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Всеки ден с 
по-добрия 
вестник!

Ще има променлива об-
лачност, над източната по-
ловина от страната по-често 
значителна и на места там 
ще има слаби превалявания 
от дъжд и сняг. През нощта 
в западната половина от 
страната, а утре и в цяла-
та страна, вятърът ще се 
ориентира от запад-северо-
запад и ще е умерен, вре-
менно силен. Минималните 
температури ще са от минус 
4 до 1, максималните – меж-
ду 5 и 10°.

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

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

ИСОНЕМ България
Боядисваме бъдещето

На стр. 4

СЛАВЕЙКОВЦИ - НА 
ВЪРХА В ОБЛАСТНИЯ 
КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА 
ПО МАТЕМАТИКА

ОТПЕЧАТАЙ МЕЧТАТА СИ В
„НЮЗПРИНТ“ 

„НЮЗПРИНТ“ ЕООД - печат на 
вестници, списания, флаери, плакати, 

визитки, календари, книги, дипляни, 
тефтери, кочани, дигитален печат 

Бърза и експресна доставка с Еконт и 
Спиди 

имейл-newsprint@abv.bg 
тел 0893 662596 

ДОБРУДЖАНСКИТЕ 
ГРАДОВЕ В СТАРИТЕ 
ПОЩЕНСКИ КАРТИЧКИ

ВРЕМЕТО

На стр. 3
На стр.  2

На стр.  7

На стр. 2

На стр. 6

ПИЯНА САМОКАТАСТРОФИРА 
И ИЗБЯГА 

ЛЕВСКИ И 
ДОБРУДЖА 

РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА 
БЪЛГАРИЯ ОТКРИ 
ОФИС В ДОБРИЧ
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РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТКРИ ОФИС В ДОБРИЧ

Председателят на партия
"Републиканци за България"
Цветан Цветанов и негови-
ят заместник Павел Вълнев
откриха официално офиса
на партията в Добрич на 17
февруари. Те се срещнаха
с членове на политическа-
та формация от областта и
представиха намеренията
на партията в предстояща-
та предизборна кампания
пред журналисти.

"За държава с правила" е
слоганът на "Републиканци
за България" за предстоя-
щите избори, стана ясно от
изложението на Цветан
Цветанов, който поясни, че
Републиканци за България
искат да променят правила-

та, искат нормалност, а не
агресия.

Твърдо политическо
убеждение на ръководство-
то и членовете на партията
е, че българите трябва да
си върнат държавата, коя-
то според думите на Павел
Вълнев е "като безпилотен
самолет" и се управлява "от
една джипка", от която бе-
зогледно се хвърлят пари ".

"Сега е моментът бълга-
рите да осъзнаем, че има
алтернатива" , сподели
пред журналисти Цветанов
и подчерта желанието на
Републиканци за България
да бъде даден "хоризонт на
избирателите".

Той изтъкна факта, че
партията първа е започна-
ла да представя секторни-
те си политики в областта
на върховенството на зако-
на, земеделието, електрон-

ИЗВЕСТЕН
КАРДИОХИРУРГ
ВОДИ ЛИСТАТА НА
"РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА
БЪЛГАРИЯ" В
ДОБРИЧ

На 19 февруари, около
22:50 часа, в град Балчик е
спрян за проверка лек ав-
томобил "Мерцедес", управ-
ляван от 31-годишен мъж.
При последвалата проверка
на водача на автомобила за
употреба на наркотични и
упойващи вещества, тестът
отчита положителен резул-
тат за употребата на мета-
амфетамин. Задържан е за
срок от 24 часа.

На 19 февруари, около
13:50 часа, в град Балчик е
спрян за проверка лек ав-
томобил "БМВ", управляван
от 32-годишен мъж. В хода
на проверката водачът на
МПС представя свидетел-
ство за управление, изда-
дено от Р. Нидерландия.
При последвалата експер-
тна справка е установено,
че същото е неистинско.

На 19 февруари в с. Лю-
ляково е спрян за провер-
ка лек автомобил "Ауди",
управляван от 53-годишен
мъж. В хода на проверка-
та е установено, че МПС е
с прекратена регистрация
от 25 октомври 2020 г.

На 19 февруари, около
16:30 часа, в с. Кочмар е
спрян за проверка лек авто-
мобил "Ауди", управляван от
23-годишен мъж. При извър-
шената проверка на водача
на автомобила за употреба
на наркотични и упойващи
вещества, тестът отчита по-
ложителен резултат за упот-
ребата на канабис. Задържан
е за срок от 24 часа.

На 19 февруари, около
17:00 часа, в град Добрич
е извършена проверка на
30-годишен мъж. В хода на
проверката е установено
бяло вещество с тегло 4,09
грама, реагиращо на амфе-
тамин. Мъжът е задържан
за срок от 24 часа.

На 19 февруари, около
11:00 часа, при провежда-
не на СПО от служители на
РУ МВР Генерал Тошево е
извършена проверка на
частен имот на територия-
та на община Генерал То-
шево, обитаван от 53-годи-
шен мъж. В хода на про-
верката е установена суха
тревна маса с общо тегло
12 грама, реагираща на ка-
набис. Задържан е за срок
от 24 часа. Материалите по
случая са докладвани на
прокуратурата.

На 20 февруари, около
17:10 часа, е извършена
проверка на лек автомобил
"Дачия" с двама мъже в не-
го /на  27 години и 26 годи-
ни/ и младеж на 17 години.
В хода на проверката е ус-
тановена суха тревна ма-
са с тегло 8,42 грама, реа-
гираща на канабис. Задър-
жани са за срок от 24 ча-
са. Материалите са доклад-
вани в прокуратурата.

На 20 февруари, около
07:30 часа, е получено съоб-
щение за извършена взлом-
на кражба на сумата от 60
лева от вендинг машина по
ул. "Вардар"  в град Добрич.

На 21 февруари, около
08:30 часа, е получено съоб-
щение за умишлено увреден
лек автомобил "Ауди", парки-
ран на територията на град
Генерал Тошево. При извър-
шения оглед е установено ув-
реждане на преден капак.

На 21 февруари, след из-
вършена кражба на около
1 куб. м дърва за огрев от
дендрариум на територия-
та на с. Петлешково, е за-
държан 48-годишен мъж.
Дървата за огрев са уста-
новени в имота на извър-
шителя. Той е задържан за
срок от 24 часа.

На 21 февруари, около
17:30 часа, в град Добрич е
спрян за проверка лек ав-
томобил "Нисан". В хода на
проверката в пътуващата в
автомобила 17-годишна де-
войка е установена суха
тревна маса с тегло 0,61 гра-
ма, реагираща на канабис.
Задържана е за срок от 24
часа. НДТ

112 НОВИНИ

Д-р Севдалин Куцаров ще
бъде водач на листата на
политическа партия "Репуб-
ликанци за България" в Доб-
рички многомандатен изби-
рателен район. Кардиохируг
с почти 30 години опит, д-р
Куцаров има придобити 2
медицински специалности,
както и защитена  магист-
ратура по обществено здра-
ве и здравен мениджмънт.
Специализирал и работил,
по покана на една от най-
авторитетните Японски
правителствени организа-
ции, в кардиохирургичен
център в Осака, Япония.
Участвал в създаването на
една от водещите кардио-
хирургични клиники в стра-
ната. Д-р Куцаров има и
множество участия в евро-
пейски и световни форуми
в областта на клапното
протезиране - Барселона,
Милано, Бат Ойенхаузен,
Прага и други. От 2007 го-
дина досега д-р Куцаров
работи в Отделението по
кардиохирургия на Аджъ-
бадем СитиКлиник /бивша
Болница Токуда/. Той е же-

ното управление, спорта и
младежките дейности, като
и по отношение на външна-
та политика.

Приоритет на ПП"Републи-
канци за България" ще бъде
едно ново управление, по-
верено на способни хора и
безусловното използване
на потенциала на образова-
ните млади българи, които
да направят така, че неща-
та да се случват прозрач-
но, а законодателната власт
да може да коригира изпъл-
нителната.

Трябва упорито да се ра-
боти за промяната, която та-
ка и не е настъпила през из-
миналите 30 години, подчер-
таха ръководителите на пар-
тията и цитираха поредица
от неправилни управленски
решения по отношение на
бизнеса и социалната поли-
тика в България.

"Републиканци за Бълга-
рия търсят и ще търсят диа-
лог с всички съсловни орга-
низации, за да могат да бъ-
дат полезни на бизнеса",
стана ясно още от срещата.

"Наглост е да се хвалим
колко добре се справяме с
кризата", подчерта Цветан
Цветанов.

"Страшното ще дойде след
пандемията, тъй като пари-
те, които Борисов харчи се-
га, ги няма в приходната
част на бюджета... Тежко и
горко на наследниците на
сегашното управление, за-
щото всяко следващо ще по-
ема активите и пасивите на
предходното, но в този слу-
чай активи просто няма да
има", подчерта Цветан Цве-
танов.

По отношение на предсто-
ящите избори ръководители-
те на "Републиканци за Бъл-
гария" изразиха оптимизъм
в способността на българи-
те да мислят и да търсят ал-
тернатива.

 "При нас са хората, кои-
то искат промяна", подчерта
Цветан Цветанов и сподели,
че в Републиканци за Бъл-
гария членуват и граждани,
които се чувстват излъгани,
предадени, а "за съжаление,
някои - дори продадени". Но
трябва обединение и моби-
лизация на хората, които ис-
кат един по-добър утрешен
ден за България и за своето
населено място", стана яс-
но от думите на Цветанов,
освен това трябва много се-
риозно да се следи и да се
противодейства на евентуал-
ни манипулации или фалши-
фикации в изборния процес.

"Трябва да се работи за
създаване на структури и
най-вече - за обсъждане и
решаване по места на набо-
лелите за всяко селище и
всяка област проблеми".

Към трезво мислене и гра-
дивни политики за хората
призова председателят на
партията съмишлениците в
Добрич.

На срещата вр. и.д. облас-
тен координатор на Репуб-
ликанци за България Нико-
лай Милков обяви, че най-
много номинации за водач
на листата в Добрички мно-
гомандатен избирателен ра-
йон е събрал Цветан Цвета-
нов и обеща в най-скоро
време Републиканци за Бъл-
гари да бъдат готови с лис-
тата си.

ПИЯНА САМОКАТАСТРОФИРА И ИЗБЯГА
На 22 февруари, около

00:50 часа, е получено съ-
общение за самокатастро-
фирал лек автомобил "Фи-
ат" по ул. "Батовска" в град
Добрич. След ПТП водачът
избягал. От проведените

ОИМ и ПСД са установени
и автомобилът, и водачът.
Оказало се, че това е же-
на на 32 години. При пос-
ледвалата проверка за
употреба на алкохол с тех-
ническо средство, цифро-

АРЕСТУВАХА
НАРКОДИЛЪРКА В
ЦЕНТЪРА НА ДОБРИЧ

39-годишна жена е арес-
тувана в момент на продаж-
ба на 0,79 грама канабис,
съобщават от полицията.
Специализираната акция е
проведена на 19 февруари
в Добрич. Според очевид-
ци, екшънът е станал в цен-
тралната част на града. При
последвалата проверка в
близост до местопроизшес-
твието са установени суха
тревна маса с тегло 1,86
грама реагираща на кана-
бис, бяло вещество с тегло
1 грам, реагиращо на ам-
фетамин, кристали с тегло
1, 5 грама, реагиращи на
метаамфетамин и вещество
с тегло 1,43 грама, реаги-
ращо на хероин. При пос-
ледвалите оперативно-из-

вата индикация отчита на-
личието на 2,41 промила в
издишания от нея въздух.
Задържана е за срок от 24
часа. По случая е образу-
вано бързо полицейско
производство.         НДТ

дирвателни мероприятия,
арсеналът се обогатил, след
като жената, която е прода-
вач в хранителен магазин,
предава два броя бутилки с
вместимост 100 мл с вещес-
твото метадон, спринцовки
и игли. Материалите по слу-
чая са докладвани на ОП
Добрич. Работата по случая
продължава. НДТ

Цветан Цветанов  с най-много номинации за водач на
листата на партията в Добрички многомандатен район

нен, с две деца.
Изборът на водещия

специалист в кардиохи-
рургията, спасил хиляди
човешки животи, за водач
на листата в Добричка об-
ласт е още едно доказа-
телство за амбицията на
"Републиканци за Бълга-
рия" да изпратят в парла-
мента хора със знания и
опит, доказани професи-
оналисти, които да допри-
несат за възвръщането на
нормалността в българс-
кия обществен и полити-
чески живот, както и да
приемат закони в името
на по-добрият утрешен
ден България.

По време на предизбор-
ната кампания добруджан-
ци ще могат да се запозна-
ят с д-р Куцаров и да полу-
чат лично от него отговори
на вълнуващите ги въпроси,
свързани както със здраве-
опазването, така  и с прио-
ритетите на "Републиканци
за България" за развитието
на Добруджа.

Републиканци за
България

ОХРИДЦИ СЕ
ЗАПОЗНАХА С
ПРОБЛЕМИТЕ НА
ОНЛАЙН ТОРМОЗА

Съгласно сключено Спо-
разумение между админис-
тративните ръководители на
Административен съд - Доб-
рич, съдия Красимира Ива-
нова и на Районен съд - Ге-
нерал Тошево, съдия Росен
Стоянов и със съдействие-
то на ръководството на
Средно училище "Св. Кли-
мент Охридски" в Добрич,
за пореден път системният
администратор на Районен
съд - Генерал Тошево инж.
Димо  Водкаджиев предс-
тави на над 120 ученика от
седмите класове три поред-
ни лекции на тема "Онлайн
тормоз". Учениците имаха
възможност да се запозна-
ят с формите на тормоз и с

какво онлайн тормозът е
толкова масово и опасно
явление сред младежите.
Темата се оказа изключи-
телно интересна за учени-
ците, които  буквално зат-
рупваха лектора с мнения
и въпроси, показвайки, че
не са безразлични към
проявите на онлайн тор-
моз. Голям интерес пре-
дизвика и възможността
за попълване на аноним-
ните въпросници, свърза-
ни с проявите на онлайн
тормоз, които инж. Водка-
джиев предостави на учи-
лищния психолог.

0896 998 514
ПРОДАВА

СИТРОЕН КСАРА
ПИКАСО 1.8,

2001 год.
ГАЗ/БЕНЗИН,

цена: 2100 лв.



ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК 3ndt@dobrich.net

Брой 15 (6439)��� http://www.ndt1.com/

23 февеуари 2021 г.

Александър Петров е сред
авторите, които изграждат
облика на българското из-
куство през втората поло-
вина на ХХ век. Неговата
живопис съчетава синтези-
раната пластичност на об-
раза с идеята за национал-
ното като дух и тематика,
характерни за изкуството
ни от 1960-те, когато един от
пътищата за реализиране и
утвърждаване на индивиду-
ален стил е обръщане към
традицията и историята.

  Веднага след завършва-
не на Художествената ака-
демия, специалност "Живо-
пис" при проф. Борис Ми-
тов, Александър Петров за-
почва да се изявява в са-
лоните на Дружеството на
новите художници, първона-
чално като гост, а от 1943г.
и като негов редовен член.
Събитията през септември
1944 г. променят плановете
му и той заминава за фрон-
та като военен художник-
доброволец, където създа-
ва голям брой рисунки за
фронтовите и централните
вестници. Целият архив от
военни рисунки е дарен на
Военноисторическия музей
от наследниците на худож-

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ДОБРИЧ ПРЕДСТАВЯ
УНИКАЛНОТО ТВОРЧЕСТВО НА АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ

ПРОЛЕТТА ИДВА С
"БЛИЗКИ СРЕЩИ С
ПТИЦИТЕ" НА
КАЛИАКРА,
ДУРАНКУЛАШКОТО
ЕЗЕРО И ОЩЕ
АТРАКТИВНИ МЕСТА

Пролетта идва с "Близки
срещи с птиците" на нос Ка-
лиакра, Шабленското и Ду-
ранкулашкото езеро, Батов-
ската долина и на още ат-
рактивни места, съобщиха
от Българското дружество
за защита на птиците /БД-
ЗП/ за теренните излети, ко-
ито ще привличат природо-
любителите от 6 март.

Обучителната кампания,
която ще обхване общо
шест региона в страната,
има подкрепата на фонд
"Активни граждани" по про-
ект на БДЗП, а за участни-
ците е безплатна.

Заедно с първите щърке-
ли в Батовската долина
очакваме да долетят от юг
малкият креслив орел, оре-
лът-змияр, белоопашатата
мишеловка и други хищни
птици, съобщи на БТА екс-
пертът в БДЗП Михаил Или-
ев. По думите му при про-
летната миграция крилати-
те хищници и щъркелите
често могат да бъдат наб-
людавани в общи ята, увле-
чени от въздушните течения,
съобщи кореспондентът на
БТА Юлия Христова.

Любителите на птичия
свят ще открият в простора
на Калиакра черногърбото
каменарче - защитен вид,
който у нас се среща само
по Северното Черноморие,
добави експертът. Близката
местност "Болата" ще бъде
огласена от песните на юж-
ния славей. В тръстиките на
Шабленско-Дуранкулашкия
езерен комплекс в "Близки
срещи с птиците" ще бъде
открит мустакатият синигер.
Много редкият розов ско-
рец, речният дъждосвирец,
червената чапла също ще
бъдат сред атракциите във
влажната зона.

Чрез онлайн платформа
кампанията на БДЗП ще да-
де и теоретични познания
за многообразието на диви-
те птици и техните местоо-
битания, какви заплахи ги
дебнат и как могат да бъдат
опазени, поясняват от неп-
равителствената организа-
ция. Теренните посещения
ще бъдат основно през
гнездовия период на птици-
те - до края на юни, но
Близките срещи ще продъл-
жат до 6 септември.

ДОБРУДЖАНСКИТЕ
ГРАДОВЕ В СТАРИТЕ
ПОЩЕНСКИ КАРТИЧКИ

На 24.02.2021 г. в 17.00 ч .
във фоайето на Дом-памет-
ник "Йордан Йовков" ще бъ-
де открита изложбата на Ре-
гионален исторически му-
зей - Добрич "Добруджанс-
ките градове в старите по-
щенски картички". Тя е ед-
но своеобразно продълже-
ние на изложбата от 2020 г.
в която бяха показани по-
щенски картички с изгледи
от град Добрич. Посетите-
лите ще могат да видят изг-
леди от градове в Северна
Добруджа и Южна Добру-
джа от първата половина на
XX вeк. Показани са черно-
морските градове Балчик,
Каварна, Констанца. Специ-
ално място е обърнато на
дунавските градове Тутра-
кан, Силистра, Хърсово,
Тулча. В изложбата са

включени картички от Гене-
рал Тошево, Меджидия, Ба-
бадаг. Показан е и извест-
ния манастир Кокош. Инте-
рес представляват и серия-
та картички със събития
случили се в градовете в
Северна Добруджа по вре-
ме на Първата световна
война. Изложбата включва
94 картички-снимки и литог-
рафии, черно-бели и цветни.

Музейните специалисти
призовават гражданите, ко-
ито пазят картички с изгле-
ди от добруджанските гра-
дове, да ги дарят на музея.
Припомняме, че след прик-
лючване на миналогодишна-
та изложба бяха дарени 20
картички с изгледи от Доб-
рич. Изложбата може да бъ-
де посетена до края на ме-
сец април.

В края на миналата сед-
мица Високопреосвещеният
Доростолски Митрополит
Яков представи на Кмета на
Община Тервел решение №
462 от 27.10.2020 г. на Све-
тия Синод за оглавяване на
Доростолската епархия. В
съответствие с изисквания-
та на чл. 90, ал. 1 от Устава
на БПЦ - БП на проведения
на 25.10.2020 г. в българска-
та столица София канони-
чески избор, за Доростолс-
ки митрополит бе избран
Негово Преосвещенство
Константийския епископ
Яков (Росен Стоичков Дон-
чев). Той бе придружен от
Протопрезвитер Отец Доб-
ри, г-жа Цветана Цанова -
епархийски съветник и мес-
тния Отец Вълчо. На среща-

та присъстваха кметът на
Община Тервел и  зам.-кме-
товете Дияна Илиева и Вел-
чо Велчев.

Обсъдени бяха възмож-
ностите за съвместна рабо-
та и съдействие в общест-
вено-църковните взаимоот-

ношения. Новоизбраният
Владика подчерта отлична-
та работа, свършена до мо-
мента от страна на ръковод-
ството на Община Тервел
по отношение на изгражда-
нето, поддържането и опаз-
ването на божиите храмо-
ве, намиращи се на терито-
рията на общината и говори
за необходимостта да бъдат
в по-голяма степен  прибли-
жени до хората, говори за
Църквата, религията и цен-
ностите, които тя възпитава
у младите хора. Бяха разг-
ледани и възможности за
построяване на малки църк-
ви в населени места в общи-
ната. Инж. Симеонов изтък-
на, че споделя виждането, че
за хората в  общината е доб-
ре да припознаят църквите

и храмовете на всички ре-
лигии като места, които мо-
гат да обединяват и възпи-
тават в добро.

В края на срещата Мит-
рополит Яков пожела на
всички тервелчани здраве и
благоденствие.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА
ТЕРВЕЛ СЕ СРЕЩНА
С НОВОИЗБРАНИЯ
ДОРОСТОЛСКИ
МИТРОПОЛИТ

С две първи, едно второ
и едно трето място се отли-
чиха участниците от СУ
"Петко Рачов Славейков" в
областния кръг на олимпиа-
дата по математика. Беза-
пелационен победител сред
най-многобройните участни-
ци в четвърти клас е Тео-
дор Ковачев със 17,5 точки,
трети е Иван Киров с 16,25
т. от същото училище.

Петър Василев от СУ "П.
Р. Славейков" е на първо
място при петокласниците,

СЛАВЕЙКОВЦИ - НА
ВЪРХА В ОБЛАСТНИЯ
КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА
ПО МАТЕМАТИКА

с 10,5 т. На второ и трето
място, са съответно Симе-
он Станев от ЧСУ "Леонар-
до Да Винчи" и Симеон Ба-
нев от "Св. св. Кирил и Ме-
тодий".

Яна Вутова от СУ "Св.
Климент Охридски" зае пър-
во място сред шестокласни-
ците, със 17 т., втора е Ана-
Мария Тончо Добрева от СУ
"П. Р. Славейков", с 12 т. На
трето място се класира Ан-
дрей Калев от ОУ "Хан Ас-
парух", с 11 точки. НДТ

ника. В експозицията са
представени няколко ески-
за - единствените останали
в семейната сбирка. През
1948 г. картината му "Десант
през Драва" е включена в
българската експозиция на
Венецианското биенале.

  В края на 1950-те и 1960-
те художникът посещава
карловското село Богдан и
подбалканските полета.
Вдъхновен от красотата и
багрите на Розовата доли-
на, той създава големите си
цикли "Розобер" и "Плевене
на лавандула". Изследва
фолклора и народните но-
сии, от които извлича баг-
рите и духа, с които греят
неговите платна.          Пре-
минава през процес на ос-
мисляне и трансформация
на пластичния език към все
по-синтезирана форма. Ко-
лоритът в платната му ста-
ва все по-звучен и наситен.
Цветът, положен на едри по-
лета от локални тонове с
взаимно подчертаващи се
стойности, играе доминира-
ща роля в неговите платна.
Основни теми в творчество
му са трудът, любовта, май-
чинството, морето. Темата
за бране на лавандула се

Продавам работеща животновъдна ферма.
0885 727245

превръща в негова ем-
блема и колегите му го
наричат Александър
Петров - Лавандулата.

  През 1960 г. худож-
никът е изпратен на
творческа командиров-
ка в Самарканд, Буха-
ра и Хива, където съз-
дава цикъла "Средна
Азия". Екзотичните
пейзажи и специфич-
ното слънце на Азия
променят колорита на
неговата живопис. Тя
става още по-светла,
жизнена и топла. Мно-
гобройните рисунки с
пастел и туш отразяват
непосредствените впе-
чатления от този раз-
личен свят.

  От многократните
си пътувания до Париж
художникът донася множес-
тво рисунки, скици и аква-
рели. Вдъхновен от архитек-
турата и историята на гра-
да, от динамичния живот,
създава лирични пейзажи
от Сена, парижки кафенета
и студентските стачки през
1968 г.

  В изложбата са включе-
ни 58 произведения - живо-
пис, рисунки, литографии и

ескизи от всички основни
цикли в творчеството на
Александър Петров - "Ла-
вандула", "Розобер", "Море",
"Средна Азия", "Париж",
"Младост", притежание на
Художествена галерия -
Добрич и на семейството на
художника. Куратор: Суза-
на Каранфилова

Екип на Художествена
галерия - Добрич

На 25 февруари, с вернисаж от 16.00ч. до 18.00 ч., в две от залите на
Художествена галерия  Добрич, ще бъде открита изложбата с
произведения на Александър Петров, която ще продължи до 30 март.
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ИЗЛОЖБА НА ОТКРИТО "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Комедията „Пижама за 
шестима“ от Марк Камо-
лети ще бъде играна на 
12 март, от 19.00 часа, в 
камерна залата зала на ДТ 

„Йордан Йовков“. 
Режисьор на постанов-

ката е Костадин Банду-
тов,  участват:  Валери 
Марков, Любов Николова, 
Владимир Трендафилов, 
Татяна Христова, Вели-
зара Петкова и Красимир 
Демиров. 

Спектакълът „ Пижама 
за шестима“ ни въвежда 
в една пикантна история, 
в която главният герой по-
пада в забъркана любовна 
афера. Скандалът върви 
към необратими послед-
ствия заради любовния 

четириъгълник, в който се 
оказват героите. Съпру-
жеска двойка. Той има 
любовница. Тя има любов-
ник. Всичко върви по план, 

докато и четиримата не 
се окажат по едно и също 
време под един покрив. А 
като се прибавят ексцен-
тична готвачка и ревниви-
ят й съпруг, се получава 
безумна ситуация, която 
ще накара публиката да 
се смее, докато остане 
без дъх. 

За информация и би-
лети: Билетен център на 
ДТ“Йордан Йовков“ /от 
9.00 до 18.00 часа/ и на тел: 
058/ 605 573 

Залата а ще се запълва 
на 30% 

А, вие планирахте ли вече своето мечтано лято? Смятате, 
че е все още рано? Напротив! Точно сега е правилният 
момент да запазим желаната почивка на най-изгодната цена 
в най-хубавото място на българското Черноморие – слънчева 
Албена!

И сега ще попитате „Защо?“

Защото ваканционното селище сякаш е потопено в 
прегръдката на топлото море, безкрайният копринен плаж 
и уюта на дивите лонгозни гори на национален резерват 
Балтата. Защото в Албена ще получите всичко, което искате 
на цената, която искате, тъй като изборът, който ви предла-
га, е толкова богат, че и всеки сезон да сте неин гост, няма 

да можете да видите 
всичко.

Защото Албена ви 
предлага страхотни 
цени с офертите за 
ранни записвания 
за Лято 2021. Може 
да грабнете до цели 
20% отстъпка  за 
мечтаната ваканция 
на морския бряг или 
в зеленото сърце 
на ваканционното 
селище до края на 
Февруари.

И не на последно 
м я с т о ,  з а щ о т о 
Албена е Българската 
ривиера, която винаги 
оправдава доверието 
ви.

Въпреки трудната 
за всички 2020 г., 
ваканционно селище 
А л б е н а   и  п р е з 
и з м и н а л и я  л е т е н 
с е з о н  п о с р е щ н а 

слънчевите ви усмивки.
Вие се доверявате отново и отново, независимо от 

всичко, а ваканционното селище се постара да оправдае 
очакванията ви за една безгрижна и наистина безопасна  
лятна ваканция.

Не само това, но Албена посрещна с разбиране огромните 
трудности, пред които се изправиха семействата и 
възстанови средствата по предварително предплатени 
резервации, на всички от вас, които нямаха възможността 
да реализират ваканциите си.

В момент, в който в световен мащаб немалка част тур-
оператори фалираха, а други дестинации категорично 
отказаха да възстановят сумите по постъпилите им 
резервации, въпреки епидемичните рестрикции, правещи 
посещенията от туристите невъзможни, много хора загубиха 
парите си, без да могат дори да стигнат до мечтаната 
ваканция, независимо от желанието им.

2020 година бе трудна, както за всички по света, така и за 
ваканционно селище Албена, но ние отново бяхме заедно, 
благодарение на вас и доверието, което ни гласувахте. А, за 
онези, които много искахме, но не успяхме да посрещнем, 
сме щастливи, че  възстановихме всяка една сума по отме-
нените резервации, а именно общо 640 000 лв.

И сме сигурни, че ще се видим отново през летен сезон 
2021 г. в любимата Албена.

Priority Club Albena
Станете част от Priority Club Albena и добавете още 10% 

отстъпка към вашата резервация, като се възползвате и 
от още много други привилегии. За повече информация за 
отстъпките за ранни записвания и как да станете част от 
Priority Club Albena, посетете www.albena.bg

ПЛАНИРАХТЕ ЛИ 
ВЕЧЕ СВОЕТО 
ЛЯТО? 

АЛБЕНА – ЛЮБИМО МЯСТО НА 
КОЕТО СЕ ЧУВСТВАТЕ СИГУРНИ

Образът на Апостола откриваме и днес - 148 години 
след неговата гибел, в 20 детски рисунки!

Вдъхновени от святото му дело, героичните постъпки 
и живота отдаден на България, ученици от втори, трети 
и четвърти класове с преподавател Жана Петрова, нари-
суваха портрета на Апостола.

Изложбата се реализира в партньорство между Мла-
дежки център – Добрич и Средно училище „Св. св. Кирил 
и Методий“.

Може да я разгледате на площада пред  Младежки 
център - Добрич.

Младежки център - Добрич

ДТ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" 
НИ КАНИ ОТНОВО ДА 
СЕ ПОСМЕЕМ 

В ГАЛЕРИЯТА В ДОБРИЧ 
ОЖИВЯВАТ ПЕЙЗАЖИ ОТ 
РОЗОВАТА ДОЛИНА, СРЕДНА 
АЗИЯ, БРЕГОВЕТЕ НА СЕНА

В пространството на ху-
дожествената галерия в До-
брич ще оживеят пейзажи 
от Розовата долина, Сред-

на Азия, бреговете на Сена 
и парижките кафенета в 58 
творби на именития художник 
Александър Петров-Лаван-
дулата /1916-1983 г./, съоб-
щават от културния инсти-
тут за експозицията, която 
се открива на 25 февруари. 
Художникът е сред авторите, 
които изграждат облика на 
българското изкуство през 
втората 
половина 
на 20-и 
век, съ-
четавай-
ки синте-
зираната 
пластич-
ност на 
о б р а з а 
с нацио-
налното 
като дух 
и тема-
тика ,  и 
обръща-
н е  к ъ м 
традицията и историята, от-
белязва кураторът на излож-
бата Сузана Карамфилова. 
В изложбата са включени 
живописни платна, рисунки, 
литографии, ескизи от всички 
основни цикли в творчест-
вото на Александър Петров 
- „Лавандула“, „Розобер“, 

„Море“, „Средна Азия“, „Па-
риж“, „Младост“ - притежание 
на галерията в Добрич и на 
семейството на художника. 

В  к р а я 
на 50-е и 
през 60-е 
г о д и н и 
А л е к -
с а н д ъ р 
П е т р о в 
посещава 
п о д б а л -
канските 
п о л е т а , 
изследва 
ф о л к л о -
ра и на-
р о д н и т е 
н о с и и , 
от които 
и з в л и ч а 
б а г р и т е 
и  д у х а , 
с  които 

греят картините му, претвори-
ли Розовата долина, посочва 
кураторът на изложбата. При 
творческата командировка 
на художника в Самарканд, 
Бухара и Хива слънцето на 
Средна Азия променя колори-
та на неговата живопис, която 
става още по-светла, жизнена 
и топла. От многократните си 
пътувания до Париж, вдъхно-

вен от архитектурата и исто-
рията на града, художникът 
донася множество рисунки, 
скици и акварели, допълват 
организаторите на изложбата. 
Експозицията ще остане в ху-
дожествената галерия до края 
на март, съобщи кореспонден-
тът на БТА Юлия Христова.



5ndt@dobrich.net
Брой 15 (6439)ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК��� www.ndt1.com

23 февруари 2021 г.

ДОБРУДЖА ИЗПУСНА
УСПЕХА СРЕЩУ ДУБЪЛА
НА ШАМПИОНИТЕ

Лудогорец II и Добруджа
завършиха 2:2 в мач от 19-
ия кръг на Втора професи-
онална лига на стадион
"Гнездо на орли" в Разград,
информира Novsport. Гос-
тите водеха с два гола
аванс до 54-ата минута, но
"орлите" съумяха да стиг-
нат до точката, благодаре-
ние на Хюсеин Кельовлу-
ев и Цветослав Петров.

Още в шестата минута
домакините стигнаха до
първото си статично поло-
жение при ъглов удар, но
той не доведе до опасност.
Минута след това добру-
джанци отговориха с пряк
свободен удар, след който
Димитър Алексиев стреля,
но извън очертанията. В
12-ата минута Цветослав
Петров шутира в очертани-
ята, но Василев парира. 5
минути по-късно изстрел
на Иван Винков бе отра-
зен от Русанов и двете ну-
ли се запазиха. Последва-
ха два поредни корнера,
но отбраната на Лудогорец
II се справи. Броени секун-
ди след двата ъглови уда-
ра обаче Добруджа пове-
де с попадение на Иван
Винков. "Орлите" отвърна-
ха с изпълнение в очерта-
нията от Будинов в 24-ата
минута, но Василев отра-
зи. В 27-ата минута Винков
нанесе точен удар, ала Ру-
санов показа класа и спа-
си отбора си. В 35-ата ми-
нута Преслав Петров стре-

ЧЕРНОМОРЕЦ (БАЛЧИК)
И ЛУДОГОРЕЦ-3 НЕ СЕ
ПОБЕДИХА

Футболистите на Черно-
морец (Балчик) и Лудогорец
3 (Разград) завършиха 1:1 в
отложен мач от есенния по-
лусезон от първенството в
Североизточната трета ли-
га. Още в началото Черно-
морец (Балчик) се опита да
наложи своя стил на игра -
с много движение по тере-
на и чести атаки към врата-
та на Дамян Христов. Гости-
те от Разград, явно подгот-
вени пълноценно за мачове-
те през пролетта, не се огъ-
наха и отговориха на предиз-
викателствата на домакини-
те. На свой ред те по-често
стигаха до вратата на Пав-
лин Евтимов, но гол така и
не падна. Двата отбора се
прибраха на почивката при
нулево равенство.

В началото на втората
част младите "орлета" взе-
ха инициативата и в 47-aта
минута превзеха вратата на
домакините. Георги Нико-

ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА

лов открадна топката от
бранител, напредна мощно
в наказателното им поле
и не пропусна - 0:1. Голът
във вратата на домакини-
те стресна черноморци и
те заиграха още по-сери-
озно. В резултат на това
те контролираха по-често
събитията на терена и зат-
рудняваха защитата на лу-
догорци. В 65-ата минута
при една от честите атаки
на Черноморец (Балчик),
след центриране в наказа-
телното поле, Иван Иванов
шутира силно топката към
вратата на гостите. Тя ри-
кошира в крака на защит-
ник на Лудогорец 3 и се
озова в мрежата им - 1:1.
До края на двубоя двата
отбора положиха доста
усилия, за да променят ре-
зултата в своя полза, но
пропуските на нападатели-
те ги лишиха от пълния
краен успех.

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
1. Пирин (Бл) 17 12 2 3 37:16 38
 2. Локо (Сф) 16 11 2 3 33:15 35
 3. Лудогорец II 17 9 4 4 35:21 31
 4. Спортист (Св) 17 9 2 6 28:24 29
 5. Септември (Сф) 17 8 4 5 27:22 28
 6. Хебър (Паз) 16  7 5 4 29:18 26
 7. Септември (Сим)17 8 1 8 23:22 25
 8. Созопол 17 6 5 6 21:22 23
 9. Литекс (Лч) 17 5 6 6 20:20 21
10. Добруджа 17 5 5 7 18:23 20
11. Струмска слава16 4 5 7 18:25 17
12. Миньор (Пк) 17 4 3 10 15:29 15
13. Локо (ГО) 16 3 5 8 15:25 14
14. Янтра (Гб) 17 3 3 11 14:30 12
15. Нефтохимик 17 1 4  12 9:39 7

ПРОГРАМА ЗА XX КРЪГ
26 февруари 2021 г., петък, 15:00 ч.
Пирин ( - Септември (Симитли) - Диема спорт
27 февруари 2021 г., събота, 14:00 ч.
Кариана (Ерден) - Созопол (Созопол) - сл.
Добруджа 1919 (Добрич) - Спортист 2009 (Своге)
Миньор (Перник) - Локомотив (Горна Оряховица)
Локомотив (София) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
28 февруари 2021 г., неделя, 14:00 ч.
Литекс (Ловеч) - Лудогорец 1945 II (Разград)
1 март 2021 г., понеделник, 15:00 ч.
Струмска слава (Радомир) - Хебър - Диема спорт
Септември (София) - почива
Янтра 2019 (Габрово) - почива

РЕЗУЛТАТИ - XIX КРЪГ:
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Септември (София) 0:6
Спортист 2009 (Своге) - Миньор (Перник)  . 5:1
Созопол (Созопол) - Литекс (Ловеч)  . . . . . 1:0
Септември (Симитли) - Кариана (Ерден)3:0 сл.
Янтра 2019 (Габрово) - Пирин (Благоевград)0:2
Лудогорец II (Разград) - Добруджа 1919 (Добрич) 2:2
Локомотив (Г. Оряховица) - Локомотив (София) вчера

ля точно, но Русанов от-
ново не трепна. Две мину-
ти преди изтичането на ре-
довното време за първата
част Доминик Янков опи-
та късмета си, но неспо-
лучливо и извън рамките
на вратата.

Още в началото на вто-
рото полувреме Цветос-
лав Петров загатна, че
отборът му няма да се да-
де лесно и стреля опас-
но, но Василев се наме-
си с вещина. В 54-ата ми-
нута Добруджа удвои
след акуратно изпълне-
ние на Димитър Алекси-
ев. 8 минути след това
Лудогорец II все пак вър-
на интригата. Хюсеин
Кельовлуев прониза мре-
жата на Василев след
асистенция на Владислав
Найденов. В 71-ата мину-
та домакините изпълниха
два поредни пряк свобод-
ни удара, но безуспешно.
В 84-ата минута Божидар
Чуканов извърши наруше-
ние в наказателното поле
и съдията посочи бялата
точка. Цветослав Петров
се нагърби с отговорност-
та да изпълни дузпата, и
не сгреши - 2:2. В 91-ата
минута Цветослав Петров
опита да донесе крайния
успех на тима си, но изст-
релът му мина встрани.

Така Добруджа остава
на десетата позиция с 20
точки, докато разградчани
са трети с 31.

www.centersport.org

В центъра на спортния

ЦСКА-СОФИЯ ВЕЧЕ Е НА ТРИ
ТОЧКИ ЗАД ЛУДОГОРЕЦ

ЦСКА-София вече е само
на три точки от лидера Лу-
догорец след труден дома-
кински успех с 1:0 над Чер-
но море в мач от 18-ия кръг
на efbet Лига. В герой за
"червените" се превърна де-
бютантът Жорди Кайседо,
който реализира единстве-
ното попадение в 68-ата ми-
нута. Заместникът на про-
дадения в Ростов Али Соу
вкара атрактивен гол, след
като се извиси във въздуха
и прониза противниковата
врата с кинжален удар с
глава. Така еквадорецът
доближи своя отбор до Лу-
догорец, а следващата сед-
мица предстои двубой меж-
ду двата тима в Разград.

Иначе срещата бе рав-
ностойна, изпълнена с
много единоборства и бит-
ка по целия терен, но без
реални голови положения
с изключение на това в 68-
ата минута. Първата доб-
ра ситуация отиде в акти-
ва на гостите. Родриго
стреля силно в 3-ата ми-
нута, но над напречната
греда. "Червените" отгово-
риха с шут от фаул на Ви-
он, който мина през сте-
ната, но излезе в аут. В 34-
ата минута Панов опита да
изненада Бусато с удар от
далечна дистанция, който
излезе покрай дясната гре-

да. 180 секунди по-късно
Родриго центрира отдяс-
но, Занев не изчисти по
най-добрия начин, топката
попадна в Панайотов, кой-
то шутира от десетина
метра, но над вратата.

Нещата не се промени-
ха и след почивката. През
втората част "червените"
имаха някакво територи-
ално надмощие, но без да
притесняват кой знае кол-
ко отбраната на гостите.
Четири минути по-късно
Дюлгеров не се намеси
убедително след пробив и
шут на Пеняранда, но из-
вади късмет, че изпусна-
тата топка не попадна в
играч на ЦСКА-София. Та-
ка се стигна до 68-ата ми-
нута, когато домакините
отбелязаха с първото си
по-чисто положение. Тиа-
го центрира отдясно, Кай-
седо надскочи Димов и
вкара с глава за 1:0. Чер-
но море отговори с шут на
Касми в 76-ата минута от
25 метра, но Бусато изби.
До края на двубоя варнен-
ци се пренесоха по-осеза-
емо в половината на гос-
тите, но "червените" де-
монстрираха организира-
на игра в отбрана и не
позволиха на съперника
да застраши сериозно
Густаво Бусато.

ДЖОКОВИЧ ПРЕГАЗИ
МЕДВЕДЕВ И ТРИУМФИРА
ЗА ДЕВЕТИ ПЪТ В
AUSTRALIAN OPEN

Новак Джокович разгро-
ми Даниил Медведев със
7:5, 6:2, 6:2 за 1 час и 54
минути игра и спечели без-
прецедентна девета титла в
Australian Open и 18-а от
"Големия шлем", с която
съкрати до 2 изоставането
си от рекордьорите Рафаел
Надал и Роджър Федерер.

Финалният двубой се ока-
за доста по-едностранен от
очакваното, защото сърби-
нът демонстрира най-добро-
то, на което е способен, а
към края на втория сет ве-
че езикът на тялото на Мед-
ведев стана прекалено не-
гативен, а отиграванията му
- доста еднотипни и предс-
казуеми за съперника.

Ноле вече е с 9 от 9 във

финалите в Мелбърн, къде-
то пък вече има 21 поред-
ни победи и общо 60 в пос-
ледните 63 мача в "Шле-
ма". Руснакът все пак ще
се изкачи до трето място
в световната ранглиста и
ще има гордостта от дос-
тигнат втори финал в "Го-
лемия шлем" в кариерата
си. Той бе първият предс-
тавител на страната си в
битка за трофея в Австра-
лия от 2005-а насам, кога-
то Марат Сафин разплака
домакините с успех над
Лейтън Хюит. Даниил е и
общо третият руснак на
финала, като включим пос-
тижението на Евгени Ка-
фелников през 1999-а, ко-
гато той печели титлата.

ЗЛАТО, СРЕБРО И БРОНЗ
ЗА БОРЯНА КАЛЕЙН НА
ФИНАЛИТЕ НА ГРАН ПРИ
В МОСКВА

Боряна Калейн се предс-
тави изключително силно и
спечели златен, сребърен и
два бронзови медала на фи-
налите на отделните уреди
на турнира Гран При по ху-
дожествена гимнастика в
руската столица Москва.
Българката взе златото на
бухалки, след като изигра
отлично съчетанието си и
получи оценка от 27.650
точки. След нея останаха
сестрите Арина и Дина Аве-
рини от Русия съответно с
27.200 и 26.800 точки.

На лента Калейн също бе-
ше без грешка и беше оце-
нена с 23.400 точки, което й
донесе среброто. Титлата
спечели Дина Аверина с
24.750 точки, а трета е Ека-
терина Веденеева (Слове-
ния) с 22.050 точки. Българс-
ката гимнастичка завоюва
бронзови медали на финали-
те на обръч и на топка. На
обръч тя получи оценка
26.000 точки, а на топка
27.100 точки на фона на фан-

тастичния си танц на "Ве-
черяй, Радо". На обръч по-
бедителка стана рускинята
Арина Аверина с 27.350 точ-
ки, а втора остана сестра
й Дина Аверина с 26.700
точки. На топка първа е Ди-
на Аверина с 28.900 точки,
следвана от Арина Авери-
на с 28.350 точки.

Това е първото офици-
ално състезание за годи-
ната по художествена гим-
настика в олимпийската
2021-а. Общо равносмет-
ката на България от тур-
нира е 12 медала - 1 зла-
тен, 4 сребърни и 7 брон-
зови. Ансамбълът на Бъл-
гария за девойки спечели
три сребърни отличия в
многобоя и на финалите
на 5 топки и на 5 ленти,
Ева Брезалиева взе бронз
в многобоя и на финалите
на топка и бухалки, а Сти-
ляна Николова е трета на
обръч и на лента на съпът-
стващия международен
турнир за жени.
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БЧК И ДГ "ПЪРВИ ЮНИ“ №17 В 
ДОБРИЧ - ЗА КНИГАТА НА ГИНЕС

Купувам 
употребявани материали: дървен - платна, 
греди и дъски над 1 метър; желязо - всички 

размери над 1 метър и ламарина.
Тел.: 0888 219 012

Д-р Милена Драганова Горанова
специалист "Вътрешни 

болести“ и "Кардиология“ 
медицински прегледи в медицински център "Вива Фе-

никс“ - Добрич и домашни прегледи. GSM 0899032082

ОБЩИНА КАВАРНА
със Заповед №131/16.02.2021г. обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО 

НАДДАВАНЕ на 12.03.2021год.  в заседателната зала на Община Каварна на 
втори  етаж – стая 209, ул.Добротица“№26, за продажба на следния общински 
имот, намиращ се в с.Нейково, общ. Каварна, с ТПТ: урбанизирана, НТП: ниско 
жилищно застрояване (до 10м ):

ИМОТ С ИДЕНТ. ПО КККР НА С. 
НЕЙКОВО И ПО ПУП

ПЛОЩ НА 
ИМОТА

НАЧ. 
ТРЪЖНА 

ЦЕНА

ДЕПОЗИТ- 10% 
ОТ НАЧ. ТРЪЖНА 

ЦЕНА

ЧАС НА 
ПРОВЕЖДАНЕ

51408.501.206,  УПИ XI-206, 
КВ.16 1853кв.м. 4262,00 лв 426,20 лв 14:00

Тръжните документи са на стойност 50лв. и се закупуват от касата на общината до 
17.00ч. на02.03 .2021год. Депозитната вноска да се плати по сметка на община Каварна в 
”ЦКБ” АД гр.Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF 
до 17.00ч. на 05.03.2021 год. Срокът за подаване на заявленията с приложените документи 
е до 17.00 ч. на 09.03.2021г. в деловодството на общината. Оглед в работни дни от 09.00ч. 
до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч. от датата на обявяването до крайния срок за подаване на 
документите. Справки на тел.: 0570/8-18-19.

КУЛТУРНИ АКЦЕНТИ
23 февруари, 14.30 ч. Младежки център – Добрич, зала 3. 

Мартенска работилница. Организатори: Младежки център – 
Добрич, Професионална гимназия по транспорт, обслужване 
и лека промишленост.

23 февруари, 19.00 ч., Драматичен театър „Йордан Йовков“ 
– камерна зала. Премиера на спектакъла „Женско царство“ 
от Ст. Л. Костов на Драматичен театър „Йордан Йовков“. 
Режисьор Стефан Спасов. Участват : Красимир Демиров, Та-
тяна Христова, Владимир Трендафилов, Мария Генова, Филип 
Янев, Любов Николова, Валентин Андреев – Рафе и Валентин 
Георгиев. Организатор: Драматичен театър „Йордан Йовков“.

23 февруари, 19.00 ч., Концертна зала „Добрич“. Спектакъл 
„Мъже под чехъл“ от Миро Гавран. Постановка Владлен Алек-
сандров. Сценография Иван Карев. Участват: Албена Колева, 
Тончо Токмакчиев, Кирил Ефремов. Организатор: ЧИА.

23 февруари, 18.00 ч., 24 февруари, 17.00 ч., Концертна зала 
„Добрич“,  Фоайе. Изложба базар на Социални услуги – Общи-
на град Добрич. Организатор: Община град Добрич – Социални 
услуги.

24 февруари, 11.10 ч., Младежки център – Добрич, фоайе. 
Мартенска работилница. Организатори: Младежки център – 
Добрич, ОУ „Христо Смирненски“.

24 февруари, 18.00 ч., Концертна зала „Добрич“. Български 
камерен оркестър – Добрич представя „Стихове и струни“ – 
един различен спектакъл. Режисьор и диригент Иван Янакиев. 
Концертмайстор и солист  Ирина Олшанска, цигулка.

Програма: Дмитрий Шостакович – Прелюд и фуга в ре минор, 
ор. 87 (редакция за струнен оркестър Йордан Дафов);

Мирослав Скорик – „Мелодия“ и „Испански танц“ за соло 
цигулка;

Александър Бородин – Струнен квартет № 2, Ре мажор;
Стихове на Михаил Лермонтов, Ана Ахматова, Сергей Есе-

нин.
Организатори: Община град Добрич, БКО – Добрич.
24 февруари: сайт и фейсбук страница на библиотеката
web-site: www.libdobrich.bg; facebook: https://www.facebook.

com/libdobrich
Приказна съкровищница – виртуална витрина с библиотечни 

документи по повод 235 години от рождението на Вилхелм 
Грим, германски филолог и литератор, автор на приказки и 
поговорки. Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“.

продължават
Музей в Градски парк „Свети Георги“, Изложба „Граници и 

съдби. Добруджа 1940“
Дом-паметник „Йордан Йовков“, Образователна мобилна 

игра „ Среща с Йовков“; Образователна мобилна игра „По 
стъпките на Йовков“

до 11 април
Продължава приемане на творби за участие в Средношкол-

ски конкурс за поезия „Възкресения 2021“;
За информация: FB Дом-паметник „Йордан Йовков“. Органи-

затор: Регионален исторически музей – Добрич.
до 25 февруари Продължава приемането на мартеници за 

участие в Конкурс за изработване на оригинална мартеници 
за дома и семейството под наслов „Мартеница ти дарявам“. За 
информация: www.dobrich.bg – новини. Организатори: Община 
град Добрич, „Екопак България“ АД.

до 15 март Продължава приемането на снимки за участие в 
Младежки онлайн фотоконкурс „Щракни времето“.

до 16 март Продължава приемането на карикатури за учас-
тие в Областен конкурс за карикатура „Смешното в училище 
в карикатури“. За информация: http://ycd.bg/. Организатор: 
Младежки център – Добрич. НДТ

На 1 март от 18.00 часа в 
Концертна зала „Добрич“ ще 
видим сценичните „Филмови 
моменти“ с любима музика от 

популярни български и чужди 
филми. Смесен хор „Добру-
джански звуци“ с диригент Ел-
вира Пастърмаджиева ще ни 
върнат спомените за „Люби-

мец 13“, „Момчето си отива“, 
„Осъдени души“ и още и още 
обичани филми като „Усещане 
за жена“, „Професионалис-
тът“, „Любовна история“. 

Предстои ни един завладя-
ващ спектакъл, в който ще 
вземат специално участие: 
Николай Петров - контрабас, 
Ирина Олшанска - цигулка, 
Атанас Атанасов - кларинет, 
Симоне Дурев - флейта, Дончо 
Дончев - акордеон, Стоян Же-
ков - тромпет. Солисти: Галина 
Великова, Атанас Атанасов, 
Паско Ташев, Мадлена Щере-
ва, Пламен Петров, Миглена 
Пенева, Янка Иванова, Виша 
Коева, Петранка Тодорова, 
Александър Иванов.

На рояла Радостина Грозде-
ва - Кръстева.

Заповядайте ! 
Билети на касата на Кон-

цертна зала „Добрич“ - 5 лв., 
за учащи и пенсионери - 2 лв., 
при 30 % заетост на местата 
и спазване на всички проти-
воепидемични мерки

Ние, българите и най-вече 
децата в България с нетър-

пение очакват Баба Марта  - 
един от любимите  празници, 
който народът ни свързва 

с пролетта, с надеждата, с 
новото начало, със здравето, 

което в последно време се 
научихме да ценим най-много. 
Тази година детска градина 

"ДОБРУДЖАНСКИ ЗВУЦИ" ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ 
ДЕНЯ НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ХУДОЖЕСТВЕНО 
ТВОРЧЕСТВО НА 1 МАРТ С ПРАЗНИЧЕН 
СПЕКТАКЪЛ "ФИЛМОВИ МОМЕНТИ"

„Първи юни“№17 получи мно-
го приятна покана от бивша 
възпитаничка на детското 
заведение -  Петя Парашке-
вова. Поканата е за участие 
в инициатива на Български 
младежки Червен кръст в До-
брич за изработване на най-
дълга мартеница, с която да 

се кандидатства за рекорд на 
Гинес. Идеята бе прегърната 
от деца, учители и родители. С 
много ентусиазъм  в детската 
градина и у дома си децата 
пресукваха бели и червени 
конци и се съревноваваха за 

най-голямо мартенско кълбо. 
В инициативата се включиха с 

радост и бабите, като показа-
ха на децата завидни умения 
с вретено  и къделя, а майките 
помогнаха като „преподаваха“ 
на децата урока за усукване 
на бялата и червена нишка. 
Учителите пък разказаха ле-
гендата за мартеницата и за 
символиката на червения и 

белия конец.
„Щастливи сме, че получи-

хме тази покана и се радваме, 
че с толкова голям ентусиазъм 
в инициативата се включиха 
много хора. Пожелаваме на 
идеята успех“! – споделиха 

педагозите от шестте групи на 
детското заведение.

За втори пореден път уче-
ници от Гимназия „Райко Цон-
чев“ се класират в челната 
тройка на националния кръг 
от Международния конкурс 
за статистически плакат, ор-
ганизиран от Националния 
Статистически институт. В 
конкурса през тази година са 
участвали общо 94 отбора от 
24 града в три категории, като 
34 отбора са взели участие в 
Категория 2.

В първото издание на със-
тезанието през 2019 г. отбо-
рът на училището се класира 
на първо място в Kатегория 2 
с постера Подготвени ли сме 
за професиите на бъдещето?, 
което им гарантира участие и 
на международния кръг.

В тазгодишното (второ) 
издание на състезанието че-
тирима ученици от 10 клас, 
обучаващи се в профил „Пре-
дприемачески“, се класираха 
на трето място с постера 
си на английски език Лична 

социална отговорност. Целта 
на проучването, представено 
чрез постера, бе да повиши 
осведомеността за личната 
социална отговорност и да 
определи степента, до която 
сме отговорни за благосъс-
тоянието на нашата общност 
и околната среда. Първичното 
изследване бе проведено чрез 
онлайн анонимно проучване, 
създадено в Google Forms, 
като в резултат на това бяха 
събрани 1032 попълнени ан-
кети.

Менторът на отборите г-жа 
Силвия Колева споделя, че 
конкурсът е изключително 
ценен с това, че предоставя 
възможност на учениците 
за развитие на комплекс от 
умения: за провеждане на 
проучване, за събиране, об-
работване и анализиране на 
статистическа информация, 
математически и графични 
умения, креативност, кому-
никативни и писмени умения, 
както и умения за работа в 
екип.

УЧЕНИЦИ С ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА 
СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ - В ЧЕЛНАТА 
ТРОЙКА НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

БИБЛИОТЕКАТА ПРОВЕДЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОНЛАЙН 
УРОК ЗА ЛЕВСКИ 

По повод 148 години от 
гибелта на Апостола на сво-
бодата, сектор Работа с деца 

в библиотека „Дора Габе“ про-
веде два образователни он-
лайн урока с ученици  от IVа и 
IVб  на СУ „Любен Каравелов“  
с класни ръководители,  Мария 
Георгиева и Иванка Желе-
ва. Заниманието включваше 

презентация и представяне 
на дигиталното издание на 
тефтерчето на Васил Левски.

Библиотечен специалист за-
позна децата с житейския път 
и святото дело на Апостола на 
българската свобода, разказа 
им подробности за семей-
ството и средата, в която е 
отраснал, за псевдонимите, 
за личните му качества и за 
революционната му дейност, 
за основаната от него коми-
тетска мрежа и гибелта му. 
Най-голям интерес от онлайн 
срещата предизвика предста-
вянето на дигитално издание 
на тефтерчето на Левски, 
даващо възможност да се 
докоснат до личния му свят, 
мечтите и въжделения му. 
Учениците се впечатлиха от 
дигиталното издание, което е 
дарение на библиотеката от 
Национална библиотека „Св. 
Св. Кирил и Методий”. 

В края на образователния 
урок децата изявиха желание 
да посетят сектор Работа 
с деца, за да разгледат фо-
типното издание на личното 
тефтерче на Васил Левски и да 
получат читателските си карти 
за 2021 година.

Галя МАРИНОВА
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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. 

ПРЕВОД от и на китайски език, 0887/377887 Преводи от и 
на английски език, 0899/116291

  УСЛУГИ

ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ

ПРЕВОДИ

МЦ "ВИВА ФЕНИКС". Тел. 058 580 111; 058 
580 222. 
Д-р ПЛАМЕН КИРИЛОВ - УРОЛОГ
преглежда пациенти само в кабинета си на 

ул. "Захари Стоянов“ 14
в понеделник, вторник, четвъртък от 15.30 

до 18.30 ч. - с направление;- свободен прием. 
Тел.: 0889 736101

До цент д-р Та шев, спе ци а лист вът реш ни и бъб-
реч ни бо лес ти, от ра вя ния, алер гии - тел. 62-53-41, 
0889/040 584, ком п лекс "Ле бед" вх. "В" /зад пар-
кин га на Бан ка "Би о хим" 

СТО МА ТО ЛОГ - д-р Мег ле на ПО ПО ВА, - ул. "Хр. 
Смир нен с ки" № 4,  тел. 84-17-03, все ки ден от 14 
до 19 ча са. 

НЕВ РО ЛОГ: д-р Н. Бе кя ров, тел. 0886/236951, 
прег ле ди и по до мо ве те. Неврологично отделение 
МБАЛ - Добрич и Медицински център "Вива 
Феникс"

ПРОФ. ЕН ЧО КАЛ ЧЕВ - ХИ РУРГ - по не дел ник 
14-17,30 ч.; Очен ка би нет - д-р М. Кал че ва - GSM 
0888502176; Д-р Ана ни е ва - GSM 0888380756; по-
не дел ник 9-17, чет вър тък 14-17, пе тък 9-16 ч.; гр. 
Доб рич, ул. "Л. Ка ра ве лов" N 8, вх. Б, ет. 1, тел. 
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! 

Ако имате проблеми с 
колата, решението им е 

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 

"ВалиДанс" - извършва всички видове бо-
яджийски услуги /пръскана мазилка "Вален-
тино", шпакловка, латекс, фасаген, блажна 
боя/, мострена къща - ул. "Отец Паисий" 3, 

0888/917986, тел. 058/603 876

С П Е Ш Е Н 
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

ЛЕВСКИ И ДОБРУДЖА
В своите начертания за 

българската национална 
революция Апостолът й 
Васил Левски отделя не-
малка роля и на Добруджа. 
Според неговите планове 
и тук би трябвало да се 
изградят частни комитети, 
които да подготвят народа 
за въстание – особено по 
Черноморието, край Дунав 
и в по-големите градове, 
където българското насе-
ление е най-многобройно.

Пътят на борбата, поета 
от Апостола, го отвежда в 
Добруджа през 1866 г. Ня-
колко са версиите за при-
чините, накарали Левски 
да напусне родния си край 
/в началото на 1866 г. той е 
учител в с. Войнягово, Кар-
ловско/ и да се озове в мал-
кото сернодобруджанско 
селце Еникьой. Единстве-
ният съвременник, който 
посочва точната причина, 
е известният възрожденски 
иконописец Цаню Заха-
риев, който по това време 
работи по изписването на 
църквата в Еникьой. В спо-
мените си той разказва, че 
Левски дошъл в Добруджа 
с двама свои сподвижни-
ци и носел някакви карти-
ни, които били забранени 
в Османската империя. 
Картините той предал на 
тулчанския възрожденец 
и родолюбец Димитраки 
бей Теодоров, но турската 
власт разбрала, че в Тул-
ча са се появили бивши 
участници в Българската 
легия. Двамата другари на 
Левски били задържани в 
конака, а той се измъкнал 
от града и тръгнал към 
Конгас, където като учител 
работел неговият роднина 
по майчина линия Васил 
Тотьов от Карлово. Тук 
той се запознава с Цаню 
Захариев. Будният младеж 
от Трявна осъзнавал теж-
кото положение в което 
е изпаднал българският 
народ и необходимостта 
от въоръжена борба за 
добиване на политическа 
и духовна свобода. Един 
разговор с Апостола е бил 
достатъчен, за да се отдаде 
младият тревненски зограф 
на освободителното дело. 
Цаню Захариев предлага на 
Левски да се хване даскал в 
съседното село Еникьой. В 
продължение на три месеца 
Апостолът и зографът де-
лили една стая в къщата на 
Кольо Каябашев и обсъж-
дали плана за въстанието, 
както свидетелства Цаню 
Захариев.

През октомври 1866 г. на-
родното дело налага Апос-
толът да отиде във Влашко. 
След два месеца се завръ-
ща в Северна Добруджа и 
пак учителства – този път 
в съседното село Конгаз. 
Левски пее на всяка служба 
в Еникьойския храм „Св. св. 
Кирил и Методий”.

Като учител той не при-
лага разпространените то-
гава телесни наказания 
на учениците. Под негово 
ръководство децата се учат 
не само на четмо и писмо, а 
и на любов към природата и 
най-вече към България.

Апостолът не забравя 
и своето призвание – под 
прикритието на учителска-
та професия Дяконът се 
занимава активно с ре-
волюционна дейност. Той 
създава тук патриотична 
„Тайна дружина“, която 
да подготви българите за 
бъдещото въстание и за 

самозащита срещу посто-
янните набези на черкези, 
татари и турци. Организи-
ра борби и състезания по 
гимнастика, прескачане на 
ровове и плетове, стрелба, 
надбягване и др. Така той 
подготвя добруджански-
те младежи за бъдещата 
борба . Информира ги и за 
политическите събития на 
Балканите и как те могат да 
спомогнат за добиването 
на българската свобода. 
Обикаля околните села, 
където привлича съмиш-
леници. Революционната 
пропаганда и непосред-
ствената физическа и бой-
на подготовка на младежта 
създават на Левски голяма 
популярност сред добру-
джанските селяни. 

Според едно запазено 
свидетелство и тук Левски 
е демонстрирал своите фи-
зически способности и е 
впечатлявал с постижения-
та си в отделни спортни уп-
ражнения. Ето какво пише 
учителят Манчо Джуджев 
през 1868 г.: „Дяконе Васи-
ле, Лъвски те зовяхме, ко-
гато ний тогаз – от Еникьой 
в Конгаз, като прескочи 
хаджи Герговата мааза”. 
Цялата тази дейност на 
Апостола е подчинена на 
неговите разбирания, че за 
делото, на което се е пос-
ветил, са нужни физически 
подготвени и издържливи 
дейци, които да понесат 

изпитанията на въоръже-
ната борба. В спомените 
на местните хора образът 
на Дякона е почти мито-
логизиран. В разказите им 
Левски е описан освен като 
красив младеж, с буден 
дух и същевременно много 
скромен.

В църковния двор Левски 
посадил три крушови дър-
вета, на чиито плодове ени-
кьойци се радвали в про-
дължение на десетилетия, 
гласят съхранените устни 
предания на възрастни жи-
тели на селото, достигнали 
до нас от техни потомци, 
преселили се в Южна Доб-
руджа след Крайовската 
спогодба. През пролетта на 
1867 г. Левски напуска за-
винаги Северна Добруджа и 
заминава за Влашко, за да 
стане знаменосец в четата 
на Панайот Хитов. 

Според някои съвремен-
ни автори по-късно през 
1869 г., когато Левски за-
почва изграждането на въ-

трешната революционна 
организация и обикаля бъл-

гарските градове, посеща-
ва и Хаджиоглу Пазарджик. 
Документално потвържде-
ние за подобно посещение 
обаче не е установено. 

Открити и запазени са 
документите, с които за 
пълномощници на Левски 
са определени комитетски-
ят работник с наименова-
ние Иван Муратооглу Афъз 
/не е известно истинското 
му име/ за Тулчанско, а 
Йордан Стоянов, с револю-
ционен псевдоним Кадир 
Афъз за Хаджиоглу Пазар-
джик. Това става във връз-
ка със събитията от 1872 г., 
когато към вече сформира-
ния от Левски през 1869 г. 
Български революционен 
централен комитет в Буку-
рещ, са включени и вече 
съществуващите до тогава 
революционни комитети в 
Добруджа. Такива са ко-
митетите в Бабадаг, ня-
кои тулчански села, Черна 
вода, Силистра, Балчик и 
Хаджиоглу Пазарджик.

Документални свиде-
телства за присъствие на 

Левски в Добруджа след 
1869 г. не са запазени, но 
както из цяло Българско и 
в нашия край Апостолът е 
бил „навсякъде и никъде”. 
Неговата идея е стигнала 
до умовете и сърцата на 
будни добруджанци. В на-
чертанията на Левски за 
българското въстание Доб-
руджа има своето място и 
не е разглеждана като пе-
риферия, а като неделима 
част от революционната 
мрежа. Добруджанци не 
остават встрани от борбите 
за свобода на българския 
народ – те дават своя дос-
тоен дан в освободителното 
движение. И в Добруджа 
Левски изпълнява своята 
освободителна мисия, по-
сявайки сред добруджанци 
идеята за отхвърляне на 
петвековния гнет.

Пламен НИКОЛОВ - 
уредник в отдел „Ис-

тория на българските 
земи ХV-ХIХ в.”, Регио-
нален исторически му-

зей - Добрич

Паметна плоча на Васил Левски в севернодобру-
джанското село Еникьой,  поставена през 2011 г. 
върху сградата на бившето училище, където Апос-
тола е бил даскал

Старата църква в Еникьой, където Левски е пял като дякон



ndt@dobrich.net

Брой 15 (6439) 23 февруари 2021 г. ПЪРВИ ЧАСТЕН ОБЛАСТЕН ВСЕКИДНЕВНИКwww.ndt1.com  8

ОВЕН – Днес се отворете към духовен 
начин на живот и ако имате възможност 
да помогнете, направете го, защото не мо-
жете да сте сигурни дали вашата позиция 
е най-правилна.

ТЕЛЕЦ – Днес преследвайте целите си 
без на всяка цена да ви се налага да сте 
против своите правила. Опитайте се да 
сте максимално спокойни и отделяйте 
достатъчно време за отдих.

БЛИЗНАЦИ – Днес усилията ви в про-
фесионалната сфера ще започнат да 
дават резултати. От вас се изисква да сте 
максимално решителни при отстояване на 
личните ви интереси.

РАК – Днес се предпазвайте от задълбо-
чаването на съществуващ вече конфликт 
в отношенията ви с партньора в любовта. 
Полагайте повече грижи за себе си, но не 
залагайте на егоизма си.

ЛЪВ – Днес не допускайте личното ви 
пространство в професионален, мате-
риален и личен план да бъде ограбено. 
Стремете се с точни действия да постига-
те набелязаните от вас цели.

ДЕВА – Днес вникнете в проблемите си, 
за да се освобождавате от тях. Обърнете 
внимание на партньора си, като отделяте 
време за развлечения, които ще се отра-
зят благоприятно.

ВЕЗНИ – Днес особено предпазливо се 
отнасяйте към текущото си финансово 
състояние, защото всеки опит от ваша 
страна да увеличите приходите си може 
да крие обективни рискове.

СКОРПИОН – Днес се опитайте да се 
освободите от грешките, допуснати от в 
миналото. Подгответе психически за не-
коректно отношение и опити за измами от 
страна на делови партньори.

СТРЕЛЕЦ – Днес се стремете към раз-
умно управление на наличните си финан-
сови средства. Избягвайте несигурността. 
Самотата може да има благоприятно въз-
действие върху вас.

КОЗИРОГ – Днес ще имате потребност 
да сте близко до особа, която винаги ви е 
подкрепяла. Не влизайте в противоречие 
със собствените си разбирания. Ще пос-
тавите начало на интимна връзка.

ВОДОЛЕЙ – Днес залагайте на ефектив-
ността, защото само така ще успявате да 
разполагате с достатъчно свободно време 
за отдих. Ще сте склонни да наранявате 
неволно близките си.

РИБИ – Днес не предприемайте финан-
сови операции. Работете усърдно, ако 
искате да получите желаните от вас резул-
тати и да увеличите значително приходите 
си в материален план.

ХОРОСКОП НА НДТ

- Господи, изпрати ми нормален мъж! Не те моля да намалиш цените на горива-
та... - Владислава от широк център но не тази, за която си мислите.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 
ДЕН казваме днес на 
зам.-кмета по финанси 
на община Добричка 
Атанас Дучев, с поже-
лания за здраве, пълни 
общински трезори и 
успех във всичко до-
бро, с което се заеме! 

РОЖДЕНИК днес е 
Румян Камбуров. Нека 
е здрав и нека добрите 
му начинания се увен-
чават с успех!

ПРЕКРАСЕН юби-
лей чества днес Ан-
гел Драгански, който 
става на уникалните 
20 години – времето, 
когато целият живот 
и целият свят са пред 
теб и ти дават шанс да 
направиш най-добрия 
избор. Здраве и щас-
тие на порасналото си 
момче желаят мама 
Дони и нашият колега 
Владимир Димитров. 
А всички ние от НДТ 
наричаме на младия 
човек един светъл и 
изпълнен със сбъднати 
копнежи житейски път! 

РОЖДЕНИК утре е 
Евгени Чобанов - об-
щински съветник  от 
МК ГЕРБ(СДС) в Ка-
варна. Нека е здрав 
и нека работи с ен-
тусиазъм за благато 
на хората от край-
морската община! 
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК в 
аванс казваме на тех-
ническия сътрудник в 
офиса на ГЕРБ в Бал-
чик Женя Хаджиева. 
Здраве, много щастие 
и сбъднати мечти же-
лаем на дамата ние от 
НДТ!

РИСКЪТ ОТ ЗАРАЗА С КОРОНАВИРУСА Е ДО ТРИ ПЪТИ ПО-МАЛЪК ЗА ХОРАТА С ОЧИЛА

СВЕТСКА 
КЛЮКА

Хората, които носят очи-
ла, са изложени на до три 
пъти по-малък риск от зара-
за с коронавируса, пише в. 
"Индипендънт", позовавайки 
се на резултатите от индий-
ско изследване.

Единият от начините, по 
които вирусът може да про-
никне в тялото, е като хо-
рата докосват очите, носа 
или устата си след контакт 
с него. Очилата обаче пре-
чат на човек да търка чес-
то очите си, в резултат на 
което рискът да се зарази 

намалява.
Изследването, публикува-

но в електронната библио-
тека medRxiv, е обхванало 
304 души (223 мъже and 81 
жени) - пациенти на бол-
ница в северната част на 
Индия на възраст между 10 
и 80 години, които са били 
наблюдавани две седмици 
миналото лято. От тях 19% 
са съобщили, че през по-
голямата част от времето 
носят очила.

Изследователите са уста-
новили, че участниците са 
докосвали лицата си до 23 
пъти на час, а очите - средно 
три пъти на час. Оказало 
се, че рискът от зараза с 
Ковид-19 е с два до три пъти 
по-малък сред изследваните 
лица, които са носили очила.

"Докосването и триенето 
на очите със замърсени 
ръце може да бъде важен 
път на заразяване. Дълго-
срочната употреба на очила 
може да предотврати много-
кратното докосване и трие-
не на очите", пишат авторите 
на изследването.

Лекарите препоръчват на 
хората, които носят кон-
тактни лещи, да преминат 
към очила, за да избегнат 
потенциалното предаване на 
коронавируса от ръцете към 
очите си.

АМЕРИКАНЕЦ ЗАПОЧНА 
БИРЕНИ ПОСТИ

Американец спазва нео-
бичайни пости, като не при-
ема никаква твърда храна, а 
енергия си набавя предимно 
от бира, съобщи ЮПИ.

Дел Хол от Синсинати пие 

само бира, вода, черно кафе 
и билков чай. Това се от-
разява добре на фигурата 
му - за три дена е отслабнал 
с 2,6 кг.

"Пия само по три до пет 
бири на ден, каза Хол. - Не 
е като да пия постоянно. 
Когато се храниш нормално, 
втръсва. Човек не яде едно 
и също нещо всеки ден. 
Затова определено няма да 

пия едно и също нещо ден 
след ден".

Първата глътка бира пре-
дизвиква прилив на "хормона 
на щастието"

Хол е постил така и пре-

дишните две години. И двата 
пъти това се е отразило до-
бре на здравето му. Отслаб-
нал е около 20 кг, кръвното 
и холестеролът му са се 
подобрили.

"Човшкото тяло е изуми-
телно", каза Хол. Преди са 
карали като праисториче-
ските хора - преяждали са, а 
след това са гладували. Сега 
обаче вече не гладуваме. 
Хол набира средства с ини-
циативата "Sgt. Del's Virtual 
Tip Jar" (виртуални бакшиши 
за сержант Дел").

Той ще използва парите 
за помощ на ресторантите и 
баровете, претърпели загуби 
заради пандемията.


