Купата Локомотив (Плов-

див) спечели и Суперкупата на
България! Това стана след по-
беда с 1:0 над Лудогорец в Раз-
град, а единственото попадение
реализира Димитър Илиев в 89-
ата минута.

Успехът на "смърфовете" бе
напълно заслужен, тъй като те
създадоха далеч по-добрите въз-
можности за гол. Превъзходство-
то на пловдивчани стана доста
сериозно след 64-ата минута, в
която "орлите" останаха с човек
по-малко след директен червен
картон на Джордан Икоко. Защит-
никът бе изгонен за бутане на Ма-
соеро при спряна игра.
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Уникални облекла и аксесоари кра-
сят "Двореца" в Балчик от 1 август.
За осми пореден път българският ди-
зайнер Милка Попова представя най-
новата си колекция от цветно деко-
рирани дрехи и аксеасоари. Изнена-
да за ценителите на авторката в таз-
годишното издание на изложбата е
рисуваният текстил. Шалове с ефект
на протрит деним красят зала "Туне-
ла" на ДКИ КЦ "Двореца ". Сюжетни-
те линии са разнообразни  -  от морск
и абстрактни, до декоративни цветя
и бордюри, вдъхновени от българска-
та шевица. Посетителите могат да ви-
дят и колекция от памучни пуловери
в ярки цветови комбинации, туники и
елегантни  рокли от плюш с цветни
декорации. Разбира се, присъстват и
емблематичните за дизайнерката
кашмирени шалове с рози и  макове.

На красотата ана уникалните об-
лекла можете да се насладите до
15 август.

КУЛТУРНИ  АКЦЕНТИ
3 август - 7 август, 10.30 ч. - 11.30 ч., Художествена

галерия - Добрич. Лятна работилница за въображе-
ние. Организатор: Художествена галерия - Добрич.

3 август - 7 август, по предварителна заявка, Регио-
нален исторически музей - Добрич. Лято в музея 2020
- Занимания с деца, с цел опознаване на културното
наследство на родния край. Организатор: Региона-
лен исторически музей - Добрич.

3 август - 7 август, 09.00 ч. - 13.00 ч., Младежки
център, Градски парк "Св. Георги". Програма "Еко ля-
то 2020" - цели повишаване на знанията и уменията
на децата и младите хора посредством  дейности  в
следните направления:  "Учене чрез преживяване",
"Компас на професиите", "Любопитно ", "Еко фен", "Арт
зона", "Спорт".

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

3 август - 7 август, Народно читалище "Йордан Йов-
ков - 1870 г.", Фоайе на читалището, Сектор "Заемане
за дома" на читалищната библиотека. Летен детски
център "Млади възрожденци";

Продължава "Църквата в Самуилова България - ко-
рени и наследство" - изложба на Регионален акаде-
мичен център на БАН и Народно читалище "Йордан
Йовков - 1870 г.";

Продължава Експозицията "Колекция пощенски кар-
тички от фонда на Библиотеката". Организатор: На-
родно читалище "Йордан Йовков -1870 г."

3 август - 7 август, Регионална библиотека "Дора
Габе". 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".

4 август, 20.30 ч., Летен театър - Добрич. Спектакъл
"Лъжи ме, обичам те" на Театър Бонини. Автор Алън
Ейкбърн. Участват: Светла Бонин, Христо Бонин, Ге-
расим Георгиев - Геро, Стефания Колева, София
Бобчева и Димитър Живков. Организатор: ЧИА
"Амалтея - 12".

Културният афиш на Добрич се изпълнява при строго
спазване на всички противоепидемични мерки. НДТ

ОБЛЕКЛА И АКСЕСОАРИ-УНИКАТИ
В "ДВОРЕЦА"

Община град Добрич ин-
формира, че поради извър-
шване на профилактика на
съоръженията за доставка
на електроенергия, днес /
4 август/ от 8.30 до 16.30 ч.
ще бъде прекъснато елек-

ДНЕС НЯМА ДА РАБОТЯ
ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ В
БИВШИЯ ПАРТИЕН ДОМУчастниците от Програ-

ма "Еко Лято 2020" имат
уникалната възможност,
предоставена от БЧК град
Добрич в лицето на Доб-
рин Тодоров, специалист
водно спасителна служба,
да чуят и усвоят на прак-
тика основните правила
за водна безопасност в
басейни и водни паркове.

Основната цел е децата
и младежите да се запоз-
наят с водата и да се нау-
чат безопасно да контак-
туват с нея.

АРТ ЗОНА - Работилни-
ца "Хвърчила" - Да изра-
ботиш хвърчило, то да по-

ЕКО ЛЯТО  2020

лети и да тичаш с вятъра!
Незабравимо преживя-

ване, стимулиращо физи-
ческата издържливост. С
пускането на хвърчила
участниците в "Еко лято"
калиха своето търпение,
усъвършенстваха кордина-
цията си и умението за
концентрация! "Любопит-
но... Как да се справим с
вредните навици?"

Младежите и децата от
Програма "Еко лято 2020"
ще изследват вредните на-
вици в продължение на три
последователни дни. Ос-
вен, че ще разбират за
ефективни начини за спра-

вяне с навиците, те ще изп-
робват силата на собстве-
ната си воля чрез предиз-
викателството ни цял преди
обед да не използват мо-
билните си устройства.

ЕКО ЛЯТО  2020

Ежегодно от 2013 г. в
побратимения на Добрич
град Нижни Новгород (Ру-
сия) се провежда фести-
вал на народните худо-
жествени занаяти "Сек-
реты мастеров" (Тайните
на майсторите), в който
участват занаятчии от Ни-
жегородската област, ре-
гионите на Русия, градове-
те-побратими и партньори
на Нижни Новгород.

През 2020 г., във връзка
с обявения режим на ог-
раничителни мерки в усло-
вията на пандемията
COVID-19, организаторите
решават да проведат ме-
роприятието в онлайн
формат. Този формат
предполага качването на
информация за занаятчи-
ите и техните стоки на
сайта на проявата: http://
секретымастеров.рф/.

Фестивалът ще се про-
веде на 5 и 6 септември
2020 г. Броят на участни-
ците е неограничен. За
участие във фестивала е
необходимо желаещите да
попълнят анкета на участ-
ника. Администрацията на
град Нижни Новгород ще
окаже съдействие за ре-
гистрацията на чуждест-
ранните участници на сай-
та на фестивала.

В рамките на фестива-
ла се планира провежда-
не на творчески конкурс
на произведения сред
участниците на проявата.
По време на този конкурс
ще бъдат избрани най-доб-
рите произведения в три

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН
ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛ НА ЗАНАЯТЧИИТЕ
ПОЛУЧИ ОБЩИНА ДОБРИЧ

трозахранването в сграда-
та на бившия "Партиен
дом" по ул. "Независимост"
7. Във връзка с това об-
щинските служби, разпо-
ложени там, няма да обс-
лужват граждани.

номинации: "Туристически
сувенир "Нижни Новгород",
"Занаятът в интериора",
"Любима играчка". Заявки
за участие в конкурса се
приемат от 16 юли до 31 ав-
густ 2020 г.

По време на фестивала
също така ще се провеж-
дат мастър-клас демонст-
рации на занаятчиите, ко-
ето предполага създаване
на видеоклип с разказ за
майстора-занаятчия, за за-

наята му, за неговата исто-
рия и записан мастър-клас,
който ще се транслира на
платформата YouTube, на
сайта на фестивала и в со-
циалните мрежи. Повече
информация за условията и
изискванията за участие
във фестивала и конкурса,
както и за съдействие за
регистрация желаещите мо-
гат да получат в Община
град Добрич на тел.
058600416.

"Форд" от 1920-а, "Шев-
ролет", произведен през
1923 година, и други авто-
мобили, познати от стари-
те филмови ленти, ще бъ-
дат показани на ретро па-
рад в Добрич, съобщи
председателят на местния
автомото ретро клуб Пе-
тър Георгиев.

В градския парк "Свети
Георги" на 15 август ще бъ-
дат позиционирани около
150 стари коли и мотоцик-
лети, край които посетите-
лите на парада ще могат да
си направят снимки. Сред
атракциите ще бъде и лек
автомобил "Вартбург 311" -
купе, от 1963 година. От то-

"ФОРД" ОТ 1920-А И
ДРУГИ АВТОМОБИЛИ ОТ
"СТАРИТЕ ЛЕНТИ" ИДВАТ
ЗА РЕТРОПАРАД

зи модел има само още ед-
на кола, запазена в Бълга-
рия, която се съхранява в
ретромузея във Варна, до-
бави Петър Георгиев.

На второто издание на
изложението ще бъдат
раздадени много специал-
ни награди, сред които и
за най-добре реставриран
автомобил, за най-старо-
то превозно средство и
други. Участниците от ця-
лата страна в парада ще
направят почетна обикол-
ка на Добрич. Събитието
се организира с подкрепа-
та на общината, съобщи
кореспондентът на БТА
Юлия Христова.

Зърнопроизводителите ще могат да се възползват
от нисколихвени кредити за производството на пшени-
ца, реколта 2021 г. в размер на 15 млн. лв. Това реши
на свое заседание УС на Държавен фонд "Земеделие".

Заемът ще е с годишна лихва в размер на 2%, но не
по-малко от референтния лихвен процент, приложим
към датата на сключване на договора за кредит.

Средствата се предоставят от бюджета на ДФ "Зе-
меделие" за 2020 г. до изчерпване на финансовия ре-
сурс. Всеки стопанин, който отговаря на изисквания-
та, може да получи 250 лв. на хектар, (80 лв. на хектар
за закупуване на минерални торове и 170 лв. на хек-
тар за закупуване на семена). Максималният размер
на всеки отпуснат кредит е до 300 000 лв.

Целевите кредити се отпускат по искане на Национал-
ната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) в отго-
вор на необходимостта от осигуряване на кредитен ре-
сурс за закупуване на минерални торове и семена, не-
обходими на земеделските стопани във връзка с влоше-
ните климатични условия през настоящата година. Зае-
мите се предоставят и във връзка с негативното влияние
върху сектора, породено от пандемията от коронавирус
(COVID-19). Чрез осигуряване на кредитен ресурс от стра-
на на ДФ "Земеделие" на земеделските производители
за семена и торове, ще бъде дадена възможност за обез-
печаване на тяхната дейност през настоящата година.

Предстои Министерството на земеделието, храните
и горите и Държавен фонд "Земеделие" да изготвят ука-
зания за прилагане на схемата за кредитиране.

                                               ДФ "Земеделие" - РА

ДФЗ ОТПУСКА КРЕДИТИ НА
ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
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4 август 2020 г.

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. 4-3

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. 9-10

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

ÏÐÎÄÀÂÀÌ äâîðíî ìÿñ-
òî 1200 êâ.ì. â Ãààçè áàáà. 
Öåíà ïî äîãîâàðÿíå. Òåë.: 
0886 762 469. 18-20

ÏÐÎÄÀÂÀÌ 4 äêà äâîðíî 
ìÿñòî â ñåëî Îäðèíöè, ñ 
500 êâ.ì. ëîçå, êëàäåíåö, 
îâîùíè äúðâåòà, çàãðàäå-
íî. Òåë. 0899 887438. 16-20

Ï Ð Î Ä À Â À Ì  ä â î ð í î 
ìÿñòî â ñ. Äðîïëà, 1500 
êâ.ì. Òåë. 0885 103772.
 4-5

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. 10-10

ÏÐÎÄÀÂÀÌ ï÷åëíè îòâîä-
êè, 4 ðàìêè, ìíîãîêîðïóñíè. 
Òåë. 0888 867 206. 1-10

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

Паста с гъби и тиквичкиПаста с гъби и тиквички
Íåîáõîäèìè ïðîäóêòè çà 4 ïîðöèè
500 ã ïàñòà ñïèðàëè; 2 ñ. ë. çåõòèí èëè ìàñëî; 1 ñêèëèäêà ÷åñúí, 

íàðÿçàí íà ñèòíî; 200 ã ïå÷óðêè, íàðÿçàíè íà ðåçåíè; 3 òèêâè÷êè, 
íàñòúðãàíè íà åäðî ðåíäå; 1 ìîðêîâ, íàñòúðãàí íà åäðî ðåíäå; 1 
ñ. ë. ïðÿñíà ìàùåðêà èëè áîñèëåê;  ñîë íà âêóñ;  ïèïåð íà âêóñ

Íà÷èí íà ïðèãîòâÿíå:
1.Ñïèðàëèòå ñå ñëàãàò âúâ âðÿùà ïîäñîëåíà âîäà äà ñå ñâàðÿò, 

ñïîðåä èíñòðóêöèÿòà íà îïàêîâêàòà.
2.Ïðåç òîâà âðåìå â çàãðÿòîòî ìàñëî ñå ñëàãà ÷åñúíúò è ñå 

ðàçáúðêâà 1 ìèí., äîêàòî ñòàíå àðîìàòåí. Ïðèáàâÿò ñå ãúáèòå 
è ñå ðàçáúðêâàò 3 ìèí. íà ñèëåí îãúí. Ïðèáàâÿò ñå ìîðêîâúò è 
òèêâè÷êèòå è ñå ðàçáúðêâàò 5 ìèí. Çåëåí÷óöèòå ñå îâêóñÿâàò ñúñ 
ñîë è ïèïåð.

3.Ñïèðàëèòå ñå îòöåæäàò è ñå ñëàãàò â ñîñà. Ðàçáúðêâàò ñå è 
ñå ñåðâèðàò, ïîðúñåíè ñúñ ñèðåíåòî

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
НА ДОМА - НА ДОМА - 
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Â óñëîâèÿòà íà ïàíäåìè÷íà ñèòóàöèÿ å äîáðå äà 
îáúðíåì âíèìàíèå íà äåçèíôåêöèÿòà â äîìà. Çäðàâíèòå 
ñïåöèàëèñòè äàâàò öÿëàòà íåîáõîäèìà èíôîðìàöèÿ çà 
ëè÷íàòà äåçèíôåêöèÿ- ðåãóëÿðíî ìèåíå íà ðúöå, ãåë çà 
îïòèìàëíî ïî÷èñòâàíå, èçïîëçâàíå íà ðúêàâèöè è ìàñêà 
è ò.í., íî ìàëêî õîðà ñà íàÿñíî, ÷å ìèêðîáèòå æèâåÿò 
íàâñÿêúäå â äîìà íè, äîðè è íèå ñàìèòå äà ñìå ñå ïî-
÷èñòèëè äîáðå. Åòî çàùî å âàæíî ÷åñòî äà äåçèíôåêöè-
ðàòå â äîìà ñè, à íèå ùå Âè äàäåì íÿêîëêî ïðàêòè÷åñêè 
ñúâåòà ïî òåìàòà!

Ïðåäè âñè÷êî: ïî÷èñòâàíå èëè äåçèíôåêöèÿ?
Íåêà çàïî÷íåì ñ ëåêî óòî÷íåíèå – êàêâà å ðàçëèêàòà 

ìåæäó ïî÷èñòâàíå è äåçèíôåêöèÿ? Êîãàòî ïî÷èñòâàìå (íàïð. 
÷ðåç ïðàõîñìóêà÷êà è ïàðöàë) íèå îòñòðàíÿâàìå ÷àñò îò 
ìèêðîáèòå è ìðúñîòèÿòà ïî ïîâúðõíîñòèòå. Äåçèíôåêöèÿòà 
å ñâúðçàíà ñ èçïîëçâàíåòî íà õèìèêàëè çà óáèâàíå íà ìèêðî-
áè, áàêòåðèè è âèðóñè ïî ïîâúðõíîñòèòå. Íå å çàäúëæèòåëíî 
ïðîöåñúò äà âêëþ÷âà ïî÷èñòâàíå íà ìðúñíè ïîâúðõíîñòè, íî 
óáèâàíåòî íà ìèêðîáèòå ïî ïîâúðõíîñòèòå ñëåä ïî÷èñòâàíå, 
ìîæå äîïúëíèòåëíî äà íàìàëè ðèñêà îò ðàçïðîñòðàíåíèå 
íà åâåíòóàëíà çàðàçà. Åòî çàùî ìàêñèìàëíî åôåêòèâíèòå 
ñòúïêè ñà ïúðâî äà ïðåìàõíåì ìðúñîòèÿòà è ïðàõòà îò ïî-
âúðõíîñòèòå, à ñëåä òîâà äà ïðèñòúïèì êúì äåçèíôåêöèÿ.

Ñ êàêâî ìîæåì äà äåçèíôåêöèðàìå?
Ïðåäè äà ïðèñòúïèòå êúì òàçè ñòúïêà, íåêà Âè íàïîìíèì, 

÷å ïðåïàðàòèòå çà äåçèíôåêöèÿ ñà îïàñíè çà ÷îâåøêîòî 
çäðàâå, çàòîâà ñëåä êàòî ìèíåòå äîìà ñè ñ òÿõ, å äîáðå äà 
èçëåçåòå îò ïîìåùåíèåòî çà èçâåñòíî âðåìå. Àêî âðåìåòî 
å òîïëî, ðèñêóâàòå îòðîâíèòå èçïàðåíèÿ äà ïðåäèçâèêàò äè-
õàòåëíè ïðîáëåìè. Åòî çàùî òðÿáâà äà áúäåòå âíèìàòåëíè. 
Îñíîâíèòå íà÷èíè íà äåçèíôåêöèÿ ñà:

Ñïåöèàëåí àíòèáàêòåðèàëåí ñïðåé èëè äåçèíôåêòàíò. 
Òå ñà ïîäîáíè íà äåçèíôåêòàíòèòå ñà ðúöå, íî ñà ïðåäíàç-
íà÷åíè çà ïîìåùåíèÿ è ðàçëè÷íè ïîâúðíîñòè. Èçïëçâàéòå 
ïîäîáåí òèï ïðåïàðàòè ñïîðåä èíñòðóêöèèòå çà óïîòðåáà 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ.

Áåëèíà. Òÿ å óíèâåðñàëåí äåçèíôåêòàíò- øèðîêî ðàçïðîñ-
òðàíåí è ïðàêòè÷åí. Èçïîëçâàéòå òîçè ïðåïàðàò çà ïî÷èñò-
âàíå íà ïîâúðõíîñòè â ñúîòíîøåíèå 15-20ìë íà 1 ëèòúð âîäà.

Ñïèðò. Òîâà ñðåäñòâî å îñîáåíî ïîëåçíî ïðè äåçèíôåêöè-
ðàíå íà ÷åðíà òåõíèêà – ÷åðíà òåõíèêà, êëàâèàòóðè, ìèøêè, 
òåëåôîíè, ïëàñòìàñîâèòå ïîâúðõíîñòè ( íî âíèìàâàéòå ñ òÿõ, 
òúé êàòî ìîæå äà äîâåäå äî îáåçöâåòÿâàíå).

Êèñëîðîäíà âîäà. Íåéíèòå äåçèíôåêöèðàùè ñâîéñòâà ñà 
èçâåñòíè è ìíîãî øèðîêî çàñòúïåíè. Ìîæåòå äà äåçèíôåê-
öèðàòå âñè÷êè ïîâúðõíîñòè ó äîìà, êàòî ñëåäâà äà îáúðíåòå 
ñïåöèàëíî âíèìàíèå âúðõó äðúæêèòå íà âðàòàòà, êëþ÷îâåòå 
çà îñâåòëåíèå, êðàí÷åòàòà çà ñòóäåíà è òîïëà âîäà è ïð.

Îùå ïîëåçíè ñúâåòè
Îñâåí ðåãóëÿðíî ïî÷èñòâàíå è äåçèíôåêöèðàíå íà äîìà, 

ñúùåñòâóâàò îùå ìåðêè, êîèòî äà ïðåäïðèåìåòå. Íàïð. ïðè 
äåçèíôåêöèðàíå ñ ïðåïàðàò èçïîëçâàéòå çàäúëæèòåëíî 
ðúêàâèöè, çà äà ïðåäîòâðàòèòå èçãàðàíèÿ ïî êîæàòà; ñëåä 
ïðèáèðàíå ó äîìà, ñìåíåòå äðåõèòå ñè, à ñòàðèòå îáîñîáåòå 
â îòäåëåí êîø çà ïðàíå (ïåðåòå äî âúçìîæíî íàé-âèñîêà 
òåìïåðàòóðà ñïîðåä óêàçàíèÿòà íà åòèêåòà); ñúáóâàéòå 
îáóâêèòå ñè â áëèçîñò äî âõîäíàòà âðàòà è äåçèíôåêöèðàòå 
òàçè çîíà åæåäíåâíî.

Íå çàáðàâÿéòå, ÷å õèãèåíàòà ñåãà å îò âàæíî çíà÷åíèå. À 
çà îùå ïîëåçíè ñúâåòè çà Âàøèÿ äîì, ñå ñâúðæåòå ñ åêèïà íà 
Èìîòè Äîâåðèå. Îñòàâàìå âèíàãè íà ðàçïîëîæåíèå çà Âàñ!
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ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИКwww.ndt1.com

ОВЕН - Сетивно ще търсите досега с при-
родата, осъзнавайки, че нищо не би могло да
ви въздейства така обновяващо, както слън-
цето, чистия въздух и водата. Част от програ-
мата ви е известна само на вас.

ТЕЛЕЦ - Денят ще ви се отрази обновява-
що на психиката и емоциите, ако го изживее-
те според желанията си. В тази връзка не
изпускайте от контрол нещата, които зависят
само от вас.

БЛИЗНАЦИ - Възползвайте се от новости-
те около вас, сигурно е, че ще променят жи-
вота ви за добро. Ще ви направят по-смели
и амбициозни, времето е благоприятно за ак-
тивни действия.

РАК - На делова среща ще обсъждате обща
стратегия по бизнес-дела или друга съвместна
активност. Нечие силно присъствие в живота
ви изпълва с ведрина и романтични желания.

ЛЪВ - На работното място ще ви владеят про-
тиворечиви мисли, но каквито и развитията да
последват, бъдете общителни. Водете се от ло-
гиката и стойте над лъжата и лицемерието.

ДЕВА - Съсредоточете се върху задачите и
не отлагайте ангажиментите си, от които очак-
вате добри развития за бизнеса и кариерата
си. За много от вас те са свързани с инсти-
туции, банки, съд.

ВЕЗНИ - Със самочувствие ще подходите в
деликатна ситуация, но нещата не са толко-
ва прости. Изисква се и подготвеност, за да
излезете без загуби. Като носители на ново-
то, имате възможности.

СКОРПИОН - Търсещите работа ще имат
добри попадения, други сами ще си органи-
зират заетостта, оставайки отговорни и пос-
ледователни в намеренията си. Ще работите
за налагане на авторитета си.

ВОДОЛЕЙ - Хубав ден за повечето от вас.
Ще се посветите на новите си идеи и запаз-
вайки отговорното си поведение и мислене,
ще се докоснете до успеха. Разбира се, на-
ясно сте, че е нужно повече работа.

СТРЕЛЕЦ - Самоконтрол и адекватни във
всеки един момент, такива ще бъдат повече-
то от вас днес. Ще отвърнете елегантно и
без излишни вълнения на предизвикателст-
вата, най-вече от служебен характер.

КОЗИРОГ - Ще отделите от времето си на
занимания, стоящи в страни от основната ви
заетост. Това може да е и началото на нов
бизнес за вас, бързо ще се окажете от пече-
лившата му страна.

РИБИ - Ще браните независимостта си, защи-
тавайки интересите и правото си на личен из-
бор. Не позволявайте чуждото мнение да влияе
на настроението ви, работете върху задачите си.

-По-добрите мацки се самоизоли-
рат от COVID-19 в Албена! - Деница
от Добрич, но не тази, за която
си мислите.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН казваме днес на Димчо
Симеонов - с пожелания за здраве и успехи във
всичките му добри начинания!

РОЖДЕНИК е днес кметският наместник на село
Кръгулево Георги Димов. Нека е здрав и нека ра-
боти с ентусиазъм за хората от повереното му на-
селено място!

ДВЕ ПРЕКРАСНИ млади дами - архитектките Фа-
ни и Кристи Иванови празнуват утре рожден ден.
На талантливите момичета желаем да сътворят най-
прекрасните сгради на хилядолетието, да се рад-
ват на обич и на сбъднати мечти, а на мама Фани -
двете слънчица у дома - Боян и Мия да носят на
цялото семейство много щастие!

ЕДИН ТАЛАНТЛИВ млад човек празнува утре рож-
ден ден. Здраве, любов и отлични оценки желаем
на успешния студент Николай Миленов. И нека му-
зиката продължи да съпътства дните му!

СЕКС БОМБИ ЗАФОРМИХА ЖЕСТОК СКАНДАЛ
Скандалната футболна

половинка Уанда Нара пак
се забърка в скандал. В
този случай обаче не тя е
инициаторът, както повече-
то пъти, а нейната "колеж-
ка" Натали Вебер. Жената
на футболиста на Бока Ху-
ниорс Мауро Сарате, която
също се изявява като мо-
дел и тв водеща, нападна
жестоко сексбомбата.

Тя я обвини, че прекаля-

ва с фотошопа на снимки-
те, които качва в социал-
ните мрежи. Според Ната-
ли резултатът е крайно не-
естествен. Това си лича-
ло най-вече по отношение
на краката на съпругата
на нападателя на ПСЖ
Мауро Икарди.

"Уанда трябва да каже
на жените на съиграчите
на мъжа й да не я снимат.
Защото, когато го правят

БИВШ ШЕФ ВЪВ ФОРМУЛА 1
ИЗПУСНА ОСЛЕПИТЕЛНА ИТАЛИАНКА

Елизабета Грегорачи е
италиански моден модел и
телевизионна личност. Тя
е родена в Южна Италия,
в района на Калабрия, от-
където идва и красотата ?.
Ослепителната италианка
бе женена за бившият шеф
на Рено във Формула 1
Флавио Бриаторе. Ексцен-
тричният бизнесмен нико-
га не е крил слабостта си
към красивите жени и за
пореден път доказа, че
има невероятен вкус. Два-
мата сключиха брак през
2008 година, но той не про-
дължи дълго. Любопитното
е, че личен шофьор на це-

ремонията е Фернандо
Алонсо.

Елизабета Грегорачи да-
ри Бриаторе със син, но от

три години е сама, което не
пречи на италианката да
провокира мъжкото съзна-
ние в социалните мрежи.

и качат необработените
кадри, тя изглежда три пъ-
ти по-пълна от това, което
показва в мрежата. Това е
крайно отрицателно, защо
се изкарва по-слаба? Защо
не се приема такава, как-
вато е, и иска да продаде
изображение, което не я
представя реално? Грешно
е.", написа Вебер.

Все пак Натали намери и
малко снизхождение към
Нара.

"Прегръщам Уанда зара-
ди отговора, който тя даде
на съобщението, което й
оставиха в инстаграм, на-
помняйки й как започна ка-
риерата си", обяви жената
на Сарате.

Нара стана известна с
участието си в няколко
филма за възрастни. Пре-
ди няколко дни тя бе напад-
ната в Инстаграм, че мно-
го си е повярвала и е заб-
равила как стана известна.


