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Дистанционното обучение, електронните 
устройства и здравият сън на децата

В настоящата ситуация 
на изолация, дистан-
ционно обучение и ра-
бота от вкъщи - елек-
тронните устройства 
са абсолютна необхо-
димост. Те са полезни 
и практични. В същото 
време, обаче, прекомер-
ната им употреба може 
да причини различни 
вреди.
Една от тях е свързана 
със синята светлина, 
излъчвана от екраните. 
Тя, може да „програ-

мира“ мозъка така, че 
той да забави процеса 
на заспиване. Вълну-
ващото - и понякога и 
стресиращо, съдържа-
ние от електронните 
медии може да направи 
същото, карайки децата 
да заспиват по-късно и 
дори да се будят през 
нощта.
В практически Наръч-
ник за съня на бебето и 
детето Академия за ро-
дители разказва как да 
предотвратим пробле-

има значение. Според 
проведени проучвания 
сред деца в предучи-
лищна възраст подобно 
съдържание влияе на 
съня.
 2. Определете период 
без електронни устрой-
ства, който да е поне 
един час преди лягане.
 Всъщност не е съвсем 
ясно дали един час е 
достатъчен, особено 
за малки деца. Но по-
вечето проучвания, 
търсещи връзка между 
употребата на елек-
тронни устройства и 
проблемите със съня, 
се фокусират именно 
върху този интервал от 
време и установяват, че 
той има значение.
 3. Ако не искате (или не 
можете) да спрете упо-
требата на електронни 
устройства преди ляга-
не, използвайте филтър 
за синя светлина.
 Създаването на навик 
за поне един час без 
електронни устрой-
ства може да се окаже 
трудно – особено ако 
детето ви трябва да си 
напише домашното на 

ми със съня при децата.
  Изпробвани съвети
 1. Дръжте децата далеч 
от съдържание, изпъл-
нено с насилие, или съ-
държание, което би ги 
направило тревожни.
 Лесно е да се досетим, 
че е необходимо да се 
избягва потенциално 
плашещо за детето съ-
държание - особено в 
часовете непосредстве-
но преди лягане. Но 
не забравяйте, че вре-
мето през деня също 

Разни

* Купувам земеделски 
земи в Балчик, Каварна, Ша-
бла, Г.Тошево, Добричка, 
Тервел, Тутракан, Силистра. 
Тел.0898 372271

* Купувам земеделски земи 
в общините Балчик, Каварна, 
шабла, Г.Тошево и Варненска 
област. Подготовка на доку-
менти. Тел. 0885838354 0579 
7 70 11  /10-4/

*  Купувам земеделска 
земя в общините Балчик, 
Каварна, Шабла, Г.Тошево, 
и Добрич. Изготвяне на до-
кументи.Тел. 0895 71 83 83 и 
тел. 09888 790 83  /10-1/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 
* Продавам къща с дворно 

място 10 декара в село Дра-
ганово, квартал Войсил – Ра-
фаил Арсов, 0898/66-26-21.

* Продавам Дворно място 
с вода и ток - 664 кв.м. в.з. 
„Кулака“, срещу Помпена 
станция Балчик тел.0899 
115 993

* Продавам двустаен апар-
тамент в ж.к.“Балик“ Балчик, 
в бл.11. Тел. 0888552899   
/2-1/

* Продавам в град Каварна, 
среден южен апартамент, 
ул.“България“ № 39, вх.Б ет.7; 
50 000 лв. Тел. за справка: 
0885 67 11 47 

*Продавам  двустаен апар-
тамент в ж.к.”Балик4 1 ет. 
Цена 52 000 лв. Тел.0887 

* Църковно настоя-
телство при храм „Св.
Великомъченик Георги 
победоносец” град Балчик

До Боголюбивите пра-
вославни християни на 
град Балчик

Позволете ми от името 
на Църковното настоятел-
ство и от мое име, най-
сърдечно да се обърна към 
Вас с молба да ни окажете 
финансова помощ за нуж-
дите на храма.

Предприели сме някои 
неотложни ремонти по 
храма. За извършване на 
ремонтните работи имаме 
събрани средства, но те не 
са достатъчни. Обръщаме 
се към Вас, понеже Ви 
познаваме като добри, 
честни и благочестиви. 

521783  0579 7 7011  /3-3/
* Продавам дворно мяс-

то в с.Даричино 1.2 дка 
тел.0887249111  /10-4/

*  П р од а в а м  к ъ щ а  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. 

   Тел.0884474858 /10-4/
* Продавам двуместен 

разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел.0889436312

Ще Ви бъдем много бла-
годарни, ако можете да 
отделите, каквато сума Ви 
е възможна. Средствата, 
които се набират по смет-
ката на Църковното насто-
ятелство, ще се използват 
само за ремонт на храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛ-
БАТА НИ ЩЕ БЪДЕ УДО-
ВЛЕТВОРЕНА И ОСТА-
ВАМЕ С ПОЧИТ И УВА-
ЖЕНИЕ КЪМ ВАС. БОГ 
ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!

С почит: иконом Стра-
тия Александров

Банкова сметка Банка 
ДСК ЕАД Балчик

Сметка 
0000000008123087 BGN

IBAN  BG58STSA
93000008123087
LIC  STSABGSF
Иконом  Стратия Алек-

сандров
Председател на Църков-

ното настоятелство
*  Т ъ р с я  к ва рт и р а 

в ж.к.“Балик“ Балчик, 
до  120 -130  лв .  т ел . 
0898840381               

                                /2-1/ 
* Предлагаме парцел 

от 300 кв.м. в центъра на 
град Балчик, срещу обез-
щетение. 

Тел.0885029966 
/5-5/

компютъра например. 
Но независимо дали 
става въпрос за моби-
лен телефон, компютър 
или таблет, би трябвало 
да има опция за включ-
ване на филтър за синя 
светлина. В повечето 
случаи филтрите са 
всъщност приложения, 
които променят цвето-
вия спектър, излъчван 
от екрана.
 4. Проверете стаята 
на детето си за нощни 
лампи и други обекти, 
които могат да излъчват 
синя светлина.
 Нощните лампи, които 
се препоръчват за нама-
ляване на тревожността 
при децата и за улес-
няване на заспиването, 
често използват синя 
светлина.
Съблюдаването на 
всички тези съвети ще 
улесни заспиването на 
детето и ще подобри 
качеството на съня му.
 В безплатното ръко-
водство, съставено от 
организацията ще на-
мерите още полезни 
съвети.   
 

Окръжният съд в Добрич допусна 
предаване на румънска гражданка 

на властите в родината й
Състав на Окръжния съд 
в Добрич допусна преда-
ването на румънска граж-
данка на компетентните 
органи в родината й в из-
пълнение на Европейска 
заповед за арест, издадена 
от Апелативен съд Клуж – 
Напока.
Румънските съдебни вла-
сти са поискали задържане 
и предаване на А.Т. с цел 
привеждане в изпълнение 
на влязла в сила ефективна 
присъда, с която жената е 
била осъдена на 2 годи-
ни лишаване от свобода 
за измама. Наложеното й 
наказание е за извършена 
в периода 2 - 9 юни 2011г. 
продажба на акции и не-
правомерно присвояване 
на получените пари.

 Чуждата гражданка, коя-
то има разрешително за 
пребиваване у нас, е била 
установена и задържана на 
16 ноември т.г. в Балчик, 
след което й е наложена 
мярка за неотклонение 
задържане под стража. 
Окръжният съд потвър-
ди взетата спрямо жената 
мярка и разпореди тя да 
бъде приведена в следстве-
ния арест в Добрич до фак-
тическото й предаване на 
властите в Румъния.
 Постановеното от Окръж-
ния съд решение е окон-
чателно и не подлежи на 
обжалване, тъй като задър-
жаната доброволно изрази 
съгласие да бъде предаде-
на на румънските съдебни 
власти.

 Нови антиковидни карикатури от Валери Александров - WALEX


