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Äíåñ íàä Çàïàäíà Áúë-
ãàðèÿ ùå ïðîäúëæè äà ñå 
ðàçâèâà êóïåñòà è êóïåñòî-
äúæäîâíà îáëà÷íîñò. Ùå 
èìà êðàòêîòðàéíè âàëåæè, 
ïðèäðóæåíè ñ ãðúìîòåâèöè, 
ãëàâíî â þãîçàïàäíèòå ðà-
éîíè. Íàä Èçòî÷íà Áúëãàðèÿ 
âðåìåòî ùå îñòàíå ñëúí÷å-
âî. Ùå äóõà äî óìåðåí, â 
èçòî÷íèòå ðàéîíè âðåìåííî 
ñèëåí âÿòúð îò èçòîê-ñå-
âåðîèçòîê. Ìàêñèìàëíèòå 
òåìïåðàòóðè ùå ñà ìåæäó 
30 è 35 ãðàäóñà.

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
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УСПЕХИ ЗА ДОБРИЧКИТЕ 
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КЛАНИЦАТА НА 
ОКОЛОВРЪСТНИЯ ОКОЛОВРЪСТНИЯ 
ПЪТ НА ДОБРИЧ, ПЪТ НА ДОБРИЧ, 
Е ЗАТВОРЕНАЕ ЗАТВОРЕНА

РУСИЯ: 100 % ИМУНИТЕТ РУСИЯ: 100 % ИМУНИТЕТ 
СЛЕД ВАКСИНА СРЕЩУ СЛЕД ВАКСИНА СРЕЩУ 
КОРОНАВИРУСАКОРОНАВИРУСА

"ПАРК ЧИТАЛИЩЕ" "ПАРК ЧИТАЛИЩЕ" 
В ТЕРВЕЛ -В ТЕРВЕЛ -
МЯСТОМЯСТО
ЗА ИГРИ,ЗА ИГРИ,
РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
И ПОЛЕЗНИ И ПОЛЕЗНИ 
ЗАНИМАНИЯЗАНИМАНИЯ На стр. 4
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Ðàçðàáîòâàíàòà â Ðóñèÿ âàêñèíà ñðåùó êîðîíàâè-
ðóñà ñúçäàâà èìóíèòåò ó âñè÷êè äîáðîâîëöè, ñúîáùè 
â èíòåðâþ çà CNN ðúêîâîäèòåëÿò íà Ðóñêèÿ ôîíä çà 
ïðåêè èíâåñòèöèè (ÐÔÏÈ) Êèðèë Äìèòðèåâ.

„Ìîãà äà êàæà îò ïúðâî ëèöå, ÷å 100 ïðîöåíòà îò 
äîáðîâîëöèòå ñà èçðàáîòèëè èìóíèòåò íà 21-ÿ äåí 
(îò âúâåæäàíåòî íà âàêñèíàòà). Òîé ñå óäâîÿâà ñëåä 
âòîðèÿ îïèò. 100 ïðîöåíòà îò æèâîòíèòå ñúùî ñà 
èçðàáîòèëè èìóíèòåò”, êàçà Äìèòðèåâ, öèòèðàí îò 
ÒÀÑÑ è äîáàâè, ÷å íàä 20 ñòðàíè ñà äåìîíñòðèðàëè 
èíòåðåñ êúì ðóñêà âàêñèíà.

Ïî-ðàíî ðóñêè ïðåäñòàâèòåëè çàÿâèõà ïðåä ìåäè-
èòå, ÷å ñòàâà äóìà çà äàòà 10 àâãóñò èëè ïî-ðàíî çà 
îäîáðåíèå íà âàêñèíàòà, êîÿòî å ñúçäàäåíà îò ìîñ-
êîâñêèÿ èíñòèòóò „Ãàìàëåÿ“. Òÿ ùå áúäå îäîáðåíà çà 
îáùåñòâåíî ïîëçâàíå, ñëåä êàòî íàé-íàïðåä ÿ ïîëó÷è 
çäðàâåí ïåðñîíàë.

Ðóñêèòå ó÷åíè òâúðäÿò, ÷å âàêñèíàòà å áèëà ðàç-
ðàáîòåíà áúðçî, òúé êàòî å ìîäèôèöèðàíà âåðñèÿ 
íà ñúçäàäåíà âå÷å âàêñèíà çà áîðáà ñ äðóãè çàáî-
ëÿâàíèÿ.

Ðóñêîòî ìèíèñòåðñòâî íà îòáðàíàòà êàçâà, ÷å 
ðóñêèòå âîéíèöè ñà ñëóæèëè êàòî äîáðîâîëöè â ÷î-
âåøêèòå èçïèòàíèÿ.

Ðóñêèòå îôèöèàëíè ñëóæèòåëè òâúðäÿò, ÷å óò-
âúðæäàâàíåòî íà ëåêàðñòâîòî âúðâè áúðçî çàðàäè 
ãëîáàëíàòà ïàíäåìèÿ è ñàìèÿ òåæúê  ïðîáëåì ñ êî-
ðîíàâèðóñà â Ðóñèÿ. Â ìîìåíòà ñòðàíàòà èìà ïîâå÷å 
îò 800 000 ïîòâúðäåíè ñëó÷àÿ.

“Íàøèòå ó÷åíè ñå ñúñðåäîòî÷èõà íå âúðõó òîâà 
äà áúäàò ïúðâè, à âúðõó çàùèòàòà íà õîðàòà”, êàçà 
Äìèòðèåâ.

Âàêñèíàòà èçïîëçâà ÷îâåøêè àäåíîâèðóñíè âåê-
òîðè, êîèòî ñà ïðåâúðíàòè â ïî-ñëàáè, çà äà íå ñå 
ðàçìíîæàâàò â îðãàíèçìà. Çà ðàçëèêà îò ïîâå÷åòî 
âàêñèíè â ðàçâèòèå, òÿ ðàç÷èòà íà äâà âåêòîðà, à íå 
íà åäèí è ïàöèåíòèòå ùå ïîëó÷àò äâîéíî ïî-ñèëåí 
ïîìîùíèê ñðåùó âèðóñà.

Ïî-ðàíî òîçè ìåñåö Êðåìúë îòðå÷å îáâèíåíèÿòà, 
÷å ðóñêè øïèîíè ñà ïðîíèêíàëè â àìåðèêàíñêè, 
êàíàäñêè è áðèòàíñêè íàó÷íî-èçñëåäîâàòåëñêè ëà-
áîðàòîðèè, çà äà îòêðàäíàò òàéíè çà ðàçðàáîòâàíå 
íà âàêñèíè.

Ðóñêè îôèöèàëíè ïðåäñòàâèòåëè îòðåêîõà ñúùî 
ñâåäåíèÿ, ÷å ÷ëåíîâåòå íà ïîëèòè÷åñêèÿ è áèçíåñ 
åëèòà íà ñòðàíàòà, âêëþ÷èòåëíî ðóñêèÿ ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð Ïóòèí, ñà ïîëó÷èëè ðàíåí äîñòúï äî âàê-
ñèíàòà.

На стр. 2
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Жена на 80 г. е загубила
битката с болестта и е по-
чинала, съобщиха от Облас-
тния координационен щаб.
Тя е била на лечение в От-
делението по анестезия и
интензивно лечение в
МБАЛ Добрич. Жената е
имала хронично белодроб-
но заболяване.

23 са излекуваните за
последното денонощие в
областта, 10 са новорегис-
трираните пациенти с
COVID-19.

За последното денонощие
в Единната информационна
система има регистрирани
и 27 отрицателни резултата
на жители на област Доб-
рич за корона вирус. Ди-
ректорът на Регионална зд-
равна инспекция и секретар
на Областния координаци-
онен щаб д-р Светла Анге-
лова заяви, че от тези 27
отрицателни резултата, 23
са на хора, излизащи от
изолация и това означава,
че те са се излекували от
заболяването. По отноше-
ние на новорегистрираните
10 нови пациенти, д-р Анге-
лова поясни, че се касае за
трима мъже на възраст от
32 г. до 43 г. и 7 жени на
възраст от 25 г. до 61 г.
Всички те са изследвани
по собствено желание. От
новоустановените лица ня-
ма хоспитализирани. Пос-
тавени са на домашно ле-
чение и изолация, като в
рамките на деня тече епи-
демиологичното проучване
и се установяват контакт-
ните им лица.

19 бяха заразените във
вторник - това са четирима
мъже на възраст от 33 г. до
49 г. и 15 жени на възраст

от 32 г. до 89 г. Мъжете с
положителен резултат са
поставени на домашно ле-
чение и изолация и няма
хоспитализирани. От жени-
те пациентки 6 са настане-
ни за лечение в МБАЛ Доб-
рич на възраст от 58 г. до
89 г. Другите девет жени, из-
следвани по желание на ра-
ботодател или по свое, са
поставени на домашно ле-
чение и изолация. Към мо-
мента на лечение в обосо-
бените сектори за лечение
в МБАЛ Добрич има 26 па-
циенти. Трима се лекуват в
Отделението по анестезия и
интензивно лечение.

За периода от 31.07.20 г.
до 03.08.20 г., само РЗИ е
взела и изпратила за изс-
ледване 227 проби. 21 от тях
са на лица с клиника или
контактни на положителни
пациенти, а 47 броя са про-
бите на лица, на които им
предстои излизане от изо-
лация и домашно лечение.

Във връзка с обявения по-
ложителен резултат в Дом
за стари хора в Добрич ми-
налата седмица, д-р Ангело-
ва съобщи, че до момента
са изследвани 159 души -
потребители и персонал на
социални услуги, като има
само един положителен ре-
зултат на човек от персона-
ла в Дом за стари хора. Не
са изследвани все още до-
муващи, които са в домашен
отпуск, както и лица от пер-
сонала в платен годишен от-
пуск, добави д-р Ангелова и
поясни, че при завръщане-
то им в Дома ще им бъдат
взети проби за изследване.
В Дом за стари хора е пла-
нирано повторно изследва-
не след 10 до 14 дни.    НДТ

80-ГОДИШНА ПОЧИНА
ОТ COVID-19 В ДОБРИЧ

112 НОВИНИ

На 3 август, около 07:00 часа, в района на разклона
за с. Малина е спрян за проверка лек автомобил
"Фолксваген" с шуменска регистрация, управляван от
неправоспособен мъж на 44 години от с. Карапелит.
Задържан е за 24 часа.

На 3 август, около 12:50 часа, по ул. "Иван Рилски"
в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил
"Ауди", управляван от 23-годишен мъж. При
последвалата проверка за употреба на наркотични и
упойващи вещества, тестът отчита положителен
резултат. Водачът е задържан за 24 часа.

На 3 август, около 12:00 часа, в с. Ломница е спрян
за проверка лек автомобил "Ауди", без регистрационни
табели, управляван от 61-годишен мъж от град Добрич,
известен на МВР. При последвалата проверка за
употреба на алкохол с техническо средство,
цифровата индикация отчита наличието на 2,81
промила в издишания от водача въздух. Задържан е
за 24 часа.

На 4 август, около 14:00 часа, в град Добрич е
извършена проверка на 29-годишен мъж от град
Добрич. В хода на проверката е установена ръчно
свита цигара. При извършения полеви тест,
веществото реагира на канабис. Задържан е за 24
часа.                                                                 НДТ

54-годишен мъж от Доб-
рич е задържан в момент
на кражба, съобщават от
полицията. На 3 август, око-
ло 08:25 часа, по ул. "Сан
Стефано" служители на сек-
тор "Криминална полиция"
при Първо РУ МВР - Доб-
рич, забелязват крадеца ре-
цидивист, известен на МВР,
да прави опит да отнеме
дамска чанта от лек авто-
мобил Тойота, след като с
техническо средство е заг-
лушил автомобилната алар-
ма. След доклад до Район-
на прокуратура Добрич, на
задържания е наложена
мярка за задържане за 72
часа. Работата по случая
продължава.                НДТ

ЗАКОПЧАХА
КРАДЕЦ НА
МЯСТО

35-годишен мъж от Тервел
е задържан за 24 часа,
съобщават от полицията. На
4 август, около 22:20 часа,
е получено съобщение за
взлом на четири прозореца
на къща, намираща се на
територията на град Тервел.
От проведените незабавни
ОИМ и ПСД е установен
извършителят на деянието.
По случая е образувано
бързо полицейско
производство.              НДТ

35-ГОДИШЕН
ПОТРОШИ
ПРОЗОРЦИТЕ
НА КЪЩА В
ТЕРВЕЛ

Областният координационен щаб още веднъж апелира
за отговорност към всички жители на област Добрич. Сред
основните неща, които трябва да се знаят, е кой може да
бъде определен като близък контактен. Това е лице, с
което имаме съжителство в едно домакинство с пациент с
COVID-19; директен физически контакт с пациент с COVID-
19 (напр. ръкостискане); директен незащитен контакт с
инфекциозни секрети на пациент с COVID-19 (напр. при
опръскване при кихане, допир до използвани от пациен-
та кърпички с голи ръце); директен (лице в лице) контакт
с пациент с COVID-19 на разстояние до 2 метра и продъл-
жителност над 15 мин.; престой в затворено помещение с
пациент с COVID-19 за 15 мин., или по-дълго време и на
разстояние минимум 2 метра; медицински специалист или
друго лице, полагащо директни грижи за пациент с COVID-
19 или лабораторен персонал, обработващ клинични про-
би на пациент с COVID-19 без препоръчаните лични пред-
пазни средства или с евентуално нарушена цялост на
личните превозни средства; пътуване в самолет в бли-
зост до лице с COVID-19 (до две места във всички посо-
ки), придружител при пътуване или лица, полагащи грижи,
членове на екипажа, обслужващи дадения сектор, където
седи заболелия .

Имайте предвид, че всички близки контактни на потвър-
ден случай на COVID-19, по преценка на епидемиолог от
РЗИ, се поставят под карантина в дома или на друго място
за настаняване и медицинско наблюдение за 14-дневен пе-
риод, считано от последния контакт със заболялото лице.
Наблюдението на здравословното състояние на всяко кон-
тактно лице се извършва от общопрактикуващия лекар или
съответната регионална здравна инспекция.

Препоръката на специалистите е - при поява на грипо-
подобни симптоми (повишена телесна температура, трес-
ка, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието,
нарушение или загуба на вкуса и други ), да се обръщаме
по телефона към общопрактикуващия си лекар, лечебно-
то заведение, което обслужва мястото за настаняване, в
което се намирате, или, ако не попадате в горните две
категории - с регионалната здравна инспекция по место-
нахождение, откъдето ще получите указания според ин-
дивидуалния Ви случай.         НДТ

КАК ДА ОПРЕДЕЛИМ
ДАЛИ СМЕ КОНТАКТНИ С
БОЛНИ ОТ КОРОНА ВИРУС

На 4 август, около 13:40
часа, е извършена про-
верка на търговски обект
по ул. "Приморска" в град
Балчик. По време на про-
верката са установени
множество дрехи с поста-
вени етикети, идентични
на регистрирани търговс-
ки марки, без съгласието
на притежателя на изклю-
чителното право. По слу-
чая е образувано досъ-
дебно производство. НДТ

ОТКРИХА
ДРЕХИ МЕНТЕ
В БАЛЧИК

На 4 август, около 09:00 ча-
са, е получено съобщение за
извършена кражба на неуста-
новено количество дини от
нива, намираща се в земли-
щето на с. Петлешково. При
извършения оглед на място е
установено, че има нанесени
щети и по останалата част от
продукцията. Във връзка с ин-
цидента, в РУ МВР - Генерал
Тошево, са задържани трима
мъже, съпричастни към дея-
нието. Работата по случая
продължава.               НДТ

ОБРАХА БОСТАН
В ПЕТЛЕШКОВО

КЛАНИЦАТА НА
ОКОЛОВРЪСТНИЯ ПЪТ НА
ДОБРИЧ, Е ЗАТВОРЕНА

Изследвания за корона-
вирус се направиха на 42-
ма служители от кланица
за водоплаващи птици в
Добрич. Кланицата, нами-
раща се на околовръстния
път на Добрич, е затворе-
на, а персоналът ? е в от-
пуск. Преди дни всички
служители са се завър-
нали от екскурзия в Коп-
ривщица. По повод обя-
вената информация в на-
ционален ефир от Ангел
Кунчев - главен държа-
вен здравен инспектор,
за регистриран положи-
телен случай в гъша кла-
ница, д-р Св. Ангелова -

шеф на РЗИ, съобщи, че до
момента има регистрирани в
системата 8 положителни
резултата на служители и
работници във въпросната
фирма. Едното лице е хос-
питализирано, а другите се-
дем са поставени на домаш-
но лечение и изолация, като
епидемиологичното проучва-
не продължава и към този
момент. "Хубаво е, че рабо-
тодателят своевременно е
организирал изследване на
работниците и служителите,
което до голяма степен по-
мага за по-бързото овладя-
ване на ситуацията" - доба-
ви д-р Ангелова.     НДТ

О Б Я В А
Управителния съвет на Сдружение "ЛРД - Доб-

рич" - гр.Добрич на основание чл.26, ал.3 от
ЗЮЛНЦ свиква Общо  събрание на 08.09.2020г.
от 14.00ч. в сградата на "Научно технически съ-
юз -Добрич",улица."Независимост" №14,етаж
1,град Добрич  при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет на УС за дейността  на сдружението през

2019 год.
2.Отчет на Контролния Съвет за 2019год.
3.Утвърждаване на годишен счетоводен отчет за

2019год. и финансов план за 2020 год.
4.Избор на председател на Контролния съвет на

сдружението.
При липса на кворум на основание чл.27 от

ЗЮЛНЦ Общото Събрание ще се проведе същия ден
в 15.00ч. на същото място при същия дневен ред.

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

ГАЗ/БЕНЗИН, цена: 2100 лв.

Процедури за избор на из-
пълнител за доставка и мон-
таж на специализирано обо-
рудване за помещенията на
Център за настаняване от
семеен тип за пълнолетни
лица с деменция в село Опа-
нец и за Домашния социа-
лен патронаж ще проведе
Община Добричка. Догово-
рът за финансирането на
проекта с обща стойност  45
556.96 лв. бе подписан от
Община Добричка и Фонд
"Социална закрила" в края
на юли. Фондът финансира

ОБЗАВЕЖДАНЕТО НА НОВ СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР
В ОПАНЕЦ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ДОМАШНИЯ
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА
ФИНАНСИРА ФОНД "СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА"

проекта с 35 990 лева, а
участието на Община Доб-
ричка е с 9 566.96 лева.

В стратегията за предос-
тавяне на социални услуги в
Община Добричка е плани-
рано Центърът за настанява-
не от семеен тип за пълно-
летни лица с деменция в
Опанец да стартира дейност-
та си през 2021 г. Открива-
нето на такъв вид услуга в
община Добричка ще бъде с
превантивни функции по от-
ношение на тяхната институ-
ционализация. Ще се създа-

дат условия за подкрепа,
ефективна защита и соци-
ална интеграция на хората
с увреждания в среда,
близка до семейната. "

През 2019 г. по проект
"Красива България" бе из-
вършено преустройство на
стара нефункционираща
сграда, която се намира в
двора на ДПЛД в Опанец,
в Център за настаняване от
семеен тип за пълнолетни
лица с деменция. С преус-
тройството се създадоха
условия за новата социал-
на услуга от резидентен
тип, която е алтернатива на
институционалния тип гри-
жа и дава възможност за
осигуряване на относител-
но самостоятелен начин на
живот на хората, изведени

от специализираните институ-
ции.  Предстои със средствата
от Фонд "Социална закрила" да
се извърши пълно обзавежда-
не на новия Център за наста-
няване от семеен тип. В Цен-
търа ще се предоставят соци-
ални, здравни, образователни
и други услуги, в съответствие
с потребностите на настанени-
те лица.

Ще бъдат обзаведени спал-
ни,  дневна, столова за 15 пот-
ребители, кабинети за меди-
цински специалисти и други.

В рамките на проекта са
заложени средства и за подоб-
ряването на материалната ба-
за в помещенията на Домашен
социален патронаж в три села
в община Добричка. За кухнен-
ския блок във Владимирово,
Смолница и Стожер ще бъде
осигурено професионално обо-
рудване и обзавеждане.

Красимира НИКОЛОВА
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Александър Николов е
роден през 1956 в гр. Вар-
на. Син на известния вар-
ненски архитект и акваре-
лист Марин Маринов. За-
вършил специалност "Гео-
дезия, картография и фотог-
раметрия" през 1975 г. в
родния си град. Дипломи-
рал се в специалност "Фо-
тография" в ТПФ "Юлиус
Фучик" - София. Фотограф-
художник от 1984 г. Работил
за периодичния печат във
Варна и в Регионалния ис-
торически музей. От 1990 г.
е фотограф във Градска ху-
дожествена галерия "Борис
Георгиев" - Варна. Отличен
с множество грамоти и наг-
ради, между които I награ-
да за рекламна фотография
от Национален конкурс в
Смолян, 1986 г

Изложбата "Вулкан" на
варненския фотограф Алек-
сандър Николов представя
портрети на художници от
"Вулкан", интериори от тех-
ните ателиета и общи пла-
нове в 152 черно-бели ка-
дъра. Снимките са правени
в началото 90-те години на
20 в., когато "Вулкан" съ-
ществува като комплекс от

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ДОБРИЧ, НИ КАНИ НА  ИЗЛОЖБА
"ВУЛКАН" - ФОТОГРАФИЯ НА АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ
ОТ  06. 08. 2020 г. ДО 31. 08. 2020 г.; ВЕРНИСАЖ - ОТ 14.00 ч. - 18.00 ч.

Над 1 126 000 лева ще бъ-
дат вложени с подкрепата
на оперативната програма
"Околна среда" в рекулти-
вацията на старото депо за
отпадъци в землището на
Каварна. Общинският съвет
на заседанието си на 6 ав-
густ трябва да разреши
ползването на временен
безлихвен заем от бюдже-
та на общината, за да за-
почнат дейностите по зак-
риването на сметището.

В рамките на проекта ще
бъдат направени проучва-
ния, инвестиционно проек-

НАД 1 126 000 ЛЕВА ЩЕ БЪДАТ
ВЛОЖЕНИ В РЕКУЛТИВАЦИЯТА НА
СТАРОТО ДЕПО КРАЙ КАВАРНА

ДТ "Йордан Йовков" кани
любителите на Мелпомена
на 10 август в Летен теа-
тър. От 21 часа можем да
се посмеем на "Операция-
та" от Иво Сиромахов.

Скалпелът в операцион-
ната държат Бачев и Гора-
нов, обгрижвани от меди-
цинската сестра тип плей-
мейтка. Комедията е забра-
нена за подрастващи до 16
години, заради пиперливия
език, който може да се чуе
само в една операционна,
а и заради специфичните
сцени в нея.

Операцията ви предлага
час и половина гарантира-
но забавление, препоръча-
но за здравето - колкото и
да не ви се вярва, и от 
Българския лекарски съюз.
Съсловната организация не

ДА СЕ ПОСМЕЕМ С "ОПЕРАЦИЯТА"

тиране и ще бъдат извър-
шени строителни дейности.
Натрупаните отпадъци на
площ от 2.78 хектара ще бъ-
дат превърнати в компакт-
но състояние. Техническа-
та рекултивация на депото
ще обхване площ от 0.894
хектара, според парамет-
рите на проекта.

Със закриването на депо-
то ще бъде подобрен ланд-
шафтът край Каварна и ще
се ограничи замърсяването
и на морския бряг, посочват
от общината. Техническите
дейности трябва да приклю-

До 7 август, 10.30 ч. -
11.30 ч., Художествена
галерия - Добрич. Лят-
на работилница за въ-
ображение. Организа-
тор: Художествена га-
лерия - Добрич.

До 7 август, по пред-
варителна заявка, Ре-
гионален исторически
музей - Добрич. Лято в
музея 2020 - Занимания
с деца, с цел опозна-
ване на културното
наследство на родния
край. Организатор: Ре-
гионален исторически
музей - Добрич.

До 7 август, 09.00 ч. -
13.00 ч., Младежки цен-
тър, Градски парк "Св.
Георги". Програма "Еко
лято 2020" - цели пови-
шаване на знанията и
уменията на децата и
младите хора посредс-
твом  дейности  в след-
ните направления:
"Учене чрез преживя-
ване", "Компас на про-
фесиите", "Любопитно
", "Еко фен", "Арт зо-

на", "Спорт".
"Еко лято 2020" се ре-

ализира по предвари-
телно изготвена сед-
мична програма. Орга-
низатор: Младежки
център - Добрич.

До 7 август, Народно
читалище "Йордан Йов-
ков - 1870 г.", Фоайе на
читалището, Сектор "За-
емане за дома" на чи-
талищната библиотека.
Летен детски център
"Млади възрожденци";

Продължава "Църква-
та в Самуилова Бълга-
рия - корени и наследс-
тво" - изложба на Реги-
онален академичен цен-
тър на БАН и Народно
читалище "Йордан Йов-
ков - 1870 г.";

Продължава Експо-
зицията "Колекция по-
щенски картички от
фонда на Библиотека-
та". Организатор: На-
родно читалище "Йор-
дан Йовков -1870 г."

До 7 август, Регио-
нална библиотека "До-
ра Габе". Продължава
Юбилейната виртуална
поредица "70 години -
70 послания";

Продължава Излож-
ба на библиотечни до-
кументи "Патриархът
на българската литера-
тура" по повод 170  го-
дини от рождението на
Иван Вазов. Организа-
тор: Регионална библи-
отека "Дора Габе".

6 август,  Вернисаж
от 14.00 ч. до 18.00 ч.,
Художествена галерия
- Добрич. Изложба
"Вулкан" - фотография
на Александър Нико-
лов. Организатор: Ху-
дожествена галерия -
Добрич.

Културният афиш на
Добрич се изпълнява
при строго спазване на
всички противоепиде-
мични мерки.

КУЛТУРНИ
АКЦЕНТИ

само е одобрила комедия-
та на Иво Сиромахов, но и
я препоръчва за гледане!

За информация и билети

чат до година и половина,
съобщи кореспондентът на
БТА Юлия Христова.

художествени ателиета, в
които работят графици, жи-
вописци, скулптори,  при-
ложници и изпълнители.
Има две печатни бази - за
дълбок и за висок печат,
ателие за монументално
изкуство, ателиета за кера-
мика, промишлен дизайн и
плакат, изпълнителски ате-
лиета за дърво и метал,
студио за книговезки услу-
ги и др. В своето битие от
много и талантливи худож-
ници "Вулкан" е общност на
единомишленици и прост-
ранство на творческа сво-
бода. Изложбата извежда
явлението "Вулкан" в него-
вата иконичност. Силата
на фотографския образ
"разкъсва" времето и ак-
туализира представата за
"Вулкан" с ново визуално
присъствие, след като
сградата исторически е
престанала да съществу-
ва. През 1991 година соб-
ствениците на някогашна-
та фабрика предявяват
претенции за реституира-
не на парцела, което пре-
допределя съдбата му.
"Александър Николов, кой-
то е майстор на фотограф-

ския натюрморт и на мър-
твата природа, подхожда
към обекта с аналитичен
поглед. Той  вложи душа-
та си в кадрите от Вулкан
и направи от нас герои то-
гава, когато ние още не
бяхме такива" - казва Ди-
митър Трайчев, един от ху-
дожниците на "Вулкан"  за
изложбата.

Образът "Вулкан" мис-
лен днес е метафора , мяс-
то на паметта, един от
фундаментите на културна-
та идентичност на Варна
от 80-те година на XX в.

 "Порутената стара фаб-
рична сграда приюти една
голяма група художници и
превърна Варна във важен
център на българското из-
куство през 80-те години,
какъвто беше Пловдив
през 60-те. Художниците
от варненската група по-
лучиха международно
признание", пише Влади-
мир Левчев

"Неслучайно "Вулкан" бе-
ше едно средище на съби-
рателна творческа енер-
гия Струва ми се, че от ня-
колко места се създаде
една атмосфера, която бе-

: Билетен център на
ДТ"Йордан Йовков" - гр.
Добрич /от 9.00 до 18.00 ча-
са/ и на тел: 058/ 605 573

ше естест-
вена. Но,
разбира се,
идеята си
беше вар-
ненска, иде-
ята беше ос-
новно на
Стоимен" ,
казва акад.
Светлин Ру-
сев

" В у л к а н
беше ембле-
м а т и ч н о
място от жи-
вота на вар-
ненските ху-
д о ж н и ц и ,
една умно-
жена енер-
гия. Твор-
ческата ат-
мосфера бе-
ше чудесна,
затова и остави знак във
времето. Събирането на
толкова художници заед-
но, контактите и възмож-
ностите да общуват, а и да
обменят идеи в областта
на изкуството, раждаха
творчество" ,  споделя
проф. Стоимен Стоилов

"Във Вулкан бяха събра-
ни много и добри худож-
ници. Ние не се деляхме,
имаше общност, бяхме при-
ятели. Академията ме нау-
чи да рисувам, Вулкан ме
направи художник. Във
"Вулкан" получих един от
трите големи жеста в моя
живот. Той е, когато Стои-
мен раздели ателието си с
мен", казва художникът
Милко Божков.

Да преживееш "Вулкан"
вече е възможно само в му-

зея - по разкази и образи.
В галерията се случва не-
що, даващо силен подтик
на колективната художест-
вена памет на Варна. И фо-
тографските портрети на
художниците от "Вулкан" в
техните ателиета  преста-
ват да бъде само докумен-
тални изображения. Те са
произведения на изкуство-
то. Всичко в музея придоби-
ва особена, допълнителна
значимост, ситуация, която
Андре Малро определя в
есето си от  1947 г. с терми-
на "въображаемия музей".

Авторът дарява на Град-
ската художествена гале-
рия  във Варна цялата ко-
лекция фотографии, предс-
тавени в изложбата.

Екип на Художествена
галерия - Добрич

Лидл България продължа-
ва да изненадва своите
потребители и през август
с любимата игра "33 вауче-
ра х 3 000 лв. за пазарува-
не в Lidl". След големия ин-
терес и хилядите участни-
ци в предишните две изда-
ния на лятното предизвика-
телство 33х3000 и тази го-
дина веригата ще зарадва
още 33 от своите клиенти с
ваучери, всеки на стойност
3 000 лв. Късметлиите ще
могат да използват своите
Lidl средства многократно,
за закупуване на любими-

ПОДАРЪЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА LIDL И
ПРЕЗ ЛЯТОТО
За трета поредна
година веригата
дава възможност
на 33 късметлии
да спечелят вау-
чер за пазаруване
на стойност 3
000 лева те си продукти, до изчерп-

ване на сумата.  Всички же-
лаещи да изпробват късме-
та си и да се съревновават
за една от наградите, тряб-
ва да пазаруват през ав-
густ в магазините на вери-
гата в страната за минимум
33 лв. и да регистрират сво-
ята бележка на www.lidl.bg/
3000. Късметлиите ще бъдат
избрани на случаен принцип
след края на играта.

Лятната игра на веригата
продължава от 1 до 31 ав-
густ 2020 г. В рамките на то-
зи период всеки потребител
на Lidl може да участва не-

ограничен брой пъти, като
всеки път трябва да регист-
рира различен касов бон.
Всички участници следва да
запазят своята касова бе-
лежка и да представят копие
от нея при получаване на
награда, в случай, че са един
от 33-мата победители.

Печелившите участници
ще бъдат изтеглени на 1 сеп-
тември и обявени на стра-
ницата на Лидл България
най-късно на следващия ден.
Повече информация и пъл-
ните условия на играта мо-
же да откриете на
www.lidl.bg/3000

Най-малко сто души са
загинали и над 4000 са ра-
нени при двете огромни
експлозии на пристанище-
то в Бейрут на 4 август,
опустошили вчера цели
квартали от ливанската
столица. Това заяви ли-
ванският Червен кръст,

ПОНЕ 100 ЗАГИНАЛИ И НАД
4000 РАНЕНИ ПРИ
ЕКСПЛОЗИЯ В БЕЙРУТ

предаде Франс прес.
"Екипите ни продължа-

ват издирвателните и спа-
сителните си операции в
околните райони", добавя
организацията в своето
комюнике.

Ливан ще бъде в траур 2
седмици.
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Книгата на известния
български журналист, дип-
ломат и пътешественик
Енчо Господинов е жанро-
во нестандартна, защото е
смесица от автобиогра-
фия, политическа сатира,
пътеписи от широкия и
красив свят преди корона-
вирусът да го стегне в ка-
рантината си. Излязал от
дълбините на родната
Добруджа, впоследствие
обиколил свето многок-
ратно като репортер от
легендарния вестник "Пог-
лед" и като хуманитарен
дипломат, авторът неиз-
менно следва сянката на
един петнист кон, който го
води от Йовковите зелени
степи край морето, до
размирни и трагични мес-
та като Виетнам и Кампу-
чия, Афганистан и горяща
Югославия, умираща от
глад Африка и вълшебни-
те аромати на Латинска
Америка, където бродят
сенките на Маркес, Неру-
да и Жоржи Амаду. Доб-
руджанецът често се сре-
ща с тях за интимни раз-
говори. Оттам той преска-
ча до Салинас и Монтарей
в Калифорния и до Кий
Уест във Флорида, за да
се види с духовете на

В навечерието на Праз-
ника на Военноморските
сили, Военноморският му-
зей (ВММ) представя на
своята публика изложбата
"Море и брегове", която ще
бъде открита на 6 август,
четвъртък, от 11.00 часа в
зала "Морски сговор".

Морето, видяно от люби-
мия на много творци град -
Балчик, е темата на новата
изложба на ВММ. Картини-
те са част от фонда на Ху-
дожествената галерия -
Балчик и разкриват различ-
ните ракурси в красотата
на морския бряг.

Платната са от издания
на националния пленер "Ху-
дожници, Балчик, Любов" и
от международния - "Евро-
пейски хоризонти", състоя-
ли се през последните го-
дини, както и от участия в
самостоятелни изложби.

Сред авторите на живо-
писните творби от "Море и
брегове" са Дарина Янева,
Силви Басева, Петър Са-
вов, Петя Денева, Михаил
Камберов, Иван Стратиев,
Антон Гошев и други.

ВОЕННОМОРСКИЯТ МУЗЕЙ
ПРЕДСТАВЯ ИЗЛОЖБАТА
"МОРЕ И БРЕГОВЕ"

Откриването на излож-
бата "Море и брегове" ще
се осъществи при спазва-
не на всички противоепи-
демични мерки и в при-

НЕВЕРОЯТНИ СРЕЩИ СЪС
"СЯНКАТА НА ПЕТНИСТИЯ
КОН" НА ЕНЧО ГОСПОДИНОВ

Стайнбек и Хемингуей, све-
товни репортери, преди да
станат световни писатели.
Тези репортажно-есеис-
тични наблюдения се до-
пълват по изненадващ на-
чин от дипломатическия
пласт най-отгоре, натрупан
от автора по време на дъл-
гата му кариера в Женева
и Москва, Брюксел и Ню
Йорк, Белград и Будапеща,
Смолница и Добрич, Вар-
на и София. В неговата
добруджанска Йокнапато-
фа той общува с турци и
румънски преселници, с

На 6 август Българската
православна църква отбе-
лязва един от най-светлите
си празници Преображение
Господне. Началото на
празника е в първите веко-
ве на християнството и е
свързано с едно от най-важ-
ните евангелски събития -
явяването на Иисус Христос
в небесна слава пред трима
от най-близките му ученици.

Апостолите не допускали,
че Иисус Христос ще пона-
ся унижения и страдания -
според тях това било несъв-
местимо с величието и сла-
вата Му. Той им говорил чес-
то за страданията, които Го
очакват, за смъртта и Възк-
ресението Си.

За да укрепи вярата на
учениците Си, Иисус Христос
решил да покаже на трима
от апостолите истинната Си
небесна слава. Заедно с Пе-
тър, Иаков и Йоан се изка-
чил на планината Тавор в Га-
лилея, отдалечил се от тях и
започнал да се моли.

Скоро те заспали, а кога-
то се събудили, видели своя
Учител напълно преобразен.

Лицето Му светело като
слънце, а дрехите Му блес-
тели като светлина. Иисус
беседвал с двама от най-ве-
ликите представители на
Стария Завет - пророците
Мойсей и Илия, за предсто-
ящите Си страдания и Кръс-
тна смърт в Йерусалим.

В един момент светъл об-
лак осенил всички и от него
се разнесъл могъщ глас:

"Този е Моят възлюбен
Син, в Когото е Моето бла-
говоление. Него слушайте."

При тези слова Свише
апостолите в силен страх
паднали ничком на земята.
Когато славата Господня се
скрила от тях, Господ се
приближил към учениците Си
и казал: "Станете, не бойте

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ:
ГОЛЕМИЯТ ЛЕТЕН ПРАЗНИК НА
ПРОМЯНАТА И НОВАТА НАДЕЖДА

се!" Това чудодейно съби-
тие трябвало да предпази
апостолите от униние и
съмнение при вида на
Христовите страдания, да
укрепи вярата им в Него-
вата Божествена природа.

За всички вярващи хрис-
тияни и до днес Преобра-
жение Господне е свърза-
но с промяна и с нова на-
дежда. Затова празникът се
отбелязва в края на хрис-
тиянската църковна година.
На този ден в Светата Ли-
тургия на православните
храмове се прибавя специ-
ален Тропар (молитвено
песнопение) със старосла-
вянското название "Начат-
ки овощей", а в Българска-
та православна църква -
"Освещаване на гроздето".

Защото, ако в северни-
те православни земи в на-
чалото на август има са-
мо ябълки, то в българс-
ките по-южни земи вече е
откъсната първата чепка
грозде. За първи път то се
освещава в храма и се
яде на празника Преобра-
жение Господне.

В малките градове и се-
ла на България все още са
живи колоритните народ-
ни обичаи, свързани с
Преображение Господне.
Правят се панаири, разме-

нят се животни и стоки.
Някога момите и ерге-

ните се сговаряли за го-
дежи и женитби. Според
традиция от най-дълбока
древност женитбите се
правели през септември,
за да се роди дете през
юни и невястата да се
захване за работа през
усилния летен период.

Според българския на-
роден календар на 6 ав-
густ настъпва трайно пре-
образяване в природата.
Слънцето обръща гръб на
лятото и лице към зима-
та, щъркелите се събират
на ята, преди да отлетят
към топлите земи.

Според вярванията на
този ден се отваря небе-
то и ако някой види това,
се сбъдва всичко, което
си нарече. Ако някой се
разболее, натопява се
връзка сушени плодове,
болният пие от водата и
болестта се преобразява.

Преображение Господ-
не е времето, когато дни-
те видимо намаляват,
очаква се студът. Всеки
трябва да се размисли,
да си спомни, че е имало
много случаи, когато е
бил лош и ето, сега е вре-
мето да се преобрази, да
стане по-добър. БГНЕС

След като тази година
се наложи да бъдат спре-
ни културните мероприя-
тия, събирания, репетиции,
турнета и фестивали, на
екипа на читалището в Тер-
вел се отдаде възможност
да осъществи една отдав-
нашна идея - градинката
пред читалището да се пре-
върне в център за игри,
развлечения и полезни за-
нимания за децата.

Както казват от читали-
щето: "За да ги накараме
да забравят, поне за мал-
ко, компютърните игри и те-
лефони, да ги запознаем с
нашите игри през лятото -
на нас, порасналите мом-
чета и момичета, ние, еки-
па на читалището създа-
дохме "Парк Читалище".

Паркът е оформен по
следния начин: За вход
сме изградили портал,
който напомня за старите
добруджански къщи. Око-
ло дърветата и на полян-
ките са поставени пейки,
изработени от дърво.

Обособени са няколко
къта. Работилница, в коя-
то са направени три ста-
на, на които могат да се

"ПАРК ЧИТАЛИЩЕ" В ТЕРВЕЛ -
МЯСТО ЗА ИГРИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
И ПОЛЕЗНИ ЗАНИМАНИЯ

тъкат черги и китеници.
Поставени са маси, на кои-
то могат да се изработват
различни изделия от естес-
твени материали, и които
служат и за украса на пар-
ка. Всяко дете може да вло-
жи и лично творчество.

Кът със спортни игри, из-
работени също от естестве-
ни материали и игрище за
футбол на малки вратички.

Кът с настолни игри - да-
ма, морски шах, "Не се

сърди човече" и кутия с дър-
вено домино, в голям раз-
мер.

На площадката пред и
около шадравана е изпъст-
рено с различни занимател-
ни наземни игри, а между
тях е и картата на България,
с изрисувани характерните
носии за всяка фолклорна
област.

Изградили сме битова
чешма с бъчва и каменен
улук. До нея алпинеум, рак-
ла от дърво - "раклата на ба-
ба" и писана каруца.

За безопасност на децата
паркът е ограничен с мре-
жа, която е декорирана ка-
то българска шевица.

Целият парк е украсен с
гъбки, къщички, дървено
влакче, скулптури и пана ,
изработени от естествени
материали, в направата на
които се включиха и децата
от ансамбъла.

За удобство на сядащите
са ушити сламеници.

За осъществяване на ця-
лата идея помощ ни оказа-
ха Община Тервел, множес-
тво фирми и приятели на чи-
талището."

На този ден се отваря небето и ако някой види
това, се сбъдва всичко, което си нарече

съствието само на пока-
нените лица. Изложбата
ще бъде достъпна за по-
сетители по-късно същия
ден, съобщи БНР.

днешни роми, известни в
миналото като цигани, а по-
късно и с елита на светов-
ната политика и диплома-
ция, воден от мустанга на
детството му. Издателство
"Захари Стоянов" има удо-
волствието да сподели ви-
денията на един волен ез-
дач на дълги разстояния.

Книгата "Сянката на пет-
нистия кон" на видния доб-
руджанец, влюбен до болка
в Добруджа, можете да на-
мерите в книжарниците "Хи-
ликон" в Добрич и цялата
страна.
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Успехи за добричките
плувци на Държавното
първенство по плуване
за младша възраст, про-
вело се в Благоевград от
24 до 26 юли т.г.  От 42
клуба, взели участие,
СКПС "Добруджа" се
класира комплексно на
четвърто място в страна-

I кръг
7 август 2020 г., петък, 17:45 ч.
Хебър (Пазарджик) - Пирин  - Диема спорт
7 август 2020 г., петък, 19:00 ч.
Лудогорец 1945 II (Разград) - Миньор (Перник)
8 август 2020 г., събота, 18:00 ч.
Струмска слава 1927 - Септември (София)
Дунав (Русе) - Витоша (Бистрица)
Янтра 2019 (Габрово) - Кариана (Ерден)
Спортист 2009 (Своге) - Локомотив (София)
8 август 2020 г., събота, 19:00 ч.
Септември (Симитли) - Литекс (Ловеч)
Созопол (Созопол) - Добруджа 1919 (Добрич)
8 август 2020 г., събота, 20:00 ч.
Локомотив (Г. Оряховица) - Нефтохимик
II кръг
14 август 2020 г., петък, 17:45 ч.
Миньор (Перник) - Спортист - Диема спорт
15 август 2020 г., събота, 18:00 ч.
Септември (София) - Нефтохимик
Локо (София) - Локо (Г. Оряховица)
Добруджа - Лудогорец II
Кариана - Септември (Симитли)
Струмска слава - Дунав (Русе)
15 август 2020 г., събота, 19:00 ч.
Литекс (Ловеч) - Созопол
Витоша (Бистрица) - Хебър
15 август 2020 г., събота, 20:00 ч.
Пирин (Благоевград) - Янтра
III кръг
19 август 2020 г., сряда, 18:00 ч.
Дунав (Русе) - Септември (София)
Хебър - Струмска слава
Янтра - Витоша - пряко по Диема спорт 2
Спортист (Своге) - Добруджа
19 август 2020 г., сряда, 19:00 ч.
Септември (Симитли) - Пирин (Бл)
Созопол (Созопол) - Кариана
Лудогорец II - Литекс
19 август 2020 г., сряда, 20:00 ч.
Локо (ГО) - Миньор (Перник)
Нефтохимик - Локо (София)
IV кръг
23 август 2020 г., неделя, 18:00 ч.
Миньор (Перник) - Нефтохимик
Добруджа - Локо (ГО)
Струмска слава - Янтра
Дунав (Русе) - Хебър
23 август 2020 г., неделя, 19:00 ч.
Литекс - Спортист (Своге)
Витоша - Септември (Симитли)
23 август 2020 г., неделя, 20:00 ч.
Пирин (Благоевград) - Созопол
24 август 2020 г., понеделник, 18:00 ч.
Кариана - Лудогорец II
25 август 2020 г., вторник, 18:00 ч.
Септември (София) - Локо (Сф) - Диема спорт

ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА - ПРОГРАМА ЗА ЕСЕННИЯ ПОЛУСЕЗОН
V кръг
28 август 2020 г., петък, 19:00 ч.
Лудогорец II - Пирин (Благоевград)
29 август 2020 г., събота, 18:00 ч.
Хебър - Септември (София)
Янтра - Дунав (Русе)
Спортист (Своге) - Кариана
29 август 2020 г., събота, 19:00 ч.
Септември (Симитли) - Струмска слава
Созопол - Витоша
29 август 2020 г., събота, 20:00 ч.
Локо (ГО) - Литекс (Ловеч)
Нефтохимик - Добруджа
31 август 2020 г., понеделник, 18:00 ч.
Локо (София) - Миньор -  Диема спорт
VI кръг
12 септември 2020 г., събота
Септември (София) - Миньор
Добруджа - Локомотив (София)
Литекс (Ловеч) - Нефтохимик
Кариана (Ерден) - Локо (Г. Оряховица)
Пирин (Благоевград) - Спортист (Своге)
Витоша (Бистрица) - Лудогорец II
Струмска слава - Созопол
Дунав (Русе) - Септември (Симитли)
Хебър - Янтра
VII кръг
19 септември 2020 г., събота
Янтра - Септември (София)
Септември (Симитли) - Хебър
Созопол - Дунав (Русе)
Лудогорец II - Струмска слава
Спортист (Своге) - Витоша
Локо (ГО) - Пирин (Благоевград)
Нефтохимик - Кариана (Ерден)
Локо (София) - Литекс (Ловеч)
Миньор (Перник) - Добруджа
VIII кръг
26 септември 2020 г., събота
Септември (София) - Добруджа
Литекс (Ловеч) - Миньор (Перник)
Кариана (Ерден) - Локо (София)
Пирин (Благоевград) - Нефтохимик
Витоша (Бистрица) - Локо (ГО)
Струмска слава - Спортист (Своге)
Дунав (Русе) - Лудогорец II
Хебър - Созопол
Янтра - Септември (Симитли)
IX кръг
3 октомври 2020 г., събота
Септември (Симитли) - Септември (Сф)
Созопол - Янтра
Лудогорец II - Хебър
Спортист (Своге) - Дунав
Локо (ГО) - Струмска слава
Нефтохимик - Витоша
Локо (София) - Пирин (Благоевград)
Добруджа - Литекс (Ловеч)

МИЛИЦА МИРЧЕВА С ВТОРА ПОБЕДА В
"РЪН БЪЛГАРИЯ"

Второто състезание от
веригата за бягане "Рън
България" бе над село
Бистрица до София, съоб-
щава bgathletic.com. Де-
сетки бегачи от всички
възрастови групи се съб-
раха в местността "Банка-
та" на емблематичната пъ-
тека от село Бистрица до
село Железница с дължи-
на на трасето 11.6 км.

Добричлийката Милица
Мирчева, която се състе-
зава за Атлет (Мездра), и
Георги Гергов (Стратеш
Атлетик, Ловеч) спечелиха
втора победа в Бистрица,
след като на 29 юли в Дуп-
ница спечелиха първия
кръг от веригата. Както и
в Дупница Милица Мирче-
ва показа фантастична
форма и изпревари пове-
чето от мъжете с време
42:37 (3:40 мин/км). Шам-
пионката ни на маратон,
полумаратон, крос-кънтри
и планинско бягане за
2019 година - Маринела
Нинева (Локомотив, Дря-
ново) бе втора с 43:25. На-
дежда Ангелова (Жулис-
тан) се качи на третото
място на почетната стъл-
бичка с 47:33. Седемкрат-
ната победителка на Со-
фийския маратон - 48-го-

УСПЕХИ ЗА ДОБРИЧКИТЕ ПЛУВЦИ В
БЛАГОЕВГРАД

X кръг
17 октомври 2020 г., събота
Септември (София) - Литекс
Кариана (Ерден) - Добруджа
Пирин (Благоевград) - Миньор
Витоша - Локо (София)
Струмска слава - Нефтохимик
Дунав (Русе) - Локо (ГО)
Хебър - Спортист (Своге)
Янтра - Лудогорец II
Септември (Симитли) - Созопол
XI кръг
24 октомври 2020 г., събота
Созопол - Септември (София)
Лудогорец II - Септември (Симитли)
Спортист (Своге) - Янтра
Локо (ГО) - Хебър
Нефтохимик - Дунав (Русе)
Локо (София) - Струмска слава
Миньор (Перник) - Витоша
Добруджа - Пирин (Благоевград)
Литекс (Ловеч) - Кариана
XII кръг
31 октомври 2020 г., събота
Септември (София) - Кариана
Пирин (Благоевград) - Литекс
Витоша (Бистрица) - Добруджа
Струмска слава - Миньор (Перник)
Дунав (Русе) - Локомотив (София)
Хебър - Нефтохимик
Янтра - Локо (ГО)
Септември (Симитли) - Спортист
Созопол - Лудогорец II
XIII кръг
7 ноември 2020 г., събота
Лудогорец II - Септември (София)
Спортист (Своге) - Созопол
Локо (ГО) - Септември
Нефтохимик - Янтра
Локо (София) - Хебър
Миньор (Перник) - Дунав
Добруджа - Струмска слава
Литекс (Ловеч) - Витоша
Кариана - Пирин (Благоевград)

дишната Милка Михайло-
ва, (Дунав, Русе) зае пето
място с 51:21.

Сава Тодоров (Дунав,
Русе) бягаше заедно с Гер-
гов в по-голямата част от
дистанцията, но в послед-
ните метри Георги се от-
късна напред и завърши
първи за 40:24 (темпо 3:28
мин/км). Тодоров бе вто-
ри с 40:43, а един от най-
добрите ни катерачи Пе-
тър Иванов оформи призо-
вата тройка с 41:29. Ива-
нов има шесто място в
спортното катерене на
младежките олимпийски иг-

ри в Буенос Айрес, Аржен-
тина, през 2018 година.

Първите шест при мъже-
те и при жените бяха наг-
радени с парични награди,
а първите трима получиха
и ваучери от Спорт Депо.

Деца и любители на бя-
гането се включиха в
старт на 2 км по пътеката
за село Железница, като
имаше и участници на 4-
годишна възраст.

Следващият кръг от ве-
ригата е на 16 август в Лу-
ковит с шосейно бягане от
центъра на града до пеще-
ра Проходна.

XIV кръг
21 ноември 2020 г., събота
Септември (София) - Пирин (Бл)
Витоша - Кариана (Ерден)
Струмска слава - Литекс
Дунав (Русе) - Добруджа
Хебър - Миньор (Перник)
Янтра - Локо (София)
Септември (Симитли) - Нефтохимик
Созопол - Локо (ГО)
Лудогорец II - Спортист (Своге)
XV кръг
28 ноември 2020 г., събота
Спортист (Своге) - Септември (Сф)
Локо (ГО) - Лудогорец II
Нефтохимик - Созопол
Локо (София) - Септември (Симитли)
Миньор (Перник) - Янтра
Добруджа - Хебър
Литекс (Ловеч) - Дунав (Русе)
Кариана - Струмска слава
Пирин (Благоевград) - Витоша
XVI кръг
5 декември 2020 г., събота
Септември (София) - Витоша
Струмска слава - Пирин
Дунав (Русе) - Кариана
Хебър - Литекс (Ловеч)
Янтра (Габрово) - Добруджа
Септември (Симитли) - Миньор
Созопол - Локо (София)
Лудогорец II - Нефтохимик
Спортист (Своге) - Локо (ГО)
XVII кръг
12 декември 2020 г., събота
Локо (ГО) - Септември (София)
Нефтохимик - Спортист (Своге)
Локо (София) - Лудогорец II
Миньор (Перник) - Созопол
Добруджа - Септември (Симитли)
Литекс (Ловеч) - Янтра
Кариана (Ерден) - Хебър
Пирин (Благоевград) - Дунав
Витоша - Струмска слава

та. Лъчезара Апостолова
зае второ и трето място в
изключително тежките
дисциплини 100 м и 200 м
бътерфлай. Радослав То-
доров е втори на 400 м
кроул.

Мъжката ни щафета в
състав Радо Нейков, Вито-
мир Новачев, Павел Ми-
хайлов и Радослав Тодо-
ров завоюва бронзовите
медали. Треньорите изказ-
ват благодарност за учас-
тието и положения труд на
всички деца!             НДТ

МИЛИЦА МИРЧЕВА С ВТОРА ПОБЕДА В
"РЪН БЪЛГАРИЯ"

УСПЕХИ ЗА ДОБРИЧКИТЕ ПЛУВЦИ В
БЛАГОЕВГРАД



ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК 6ndt@dobrich.net

Брой 90 (6366)��� http://www.ndt1.com/

6 август 2020 г.

Действително, знае ли
някой какво предстои ут-
ре?  Какво предстои след
една година, след пет или
как ще се развием като
човечество след петдесет
години? Живеем с усеща-
нето, че преди светът е
бил по-предсказуем, а
днес е с много неизвест-
ни.  Според нашата логи-
ка обаче, би трябвало да
е обратното. Дори имахме
самочувствието, че позна-
ваме цялата реалност и то
в детайли. За съжаление
се оказа,  че коронавиру-
сът смачка нашето само-
чувствие, а и тази само-
надеяност, натрупана през
вековете. Защо ли? Може
би, защото егоистичният
ни поглед върху света, в
който живеем,  е твърде
ограничен и ние - като
малки деца, сме си мис-
лили, че познаваме цяла-
та Природа и нейния за-
мисъл. Оказва се, че това
не е така! И точно за това
в  последно време  започ-
нахме да чувстваме, че не-
що не е наред. Има някак-
ва празнота, която ни да-
ва усещането на безсилие.

Кризата, в която се нами-
раме, ни кара да преос-
мислим случващото се и
да започнем да гледаме
на света около нас по друг
начин. Не през  погледа на
егоиста, а през погледа на
Природата и нейните
скрити закони. А те, зако-
ните, ни показват, че не
егоизмът, а  алтруизмът е
основата на Природата.

И какво от това, ще ка-
жете? Какво значение има
това откритие за нашето
бъдещо развитие?

Според науката Кабала,
в съвременния свят алтру-
измът е необходим пове-
че от всякога. Той е  ес-
тествена проява на чо-
вешката доброта, за как-
вато всички имаме потен-
циал, въпреки множество-
то съмнения и противоре-
чия, които присъстват, а
понякога и преобладават
в мислите ни.

Продължавайки своите
търсения, ние намираме
все нови и нови примери
за това, като  постепенно
започваме да осъзнаваме,
че всички части на приро-
дата са здраво взаимос-
вързани, че общият закон
на мирозданието е  алтру-
истично обединение на
егоистичните части. Това
е интересно, нали? Нак-
ратко казано, това е за-
конът на алтруизма.

Алтруизмът изглежда
определящ фактор за ка-
чеството на животa ни и
той не трябва да бъде

АЛТРУИЗМЪТ - УТОПИЯ ИЛИ
ОБЩЕСТВО НА БЪДЕЩЕТО

свеждан само до нивото на
утопично благородно мис-
лене, поддържано от ня-
колко наивници с голями
сърца. Трябва да имаме
проницателността да го по-
чувстваме, разберем и
осъзнаем. Друг е въпросът
имаме ли смелоста да го
приложим.

Природата е построила
биологичния живот по та-
къв начин, че всяка клетка
е длъжна да бъде алтруис-
тична по отношение на
другите, заради изгражда-
нето и поддържането на
живото тяло. Природата е
създала закони, съгласно
които, клетките и органите
се "слепват" в живото тя-
ло, посредством своите ал-
труистични взаимоотноше-
ния. Оттук следва, че си-
лата, която създава и под-
държа живота в природа-
та, е безкористната сила
на любовта и отдаването,
стремяща се да формира
живота, основан на спаз-
ване на закона на алтру-
изма, на хармоничното и
балансирано съществува-
не на всички части на об-
щия организъм.

И все пак, за биологич-
ното тяло е ясно, но знаем
ли какво е това алтруизъм
като взаимовръзка и взаи-
моотношения между хора-
та? Как се проявява той?
Какви трудности трябва да
преодолеем? Можем ли да
станем по-големи алтруис-
ти и ако да, как? Това ще
ни помогне ли  да изгра-
дим по-добър свят  и по-
добро  общество?

Още от времето на гръц-
ката цивилизацията,  та  до
Ренесанса, философи мис-
лители - утописти са се
опитвали да опишат  реда,
справедливостта, и харак-
тера на праведния "град-
държава" и на праведния
човек и  взаимоотношени-
ята, които тряба да съпът-
стват хората в  "Градът на
слънцето". Как трябва да
изглежда традиционното
общество, което се бази-
ра на свободата, равенст-
вото и справедливостта?
Философите по онова вре-
ме са били проницателни
и са усещали възможност-
та да пренесат законите на
природата като теория за
взаимоотношенията  меж-
ду хората. Разбира се,  че
тогава  човечеството не е
било готово за това, нито
като знание, нито като
опит, още повече - като не-
обходимост. Днес обаче
нещата са различни.

Работата е там, че ние се
намираме вътре в система-
та наречена Природа  в оп-
ределена интегрална връз-

МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ПО КАБАЛА

На 7 август, от 11.00 ча-
са, в Обучителния център
в Окръжен съд - Добрич,
ще се проведе четвъртото
от поредица публични съ-
бития за популяризиране
на културата за разреша-
ване на спорове по добро-
волен начин и представя-
не на Центъра по медиация
към Окръжен съд - Добрич.
До момента са открити
Центровете по медиация
към Окръжен съд - Велико
Търново и Окръжен съд -
Враца. Днес /6 август/
предстои откриването на
Център по медиация към
Окръжен съд - Сливен, а
на 12 август към Окръжен
съд - Пловдив.

Мероприятието е част
от Дейност 4 по проект
BG05SFOP001-3.001-0014
"Насърчаване използва-
нето на медиацията като
алтернативен способ за
решаване на спорове" по
Оперативна програма
"Добро управление", реа-
лизиран от Министерство
на правосъдието в парт-
ньорство с Висшия съде-
бен съвет. Координатор
от страна на Съвета е Ма-
рин Маринов - админист-
ративен ръководител -
председател на Окръжен
съд - Варна. Част от дей-
ността е изграждането на
пет центъра за медиация
в петте апелативни съдеб-
ни райони, тяхното пред-
ставяне пред обществе-
ността и предоставяне на
безплатни процедури по
медиация.

Местоположението им е
определено от ВСС, кой-
то осигури съответните
помещения и офис обза-
веждане в Окръжен съд -
Велико Търново, Окръжен
съд - Враца, Окръжен съд
- Добрич, Окръжен съд -
Пловдив и Окръжен съд -
Сливен. Центровете ще

"НАСЪРЧАВАНЕ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
МЕДИАЦИЯТА КАТО
АЛТЕРНАТИВЕН
СПОСОБ ЗА РЕШАВАНЕ
НА СПОРОВЕ"

предоставят възможност
за срещи, консултации и
за реално провеждане на
медиация, включително
online и трансгранична.

Организатор на публич-
ното събитие е Сдружение
"Център за разрешаване
на спорове", което ще ра-
зясни ползите от медиаци-
ята за гражданите, бизне-
са и съда; ще представи
успешни модели на рабо-
тещи центрове по медиа-
ция и Централизирания
електронен портал за ме-
диация на Министерството
на правосъдието. Предви-
дени са дискусии с учас-
тие на съдии, адвокати,
медиатори и представите-
ли на местните общности.

Основната цел на проек-
та е намаляване на нато-
вареността на магистрати-
те чрез промяна на норма-
тивната уредба и използ-
ване на алтернативни фор-
ми за разрешаване на спо-
рове, включително въвеж-
дане на електронно право-
съдие. Очаква се увелича-
ването на броя на извънсъ-
дебно решените спорове
чрез медиация, да доведе
до намаляване на броя на
заведените съдебни дела и
съответно да облекчи рабо-
тата на съдилищата.

С проекта се предоставя
възможност чрез макси-
мално достъпни и лесни за
използване средства за
страните да се запознаят с
възможностите за решава-
не на конкретен спор, пре-
доставя се информация за
решавани аналогични спо-
рове и резултата от тях, за
фазите, през които преми-
нава процесът по медиация,
както и тяхната продължи-
телност, за разходите при
приложение на този способ
спрямо разходите при съ-
дебно решаване на спор.

Кремена КАПРАЛОВА

ка, която се
е разгръща-
ла в зави-
симост от
развитието на егоизма, то-
ест според развитието на
желанието на всички нива
на природата.  В началото
това са били малките же-
лания на елементарните
частици. След това части-
ците започнали все пове-
че и повече да се групи-
рат, докато не се е обра-
зувала  огромната "пост-
ройка", каквото е нашето
земно кълбо, на което се
развили условия за биоло-
гичен живот - растителен,
животински и  човешки.

Това се явява следствие
от развитието на желание-
то в материята - желание да
получаваш и да се наслаж-
даваш. И на основа на това
желание   елементарни час-
тици, атоми, молекули, все-
възможни биологични час-
тици материя са се съеди-
нили и от животните посте-
пенно се формира животин-
ско общество, а от хората -
човешко. Тоест, всички са
еволюирали вследствие от
развитието на егоизма.

Ако разглеждаме обаче
всяка клетка поотделно, то
нейното поведение се пред-
ставя като егоистично, т.е.
тя "мисли" само за самата
себе си. Но, ако погледнем
на нея като на част от сис-
тема, като на клетка от ед-
но тяло, то ние откриваме,
че тя получава за себе си
само минимума, необходим
за нейното съществуване, а
цялата си останала дейност
отдава в полза на организ-
ма. По този начин клетката
се държи алтруистично,
"мислейки" за общото благо
и действайки в съответствие
с това да потдържа тялото.
Между клетките на тялото
трябва да се съблюдава
пълна хармония. Всяка клет-
ка е длъжна да осъзнава съ-
ществуването на тялото,  на
всяка клетка трябва да й е
известно от какво се нуж-
дае тялото и какво тя може
да направи за него. В про-
тивен случай тялото няма да
е способно да съществува.
Всяка клетка измерва, съ-
образява и съгласува свое-
то съществуване с общите
нужди на организма. Жиз-
нената дейност на клетката
от началото до края се под-
чиняват на общите потреб-
ности на организма.

Излиза, че всяко обедине-
ние на алтруистична осно-
ва създава живот на нова,
по-висока степен. Скептици-
те вероятно ще реагират, че
това се отнася за биологич-
ното тяло. А как тези взаи-
моотношения могат да се
пренесат като човешки вза-
имоотношения?

Всичко в природата се
свежда до единството.  Ево-
люцията на природата до-
казва, че процесът на гло-
бализация, на превръщане
на целия свят в едно "мал-
ко село" не е случаен, той е
естествен етап от развити-
ето на цивилизацията по по-
сока на достигане на обща-
та хармония. Като резултат
се формира единна систе-
ма, всички части на която
са взаимно свързани с от-
ношения и сътрудничество,
в името на общите интере-

си. Това  не е утопия, а раз-
витие, към което ни движи
природата.  Днес, повече
от всякога е необходимо да
осъзнаем и стигнем до пра-
вилните взаимоотношения-
та между хората. Според
науката Кабала е установе-
но, че земята е жив орга-
низъм и това все повече се
осъзнава от учените. Ние
сме  клетките - част от то-
зи жив организъм. И ако до
сега нашият егоизъм ни е
движел към развитието на
обществото, в което живе-
ем, то днес егоизмът започ-
ва да ни пречи. Както  клет-
ката в биологичното тяло,
започваме да осъзнаваме,
че егоистичните ни взаимо-
отношения започват да ни
пречат и ни водят до кри-
за. Не само индивидуална,
но и цялостна, обществена
криза. И днес тя се усеща
от всички. Целият свят е в
криза! Някой ще каже, че
това е от пандемията или
от глобалното затопляне,
или пък  от други факто-
ри! За съжаление, панде-
мията е следствие на неп-
равилния път, по който
вървим. Природата ни
движи или със страдания,
или с наслаждение. И
всичките кризи, войни,
природни бедствия ни се
случват, за да осъзнаем
нашата взаимосвърза-
ност. Да осъзнаем интег-
ралността на Природата,
да осъзнаем, че живеем в
глобалната система на
един организъм, в който ал-
труистичните взаимоотно-
шения все повече ще се
проявяват и ще се усещат
от нас. Разликата от досе-
гашното еволюционно
придвижване е, че нашият
егоизъм  беше насочен към
това да променяме света
около нас, а според зако-
ните на Природата е необ-
ходимо да променим един-
ствено отношенията между
нас. И тази утопия - вярва-
ме или не, все повече ще
се превръща в реалност и
в следващото ниво на раз-
витие на човечествот
Георги ГРАДИНАРОВ

С целевата субсидия за
капиталови разходи ще се
извърши текущ ремонт на
три отсечки тази година в
Балчик, съобщи кореспон-
дентът на Ради Варна Ал-
бена Иванова. Инвестици-
онната програма предвиж-
да 120 хиляди лева за ули-
ца "Д-р Златко Петков", 37
000 лева за ул. "П. Яворов"
и 134 хиляди лева за ре-
хабилитация на улица "Ло-
зар" в село Рогачево.

Текущите ремонти ще
бъдат направени до края на
годината, а които позволя-
ват, ще започнат в сезона,
уточни строителният замес-
тник-кмет Димитрин Димит-
ров. Останалите целеви
средства ще се насочат за

ПРЕДСТОЯТ УЛИЧНИ РЕМОНТИ
В БАЛЧИК

основни ремонти - продъл-
жаване на улица "Д-р Же-
лязко Бончев", както и в две
нови кръгови кръстовища,
предвидени на улица "При-
морска" (до КПП Бяла къ-
ща) и в кв. "Левски" (между
"Варненска", "Черно море" и

"Христо Ботев").
От целевите средства ве-

че е инвестирано в ремонта
на пътя, свързващ улица
"Варненска" с международ-
ния път, а също и в участъка
от площад "Рибарски" до раз-
клона на пътя за Каварна.
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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. 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

Патладжан бюрекПатладжан бюрек
Íåîáõîäèìè ïðîäóêòè çà 4 ïîðöèè
3 ñðåäíè ïàòëàäæàíè; 150 ìëîëèî; 200 ãñèðåíå 100 ãð. ïóøåí 

êàøêàâàë - íàñòúðãàí; 4 ÿéöà 100 ãð. áðàøíî; 50 ããàëåòà
Íà÷èí íà ïðèãîòâÿíå:
1.Ïàòëàäæàíèòå ñå íàðÿçâàò ïî äúëæèíà íà òúíêè ôèëèè. Çà-

ëèâàò ñå ñ 2 ë ñòóäåíà âîäà è 3 ñ. ë. ìîðñêà ñîë. Îñòàâÿò ñå äà 
ïîñòîÿò 20 ìèí., èçìèâàò ñå è ñå ïîäñóøàâàò. Íàìàçâàò ñå ñ îëèî 
è ñå ïåêàò îêîëî 15 ìèí. íà 220° Ñ, äîêàòî ñå çà÷åðâÿò.

2.Ñèðåíåòî ñå íàòðîøàâà è ñå ðàçáúðêâà ñ åäíî ÿéöå è êàø-
êàâàëà.

3.Ñëåïâàò ñå ïî äâà ðåçåíà ïàòëàäæàí, êàòî ïîìåæäó èì ñå 
ñëàãà îò ïëúíêàòà.

4.Ñëåïåíèòå ïàòëàäæàíè ñå òîïâàò ïîñëåäîâàòåëíî â áðàøíî, â 
îñòàíàëèòå ðàçáèòè ÿéöà è â ãàëåòà è ñå ïúðæàò äî çëàòèñòî. Àêî 
ïëúíêàòà èçãëåæäà òå÷íà, ìîæå äà ñå ñëîæàò 5 ìèí. âúâ ôóðíàòà 
íà 180° Ñ. Ïîäíàñÿò ñå ñ êèñåëî ìëÿêî è ñåçîííà ñàëàòà.

ВРЕДНА ЛИ Е ВРЕДНА ЛИ Е 
НАИСТИНА ЗАХАРТА?НАИСТИНА ЗАХАРТА?

Ñ öÿëàòà ëîøà ðåêëàìà â ïîñëåäíèòå ãîäèíè, ìíîãî 
õîðà ñå ÷óäÿò â êðàéíà ñìåòêà çàõàðòà ÷àê òîëêîâà ëè 
å âðåäíà?

Ñïîðåä íàñ, ñòðàòåãèÿòà íà ñïëàøâàíå íèêîãà íå áè 
òðÿáâàëî äà áúäå èçïîëçâàíà êàòî ìîòèâàöèÿ çà ïðîìÿ-
íà. Ìíîãî ïî-äîáðå å äà áúäåì èíôîðìèðàíè, çàùîòî 
âÿðâàìå, ÷å òîãàâà âñåêè áè âçåë ïðàâèëíîòî ðåøåíèå 
ñúçíàòåëíî. Èìåííî çàòîâà, íÿìà äà ñå âïóñêàìå â ñòà-
òèñòèêàòà, ðàçêðèâàùà âðúçêèòå ìåæäó çàõàðòà è íÿêîè 
îò íàé-ñåðèîçíèòå áîëåñòè, à ïî-ñêîðî ùå âè ïðåäñòà-
âèì íÿêîëêî ïðîñòè ôàêòà çà çàõàðòà:

1. Äîñòàâÿ 0 ïîëåçíè âåùåñòâà çà îðãàíèçìà, ñëåäî-
âàòåëíî íå å íóæíà â äèåòàòà íè;

2. Âçàèìîäåéñòâà ñ õîðìîíèòå, êîèòî ðåãóëèðàò ÷óâ-
ñòâîòî çà ãëàä è ñèòîñò;

3. Âðåäè íà ìåòàáîëèçìà, óâåëè÷àâàéêè èíñóëèíà è 
íàòðóïâàíåòî íà ìàçíèíè;

4. Èìà ïðèñòðàñòÿâàø åôåêò (çàðàäè ïðîèçâîäñòâîòî 
íà äîïàìèí, êîãàòî ÿ êîíñóìèðàìå).

Ïîâå÷åòî õîðà ïðèåìàò ìíîãî ïîâå÷å çàõàð, îò êîë-
êîòî îðãàíèçìúò íè ìîæå äà ïîíåñå. Â òîâà ñå âêëþ÷âà 
òàçè, çà êîÿòî ñè äàâàìå ñìåòêà (ñëàäêèøè, áîíáîíè è 
äð.), íî ñúùî òàêà è ñêðèòèòå çàõàðè â ñîëåíèòå ïðåðà-
áîòåíè õðàíè (ñîñîâå, êîíñåðâè, ãîòîâè ÿñòèÿ) è çàõàðè, 
êîèòî ïðèñúñòâàò åñòåñòâåíî â õðàíè êàòî ïëîäîâå èëè 
ìåä. Íî êàêúâ å ïðîáëåìúò ñúñ çàõàðòà, âñúùíîñò?

Äîáàâåíàòà çàõàð äîñòàâÿ „ïðàçíè êàëîðèè“, â ñìè-
ñúë, ÷å òå íå èäâàò îò õðàíèòåëíè âåùåñòâà, êîèòî èìàò 
çäðàâîñëîâíè ïîëçè. Òúé êàòî îðãàíèçìúò íè èìà íóæäà 
îò òÿõ, îáà÷å, òîé ïðîäúëæàâà äà äàâà ñèãíàë çà ãëàä è 
äà íè êàðà äà ïðèåìàìå îùå õðàíà è ñúîòâåòíî êàëîðèè. 
Òîâà å ñàìî ÷àñò ïî ïîðî÷íèÿ êðúã, â êîéòî íè âêàðâà 
çàõàðòà, âîäåéêè äî çàòëúñòÿâàíå, à îòòàì ïîíÿêîãà 
è äî íÿêîè ìíîãî ñåðèîçíè çàáîëÿâàíèÿ. Äîðè è äà íå 
ñòðàäàòå îò òÿõ, çàõàðòà èìà íåãàòèâåí åôåêò âúðõó 
åíåðãèÿòà, íàñòðîåíèåòî è èìóííàòà ñèñòåìà. À ùî ñå 
îòíàñÿ äî êàôÿâàòà èëè òàêà íàðå÷åíà íåðàôèíèðàíà 
çàõàð, òî òÿ ñúäúðæà ìåëàñà (îòòàì è êàôÿâèÿ öâÿò), 
òàêà ÷å òåîðåòè÷íî å ïî-ìàëêî âðåäíà îò áÿëàòà çàõàð, 
íî ñúñòàâà íà ïîëåçíè âåùåñòâà å òîëêîâà ïðåíåáðå-
æèìî ìàëúê, ÷å íà ïðàêòèêà åôåêòúò âúðõó îðãàíèçìà å 
ñúùèÿò êàòî ïðè áÿëàòà çàõàð.

Êîêîñîâàòà çàõàð å äðóã ïîäñëàäèòåë, ÷åñòî ïðåä-
ñòàâÿí êàòî çäðàâîñëîâåí. Âñúùíîñò, òå ñúäúðæà 80% 
çàõàðîçà (îáèêíîâåíàòà áÿëà çàõàð) è èìà ïî÷òè ñúùèÿ 
åôåêò âúðõó îðãàíèçìà, òúé êàòî ñå ïðåðàáîòâà ïî èäåí-
òè÷åí íà÷èí îò òÿëîòî.

Ôðóêòîçàòà, ïúê, å ïîäñëàäèòåë, êîéòî ñúñòàâëÿâà è 
îêîëî 50% îò áÿëàòà çàõàð è âèñîêî-ôðóêòîçíèÿ öàðåâè-
÷åí ñèðîï (HFCS), òàêà ÷å ñàìè ìîæåòå äà ñè íàïðàâèòå 
èçâîäà êîëêî å ïîëåçíà.

Çà äà áúäåòå çäðàâè, çàïîìíåòå åäíî ïðîñòî ïðàâèëî: 
ñòîéòå êîëêîòî ñå ìîæå ïî-äàëå÷å îò ïðîäóêòè ñ äîáà-
âåíà çàõàð. Çíàåì, ÷å å ëåñíî äà ñå êàæå è ïî-òðóäíî äà 
ñå èçïúëíè, òúé êàòî ñìå ñâèêíàëè äà ïîõàïâàìå äåñåðòè 
è äðóãè ñëàäêè õðàíè ïðåç äåíÿ, çà íàãðàäà èëè ïðàçíè-
÷åí ïîâîä. Çàòîâà å íàé-äîáðå, âìåñòî äà ãè èçáÿãâàìå 
íàïúëíî, äà èçáèðàìå òåçè, êîéòî ñà â åñòåñòâåíàòà 
ñè ôîðìà è íå âðåäÿò íà îðãàíèçìà êàòî ïëîäîâå, ìåä, 
ôóðìè, êñèëèòîë (èçâëå÷åí îò áðåçà) èëè íàòóðàëíè 
ïîäñëàäèòåëè êàòî áèëêàòà ñòåâèÿ ñ 0 êàëîðèè èëè åêñ-
òðàêòà îò ìàëòèòîë (ñúäúðæàù ñå â íèøåñòåíè õðàíè 
êàòî çúðíåíèòå, êàðòîôè, ÿäêè è äð). Òîâà èçïîëçâàìå 
è íèå â Coppa della Maga.

Ñúùî òàêà, íå çàáðàâÿéòå äà âêëþ÷âàòå â ìåíþòî ñè 
è ïðîòåèíè êàòî ìëÿêîòî è çúðíåíè õðàíè, êîèòî äàâàò 
áàâíî îñâîáîæäàâàíå íà âúãëåõèäðàòèòå, çà äà çàäúð-
æèòå íèâàòà íà çàõàðòà â áàëàíñ è äà èçáåãíåòå îñòðî 
÷óâñòâî íà ãëàä. Áúäåòå çäðàâè è âúâ ôîðìà ñ Coppa 
della Maga!
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ОВЕН - За много от вас денят се свързва с
начало на проект, който ще ви носи доходи.
Други ще задълбочат познанията си по
въпрос, привличащ ги с перспектива за
професионално развитие.

ТЕЛЕЦ - В добро настроение сте и с охота
ще споделяте добрите си мисли, търсейки
съпричастност у другите. В състояние сте да
помогне и вие на хората от обкръжението ви.

БЛИЗНАЦИ - Готовността ви да сте полезни
ще се оцени и в замяна ще се радвате на
добър прием. Развитията, които предстоят ще
ви покажат, че не всичко е такова, каквото
изглежда.

РАК - На делова среща ще обсъждате и
планирате с партньорите си бъдещи
начинания. Ще споделяте идеи и търсите най-
добрите решения за тях, изхождайки от
общите ви интереси.

ЛЪВ - Ще се заемете с реализацията на
задача, която обмисляте от миналата година.
С разумни действия ще пристъпите и към
събитие, значимо за повече хора.

ДЕВА - Няма да се успокоите, докато не
приключите започнатото днес, за да бъде
вечерта ви спокойна. В тази връзка ще
помислите и как да подобрите организацията
си на работа.

ВЕЗНИ - Започвайки нов проект, ще
поставите началото на добър период за
работата и бизнеса ви. В интимната ви връзка
също ще настъпят развития, за това бъдете
внимателни.

СКОРПИОН - Любовта ви въздейства
обновяващо на мислите и духа, и в същото
време ви прави активни в изявите ви.
Интимната ви връзка носи подобни вълнения
и у партньора ви.

СТРЕЛЕЦ - Ще работите, за да привлечете
нечии интерес върху себе си или поне върху
това, с което се занимавате. Близък човек
очаква от вас повече грижи и няма да го
лишите от тях.

КОЗИРОГ - Ще бъдете поставени пред
избор, но няма да се затрудните. Дори и да
направите компромис със себе си на по-късен
етап ще се окаже, че ходът ви е печеливш.

ВОДОЛЕЙ - С развитието на делови въпрос,
който до сега ви е създавал проблеми, ще
напреднете бързо. Усещането за нещо добро
ще ви подтикне да ускорите хода на
събитията.

РИБИ - Има какво да ви зарадва днес.
Желано развитие и удачно подреждане на
делата ви. Положените усилия ще дадат
добри резултати и повече няма да се губите
в догадки.

- Търся някой да окоси ливадата! -
Борислава от Телериг, но не тази,
за която си мислите.

С ОБИЧ и гордост казваме "Честито!" на млада-
та юристка Димана Митева. Умното, красиво мо-
миче получи дипломата си на тържествена цере-
мония в  столицата и с истинска, заслужена ра-
дост позира с нея за семейния албум. Много ус-
пехи в избрания труден и отговорен житейски път
желаем на Димана всички ние от НДТ! А на мама
Кремена и татко Стилиян с радост честитим успе-
ха на прекрасното им момиче и сме убедени, че
след две години другата им умна дъщеря - Ирина,
щастливо прегърната кака си на снимката, ще ги
зарадва с подобен тържествен момент, докато по-
лучава медицинската си диплома! ЩАСТЛИВ ПЪТ,
ДИМАНА!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН казваме днес на юрист-
ката Галина Борисова - с пожелания за здраве,
сбъднати мечти и успехи във всичките й добри
начинания!

РОЖДЕНИЧКА днес е Олга Задгорска. За здра-
ве и много успехи са пожеланията към дамата на
екипа на НДТ!

СЕКРЕТАРЯТ НА ЧИТАЛИЩЕ "Йордан Йовков"
Красимир Масурски е рожденик днес. Нека е зд-
рав и нека успехите са негов спътник - и в личен,
и в професионален план!

ФОЛКЛОРИСТЪТ и Почетен гражданин на Доб-
рич Петър Крумов е рожденик днес. Нека е здрав
и нека продължи да увековечава за поколенията
обичта си към Добруджа, нейните традиции и
вдъхновяващия й фолклор!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН с утрешна дата казваме
на Магдалена Миткова - директор на дирекция
"Социално подпомагане". Здраве и много успехи
във всичко добро, с което се заеме, желаем на
дамата ние от НДТ! И още - сбъднати мечти и
безброй поводи за радост!

ИМЕН ДЕН празнуват на 7 август всички с име-
то Валери и Валерия. Здраве и успехи в добрите
им начинания желаем ние от По-добрия вестник!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН в аванс казваме на Ван-
чи Колева - една от добротворките на дамски клуб
"Майчина грижа", която празнува на 8 август - с
пожелания за здраве на цялото й семейство и на
сбъдване на всички мечти!

РОЖДЕНИК на 8 август е бизнесменът Иво Пен-
чев - общински съветник от МК ГЕРБ (СДС) в ОбС
Добрич, член на общинското ръководство на ГЕРБ
и областен ръководител на Предприемачи ГЕРБ.
За здраве и успехи в добрите му начинания са
пожеланията на НДТ!

В АВАНС честитим рождения ден на Сали Сали
- общински съветник от ГЕРБ в Тервел, който праз-

нува в събота. Здраве и ентусиазъм в работата за
хората от добруджанската община желаем ние от
НДТ!

ДВА ПРАЗНИКА в два поредни дни има нашата
колежка Владка Вълчанова - внукът й Васко има
рожден ден в събота, а малката й прекрасна внуч-
ка Анастасия празнува в неделя. И на баткото,
който живее и работи в чужбина, и на принцеса
Нана желаем да са здрави, усмихнати и щастли-
ви. На прекрасните им семейства - децата да им
носят много радост и поводи за гордост, а на ба-
ба Влади - да приготви двойна почерпка за обич-
ните й внуци!

ИМЕН ДЕН на 8 август празнуват всички с име-
то: Емилия, Емилиан, Емилиян. Нека са здрави и
нека в живота им царят светлина и хармония!

РОЖДЕН ДЕН на 9 август празнува Евгения Ев-
гениева. И макар от години да живее в чужбина,
сме убедени, че с удоволствие ще прочете поже-
ланията за здраве, късмет и обич, оправени от
бившите й колеги от НДТ!

РОЖДЕНИЧКА в неделя е съпругата на нашия
колега от БГ-туризъм Руслан Йорданов - Светла-
на. Здраве и много щастие желаем на дамата ние
от НДТ! Нека дъщеря й Михаела й поднася много
поводи за радост и гордост. И нека продължат
успешните проекти на семейството, които Свет-
лана вдъхновява!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН в аванс казваме днес на
Маргита Тодорова - директор "Експоатация, мар-
кетинг и продажби" на Албена АД, която празнува
на 10 август. Здраве и безброй поводи за профе-
сионална гордост желаем на стилната дама ние
от НДТ! Нека се радва на обич, уважение и сбъд-
нати мечти, а добрите й начинания се увенчават с
успех!

В АВАНС честитим рождения ден на отец Стоян
Димов, който е роден на 10 август. Здраве и бо-
жия благословия на добрите му дела желаем ние
от НДТ!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН казваме в аванс на тенис спе-
циалиста и треньор на много добрички надежди в
този красив спорт Юри Дойчев - с пожелания за
здраве и безброй спортни и житейски успехи!

РОЖДЕНИЧКА в понеделник е ръководителката
на ОИЦ - Добрич Геновева  Друмева. Здраве и
много поводи за лично щастие и професионално
удовлетворение желаем на дамата ние от По-доб-
рия вестник!

И ДИНОЗАВРИТЕ
СТРАДАЛИ ОТ РАК
Дълъг около 6 метра,

Centrosaurus бил четирик-
рак тревопасен динозавър
от периода Креда, прите-
жаващ дълъг рог над носа.

Костта в долната част на
крака на динозавъра съ-
държа "масивен тумор, по-
голям от ябълка", казва па-
леонтологът Дейвид Евънс
от Кралския музей на Он-
тарио, Торонто, един от из-
следователите в изследва-
нето, публикувано в списа-
нието Lancet Oncology.

"Този конкретен
Centrosaurus вероятно е
бил слаб и окуцял от рака
преди смъртта му. Тази за-
бележителна находка по-
казва, че колкото и голе-
ми да изглеждат някои ди-
нозаври, те са били засег-
нати от същите заболява-
ния, които наблюдаваме
при хората и други живот-

ни днес, включително рак.
Динозаврите изглеждат ка-
то митични зверове, но те
са били живи, дишащи жи-
вотни, които страдат от

ужасни наранявания и бо-
лести ", добави той.

Тъй като повечето тумо-
ри се срещат в меките тъ-
кани, които не се вкаменя-
ват лесно, при изкопаеми-
те образци има малко до-
казателства за рак.

"Тази констатация говори
за биологията на рака. То-
ва не е нещо ново, но ве-
роятно се е появило от не-
запомнени времена и е
очаквано усложнение при
всички животни", казва съ-
авторът на изследването д-
р Марк Кроутър, професор
по медицина, патология и
молекулярна медицина в
университета Макмастър в
Онтарио.


