
„Броят на учениците пушачи се 
увеличава все повече, при това на-
малява долната възрастова граница 
на пропушване”. Това сподели пред 
в-к „НахОДКи“ Полина Стойнова, 
педагогически съветник в Първа 
езикова гимназия -  Варна. Едни от 
най-честите причини, поради които 

младежите посягат към цигарите, 
са желанието им да бъдат приети 
от връстниците си и интересът им 
да пробват нови, забранени неща, 
смята Стойнова. „Семейната среда, 
в която има пушачи и фактът, че 
тютюневите изделия са лесно дос-
тъпни, също допринасят за нара-

стващата тенденция”, допълва педа-
гогическият съветник.

Българските ученици са на една 
от челните позиции по употреба на 
цигари в Европа. Това сочат данни-
те от скорошно проучване, проведе-
но от УНИЦЕФ.

Тийнейджърите често живеят с 
идеята за безсмъртие и не се стра-
хуват от болестите, към които биха 
предразположили цигарите. „Тю-
тюнопушенето обаче е опасен на-
вик, който постепенно се превръща 
в порок, а накрая – в зависимост“, 
предупреждава госпожа Стойнова. 

При горенето на цигарите се от-
делят хиляди токсични вещества. 
Експертите отбелязват, че не само 
активното, но и пасивното пушене, 
което представлява поемане на ци-
гарения дим, издишан от друг чо-
век, вреди сериозно на здравето. 

Радина УЗУНОВА

 Уважаеми читателю,
Държиш в ръцете си 

първия брой на вестник 
„НахОДКи“ и те очакват 
много изненади! В това 
заглавие има много пос-
лания – На ход, ОДК, на-
ходки….

На ход е Центърът за 
подкрепа за личностно 
развитие - Общински дет-
ски комплекс  като най-го-
лямата институция във Варна за обучение, възпита-
ние, кариерно ориентиране, личностно израстване на 
децата и младите хора в свободното им  време.  ОДК, 
събрал под своя покрив, без звънец и задължително 
записване, над 2500 ученици, които усвояват знания 
и умения в областта на науките, изкуствата и спорта. 
Находките са нашите талантливи възпитаници, доне-
сли хиляди награди от участия в конкурси и фестива-
ли и разнесли славата на Варна и България по целия 
свят!

На страниците на  вестника ще намериш авторски  
статии и материали, написани от  учениците ни. Ще 
видиш днешния и бъдещия ден през техния поглед, 
през тяхното светоусещане за добро и лошо, за любо-
вта и омразата, за свободния дух и човешките взаимо-
отношения. 

До тях неотлъчно ще бъдат техните педагози и 
съмишленици в лицето на редакционната колегия. 
Тяхната задача е да ги научат на основните журналис-
тически правила и на най-важното условие в журна-
листиката  - да казваш ИСТИНАТА. Няма свобода без 
истина. Не си свободен, ако не знаеш истината за себе 
си и околната реалност. 

От най-ранна младежка  възраст авторите на нашия 
вестник трябва да се научат, че  свободата на  словото е 
фундаментът на свободните общества.

Свободата да се изразяваш и свободният достъп до 
информацията са фундаментални права на свободния 
човек. Но те не водят до свобода, ако не са съобразени 
с моралния начин на изразяване на мнение. Кой е той?  
Да казваш истината и да пазиш достойнството на чо-
века срещу теб!

Желаем ви приятно четене.

Монка НИКОЛОВА
Директор на ЦПЛР – OДК, гр. Варна

Общо 17 училища във 
Варна са обявени за ино-
вативни, научи в-к „На-
хОДКи”. Статистиката е 
на Министерството на 
образованието и науката 
и касае 2018 г.  Под вни-
мание експертите вземат 

прилагането на нови-
те методи на обучение, 
чрез използване на об-
разователни платформи 
и софтуери. Обучението 
включва електронни те-
стове, интерактивни пре-
зентации, забавни игри и 

разчупени диалози между 
учителите и учениците. 
Идеята е чрез новите ме-
тоди на преподаване да 
се развие креативността 
на подрастващите, както 
и да се подтикнат да бъ-
дат по-дейни в часовете. 

Много от тези системи са 
все още на експеримен-
тално ниво в България, 
но по-разработените от 
тях показват обещаващи 
резултати в страни като 
Финландия и Германия.

Маргарита СЛАВОВА

Безплатно месечно издание на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна бр.1, година I, февруари 2019 г.

www.odk-varna.com, 
Facebook.com/odkvarna
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Педагогически съветник твърди:

БРОЯТ НА УЧЕНИЦИТЕ 
ПУШАЧИ СЕ УВЕЛИЧАВА

17 УЧИЛИЩА ВЪВ ВАРНА СА ОБЯВЕНИ ЗА ИНОВАТИВНИ

ВЕСЕЛИНА ДОБРЕВА:
ПОДРАСТВАЩИ ПОСЯГАТ КЪМ ДРОГАТА ОЩЕ В ПЕТИ КЛАС
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“Свободата, Санчо, е най-великото благо на таз земя!” 
Мигел де Сервантес

На едно от първите места в Европа сме по употреба на тютюневи изделия от подраства-
щи, сочи скорошно проучване на УНИЦЕФ



Минимум 2 часа и по-
ловина на ден прекарват 
в Инстаграм ученици 
от варненски гимназии. 
Това сочи проучване* 
на в-к „НахОДКи”, про-
ведено за периода 14-20 
януари. В изследването 
участие взеха 35 възпита-
ници на Математическа 
гимназия, Средно учили-
ще за хуманитарни науки 
и изкуства „Константин 
Преславски“ и IV Езико-
ва гимназия. Най-дълго 
прекараното време в Ин-
стаграм е цели 10 часа, 
сочат оше резултатите от 
изследването.

Безспорен факт е, че 
повечето ученици пре-
карват пред телефони, 
таблети и компютри 
огромна част от време-
то си. И въпреки че тези 
числа изглеждат фра-
пантни, то нека се за-
мислим – защо всъщност 
телефоните, таблети-
те и компютрите са 

толкова атрактивни? 

На първо място роди-
телите не осъзнават как-
ва част от живота на де-
цата им заемат социални-
те мрежи и колко са ва-
жни за тях. Те са не само 
начин, по който да пред-
ставят себе си и живота 
си пред връстниците си, 
но им позволяват да ко-
муникират с приятели 
във всяка точка на света 
и дори със свои идоли. 
Сериалите и известните 
хора, на които се възхи-
щават, влияят в голяма 
степен на техния све-
тоглед. Тийнейджърите 
използват интернет като 
начин да бъдат в крак със 
събитията около тях и 
да комуникират. А и при 
голямото натоварване в 
училище и множество 
извънкласни форми, 
които се посещават и 
заетите графици, това е 
единствената им форма 
на контакт с голяма част 

от приятелския им кръг.
За съжаление, тази 

свързаност действител-
но може да има доста не-
гативни ефекти. Някои 
изразходват прекалено 
много време във вирту-
алното пространство и 
това им коства възмож-
ността да комуникират 
лице в лице. Други свик-
ват да приемат инфор-
мация в готов вид до та-
кава степен, че изгубват 
възможността сами да 
си я извличат от заоби-
калящия ги свят. Масо-
во явление при младите 
са и проблеми с очите. 
В действителност не е 
нужно тийнейджърът да 
страда от негативите на 
онлайн пространството. 
Стига само да го приема 
в умерени количества.

* Проучването няма 
претенции за предста-
вителност! 

Даница КОСТОВА 

В наши дни наркотиците са се пре-
върнали буквално в епидемия. Все повече 
млади хора пушат и разпространяват 
марихуана. Зачестяват и смъртните 
случаи, вследствие от предозиране с пси-
хоактивни вещества . Веселина Добрева 
– студентка по медицина в МУ - Варна 
и обществен възпитател в направление 
„Психоактивни вещества” към дирекция 
„Превенции”  в Община Варна, обяснява за 
читателите на в-к „НахОДКи” на какво 
се дължи и до какво води употребата на 
наркотици.

-  Г-жо Добрева, на каква възраст за-
почват да се употребяват наркотици?

 - В последните години има тенденция 
към намаляване на възрастта – главно 
деца и тийнейджъри започват да употре-
бяват психоактивни вещества. Основно 
това са ученици между пети и осми клас. 

- Какви са основните причини за упо-
требата на наркотици?

 - Причините са пряко свързани със 
средата. В тази възраст семейството губи 
влияние над индивида за сметка на при-
ятелите – тийнейджърът започва да пре-
карва повече време навън, отколкото 
вкъщи, и да подражава на връстниците 
си. При преминаването от училище в гим-
назия, най-лесният начин за детето да се 
впише сред новите си съученици е да за-
почне да посещава с тях „пушкома“ и да 
ходи на партита с алкохол и наркотици. 
Друг фактор е натискът – когато приятели 
насилват връстника си да употреби опре-
делен наркотик, за да бъде приет в тяхната 
социална група. Проблемите в училище и 

в семейството също водят до търсене на 
психоактивни вещества с цел избягване от 
реалността. 

-  До какви вреди за здравето води 
употребата на наркотици?

Употребата на наркотици влияе както 
на тялото, така и на начина на живот на 
човека – той става избухлив и нервен, от-
късва се от семейство и приятели, навлиза 
в нови, по-съмнителни групи и започва да 
прибягва до крайности – хазарт, побоища, 
кражби, докато накрая не загубва себе си в 
своята зависимост. 

Наркотиците забавят образуването 
на връзки между невроните, в мозъка се 
натрупват различни субстанции от нар-
котичните вещества, които променят био-
химията на тялото и нарушават неговото 
развитие. Потискат се центровете на мо-
зъка, свързани с вземането на решения и 
запаметяването, притъпяват се сетивата. 

 - Как може да се потърси помощ?
 - Първата стъпка е зависимият да осъз-

нае, че има проблем – когато е устроил жи-
вота си около наркотика и не може да си 
го представи без него. Той няма да приеме 
помощ, докато сам не признае, че тя му е 
необходима. Ключово е да му се предложи 
подкрепа от близки и приятели. Добре е да 
се потърсят групи за взаимопомощ, за да 
се създаде среда, позволяваща и мотиви-
раща неговото лекуване.

Винаги можеш да обясниш на свой бли-
зък какви рискове крие употребата на нар-
котици и да му напомниш, че никога не е 
късно за промяна!

Стефани АНГЕЛОВА

Две американски гражданки са из-
брали да бъдат учителки във варнен-
ски училища, научи в-к „НахОДКи“. 
Едната преподава в Математическа 
гимназия „Д-р Петър Берон“, а друга-
та - в Първа езикова гимназия. Кортни 
Ибабао и Киана Мирмаджлеси изби-
рат България заради нейната уникална 
култура, история и иновативен начин 
на обучение. Те са тук по програмата на 
Фулбрайт – “English Teaching Assistant 
Program”. Тази програма дава възмож-
ност на американци да преподават ан-
глийски език в класните стаи на раз-
лични страни по света.  

Ибабао живее в България от пет 
месеца. Тя е учител по английски език 
на ученици от 9 до 11 клас в Матема-
тическа гимназия „Д-р Петър Берон“ и 
води клуб по английска реч и дебати, с 
чиито постижения се гордее. Препода-
ва разговорен английски чрез проекти 

и игри. При единадесетокласниците се 
фокусира над подготовката за влизане 
в университет. За нея животът в Бъл-
гария е едно голямо приключение. На-
учила е много за културата и хората и 
е пътувала до множество места, като 
иска да посети още.

Киана Мирмаджлеси е в България от 
септември 2018 до края на юни 2019 го-
дина. Преподава на учениците от осми 
и девети клас в Първа езикова гимна-
зия във Варна, като ги учи да говорят 
свободно английски език. За всеки час 
тя избира интересна тема, която да дис-
кутира с класа. За учениците си казва, 
че са изключително талантливи и всеки 
ден за нея е пълен с изненади. Харесва 
й да живее във Варна, да изследва раз-
нообразието от ресторанти и магазини 
и да се разхожда по плажа.

Стефании АНГЕЛОВА

14  000 са регистри-
ралите се читатели в 
Регионална библиотека 
„Пенчо Славейков” във 
Варна през 2018 г. Те са 
посетили библиотеката 
в рамките на тези 12 ме-
сеца общо над 100  000 
пъти,  сочи официалната 
статистика на културна-
та институция. 5200 от 
регистриралите се чита-
тели са на възраст под 18 
години. Спрямо 2017 г. 
посещенията в библио-
теката са се увеличили с 
над 10 000 пъти. Общият 
брой на раздадените ма-
териали пък е 216 000.

„Броят на младите чи-
татели нараства, защото 
се увеличават инициа-
тивите, които са насоче-
ни към тази аудитория. 
Провеждат се срещи с 
писатели и литературни 
петъци. Голяма част от 
хората, които посеща-
ват тези събития, стават 
нови читатели на библи-
отеката”, заяви пред в-к 
„НахОДКи” Кристиана 
Димчева, главен библи-
отекар в РБ „Пенчо Сла-
вейков”.

Според г-жа Димче-
ва да разглеждаш една 
добре оформена книга е 

завладяващо приключе-
ние. „Докосваш се до тру-
да на различни творци 
и ти самият участваш в 
пресъздаването на исто-
рията“, казва библиоте-
карката.

Димчева смята, че че-
тенето през интернет не 
променя отношението 
към произведението.  
Убедена е обаче, че ако 
човек иска да притежава 
една книга, защото тя му 
е любима, непременно 
ще си я закупи на харти-
ен носител. 

Милица ИВАНОВА

бр.1, година I, февруари 2019 г.

АКТУАЛНО

Веселина Добрева: Равносметка

ПОДРАСТВАЩИ ПОСЯГАТ КЪМ 
ДРОГАТА ОЩЕ В ПЕТИ КЛАС

Проблемите в училище и семейството водят до търсене на психоактивни вещества, 
казва още общественият възпитател към дирекция „Превенции” в Община Варна

УЧЕНИЦИ ОТ ВАРНЕНСКИ ГИМНАЗИИ 
ПРЕКАРВАТ МИНИМУМ ПО 2 ЧАСА НА ДЕН 
В ИНСТАГРАМ

Тийнейджърите 
използват 
интернет, за да 
общуват и да са в 
крак със събитията

ДВЕ АМЕРИКАНКИ СА ИЗБРАЛИ ДА 
ПРЕПОДАВАТ ВЪВ ВАРНЕНСКИ ШКОЛА

За година

С 10 000 СА СЕ УВЕЛИЧИЛИ ПОСЕЩЕНИЯТА 
В РБ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” 



Втори март е датата, на която ще се 
проведат тържествените церемонии по 
награждаване на лауреатите от VIII На-
ционален ученически конкурс „Българ-
ски архитектурни паметници в макети” 
и XVIII Регионален ученически конкурс 
„Моята България” за изпълнение на ху-
дожествено слово и художествена фо-
тография. Това научи в-к „НахОДКи” 
от ръководството на ЦПЛР – Общински 

детски комплекс, гр. Варна. Домакин на 
церемониите ще бъде Младежкият дом в 
морската ни столица. Протоколите с ре-
шенията на журито ще бъдат публику-
вани в официалната страница на ОДК – 
www.odk-varna.com. За «Български архи-
тектурни паметници в макети» това ще 
стане на 25 февруари. Три дни по-късно 
в страницата ще бъдат качени и резулта-
тите от «Моята България».

НахОДКи 

Ще й дам още пет ми-
нути. И си тръгвам. Кой 
знае, може да й трябва 
още време за грима или 
пък да е в задръстване. 
Едва ли ще ми е вързала 
тенекия отново – този 
път обеща да дойде, без 
извинения! Най-сетне да 

оправим нещата като ци-
вилизовани хора – или 
поне доколкото обстоя-
телствата позволяват.

Не се надявам на не-
възможното – не мога 
да очаквам да ме приеме 
обратно, просто ей така 
да заличи от паметта си 
последната година и по-
ловина безсънни нощи 
на караници и плач, до-
вели най-накрая до без-
умното ходене по съди-

лища, усложняващо вече 
достатъчно сложните ни 
взаимоотношения.

Аз съм виновен за 
всичко, естествено, ос-
ъзнавам го – без мен тя 
сигурно щеше да води 
по-добър живот сега. 
Каза ми да стоя далеч от 

нея, да я оставя да запо-
чне отначало, начисто. 
Но... ех, колко искам да 
я видя! Така ми липсва 
гласът й, смехът й, пар-
фюмът – бръчицата на 
носа, когато се смее. И 
децата ми липсват – от 
толкова време не съм ги 
виждал. Колко ли са по-
раснали... Дали ме пом-
нят?...

Пет минути по-късно:
„Йорданов, слез на 

земята и се прибирай в 
килията! Свижданията 
свършиха! Какво ста-
на, пак ли не дойде тво-
ята възлюбена? Срам, 
срам...”

„Петров, спри вече да 
го подкачаш – знаеш, че 
му е трудно... горкички-

ят, да вярва, че съпругата 
и децата му са още живи. 
Че и напразно да ги чака 
на всяко свиждане... Тц-
тц...”

„Ти пък какво го съ-
жаляваш бе, Григоров? 
Да е бил обмислил по-
добре дали на крехката 
му главица ще остане 
травма, преди да реши да 
ги очисти, мизерникът...”

Стефани АНГЕЛОВА

„Рома“ е много живописен и естествен 
филм. Той е като подобие на ежедневието 
ни. Не стои като предмет на изкуството, 
а като почти истинска, завладяваща исто-
рия, породена от делника.” Такива впечат-
ления изрази за лентата на мексиканския 
режисьор Алфонсо Куарон Александър 
Габровски. Габровски е възпитаник на ки-
но-школа „Братя Люмиер” и литературен 
клуб „Касталия” към ЦПЛР – Общински 
детски комплекс, гр. Варна. Александър 
бе провокиран от ръководителката на 
школа „Братя Люмиер” Елица Матеева да 
се запознае с последната творба на Куа-
рон и да опише въздействието, което лен-
тата му е оказала.  

„Филмът е  много поетичен – събития-
та в него се случват в един спокоен ритъм, 
с акценти върху детайлите. Ако трябваше 
да направя филм за детството, бих из-
ползвал модела на Куарон, защото много 

ми допадна. Ритъмът би бил по-жив, но 
пък нямаше да се концентрирам върху 
величественото, а бих изследвал именно 
онези събития, които в главата на едно 
дете придобиват значимост”, допълва 
Александър Габровски.

Филмът „Рома” на Алфонсо Куарон е 
номиниран през т.г. за 10 награди „Оскар” 
в различни категории. 

„Според мен „Рома” ще спечели награ-
да за чуждоезичен филм, но ми се иска да 
получи наградата за режисура, защото 
я заслужава. Има лекота в играта на ак-
тьорите и същевременно зрителят остава 
с впечатлението, че дори, когато „Рома“ е 
приключил, животът на героите продъл-
жава извън физическия край на лентата”, 
споделя още Александър Габровски.

Очакайте във втори брой на вестник 
„НахОДКи” впечатленията за лентата 
„Рома” на Стелиан Ганчев.

Композитори, режисьо-
ри, поп и оперни певци ще 
дойдат във Варна за от-
белязването на 55-ата го-
дишнина на Детски вока-
лен ансамбъл „Сребърни 
звънчета” при ЦПЛР – Об-
щински детски комплекс, 
гр. Варна, научи в-к „На-
хОДКи”. В морската столи-
ца се очакват композито-
рът Георги Секейра, който 
работи и живее в Австрия, 
оперният певец Явор Ра-
дованов, режисьорката 
Ани Кръстева, поп изпъл-
нителите Деница Драгова, 
Венета Костадинова и Ве-
нелин Иванов, солистката 
на вокално трио „Сенти-
ментъл суингърс” Вера 
Шандел и др. „Общото 

между всички тях е, че са 
бивши възпитаници на 
вокалния ансамбъл през 
годините”, отбеляза Юлия 
Недева (на снимката), ху-
дожествен ръководител на 
„Сребърни звънчета”. 

Празничното събитие 
е насрочено за месец юни. 
На една сцена тогава ще 
излязат повече от 100 деца. 
На тържествения концерт 
ще бъде поканена и осно-
вателката на „Сребърни 
звънчета” Ангелина Ми-
лева и някои от първите й 
възпитаници от Кюстен-
дил, стана ясно още от ду-
мите на Юлия Недева.

 „Желанието ни е да пре-
върнем тази годишнина в 
голям празник не само за 
„Сребърни звънчета”, а и 
за Общински детски ком-
плекс и цяла Варна”, каза 
още художествената ръко-
водителка на „звънчетата”.

Преди 55 години в Кюс-
тендил се ражда първият 
по рода си детски вокален 

ансамбъл. До 2014 г. редом 
с децата неизменно върви 
Ангелина Милева. Тя е за-
служил деятел на култура-
та, носител на орден „Ки-
рил и Методий” – Първа 
степен, носител на награда 
„Варна”, Почетен гражда-
нин на Кюстендил.

Художественият ръ-
ководител на „Сребърни 
звънчета” Юлия Недева е 
завършила Националната 
музикална академия. Ра-
ботила е във Варненска-
та филхармония. От 2006 
г. е музикален педагог, а 
по-късно става и худо-
жествен ръководител на 
„звънчетата”. Носител е 
на Златна значка на Съюза 
на музикалните дейци и 
награда „Варна”, която й е 
присъдена за високи твор-
чески резултати при ра-
ботата с деца и спечелени 
десетки призови места от 
участия в международни и 
национални конкурси.

НахОДКи

НЯКЪДЕ БЯХ ЧЕЛ,  
ЧЕ И СКАКАЛЦИТЕ СЪНУВАЛИ
Тази вечер
един скакалец сънува,
че е човек,
че си има ръце и крака
с по пет пръста,
ходи на работа,
живее с жена и деца,
мие чиниите,
след като те се нахранят.
Що за интересно битие,
си мисли скакалецът.

Тази вечер
един човек сънува,
че е скакалец,
че прехвръква,

Участници от 26 об-
ласти на България са се 
включили в XXII издание 
на Националния кон-
курс „Любовта в нас” за 
литературно творчество 
и визуални компютър-
ни изкуства, научи в-к 
„НахОДКи”. Конкурсът 
се организира от ЦПЛР 
- Общински детски ком-

плекс, град Варна и е част 
от Националния календар 
на Министерството на об-
разованието и науката за 
изява по интереси на де-
цата и учениците. В раздел 
„Литературно творчест-
во” участниците са 266 с 
над 420 стихотворения 
и произведения в проза. 
В раздел „Визуални ком-

пютърни изкуства” свои 
рисунки и презентации са 
изпратили 112 деца. Тази 
година, освен от България, 
в надпреварата са се вклю-
чили и деца от Молдова и 
Испания. Награждаването 
на най-добрите ще бъде 
на 16 февруари от 11ч.  в 
Младежки дом, Варна.

НахОДКи
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ИЗКУСТВО И КУЛТУРА

Кино

Стихотворение

ЛАУРЕАТИ ОТ ДВА КОНКУРСА  ЩЕ ПОЛУЧАТ 
ОТЛИЧИЯТА СИ  НА 2 МАРТ ВЪВ ВАРНА

Разказ

ВЪВ ФАЗА НА ОТРИЧАНЕ

КОМПОЗИТОРИ, РЕЖИСЬОРИ И ПЕВЦИ ИДВАТ 
ЗА ЮБИЛЕЯ НА „СРЕБЪРНИ ЗВЪНЧЕТА”

УЧАСТНИЦИ ОТ 26 ОБЛАСТИ СПОРЯТ ЗА ОТЛИЧИЯТА В НК „ЛЮБОВТА В НАС”

АЛЕКСАНДЪР ГАБРОВСКИ:
„РОМА“ НЕ СТОИ КАТО ПРЕДМЕТ НА ИЗКУСТВОТО, 
А КАТО ЗАВЛАДЯВАЩА ИСТОРИЯ

подскача из шумолящите,
жълти треви
безгрижен и чист,
свободен от работа,
жена и деца,
от задължението си да мие чиниите
всяка вечер,
след като те се нахранят.

Тази вечер
те разменят местата си
и скакалецът е човек,
а човекът скакалец.
Само за малко…
Само
за да избягат от реалността.

Ал. ГАБРОВСКИ
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  Несъмнено в днешно 
време Фотошопът (ред.бел. 
– комерсиална програма 
за обработка на растерна 
графика) е познат под без-
крайно много версии от 
безкрайно много източни-
ци. Много хора обаче ин-
стинктивно си представят 
компютърната версия, ре-
шават, че е твърде сложна 
за тях и отхвърлят изцяло 
идеята да се научат да ре-
дактират изображения. За 
да ги опровергая, сега ще 
представя няколко мобил-
ни приложения с прост, 
но ефективен интерфейс, 
с какъвто всеки може да се 
научи да работи.

Picsart e малко по раз-
мер, но с невероятно много 

функции. Съдържа не само 
различни инструменти за 
рисуване и редактиране, но 
и своя собствена социална 
мрежа, в която да бъдат 
споделяни подобни произ-
ведения.

Cymera и Snapseed от 
своя страна имат доста по-
вече и по-интересни въз-
можности за редактиране 
на портрети от голяма част 
подобни приложения в 
App Store.

YouCamMakeUp има 
функции за поправка на 
лицеви несъвършенства, 
въпреки че по-скоро става 
за забавление, от колкото 
за сериозна редакция.

Pixaloop има възмож-
ности за интерактивна ре-

дакция на пейзажни сним-
ки.

Drawing desk има за-
видна гама четки и цвето-
ве за уникални по рода си 
виртуални рисунки.

Това са едни от най-по-

пулярните приложения на 
пазара. Достатъчно широ-
кообхватни са и предраз-
полагат дори най-несръч-
ния човек да се захване с 
редакция на снимки.

 Даница КОСТОВА

Консумацията на ки-
село мляко носи със себе 
си много здравни ползи, 
твърдят изследователи и 
медици. Една от ползите 
при неговата консумация 
е понижаването на риска 
от развиване на злокачест-
вени тумори в човешкия 
организъм. Бактериите, 
предизвикващи млечноки-
селата ферментация в бъл-
гарското кисело мляко, са 
известни като Lactobacillus 
Bulgaricus и Streptococcus 
Thermophilus. През да-
лечната 1951 г. от щам на 
Lactobacillus Bulgaricus 
(щам LB51Ò) е извлече-
но мощно антибиотично 
и туморонекротизиращо 
вещество. Откритието е на 

д-р Иван Богданов. 
В наши дни се смята 

също, че киселото мляко 
намалява риска от осте-
опороза, помага в остлаб-
ването, препоръчва се като 
храна преди и след тежки 
физически натоварвания и 
спортни тренировки.

Кисело мляко може  да 
се произвежда и при до-
машни условия. То се по-
лучава като се загрее пряс-
но мляко до оптимална 
температура. Закваската 
се разбива отделно в мля-
ко и се добавя с бъркане. 
После продуктът се затва-
ря и се оставя на топло за 
няколко часа. 

Йоана АТАНАСОВА

В последните години се 
наблюдава тенденция аби-
туриентките да започват 
да търсят рокли за бала 
все по-рано. Това заяви 
пред в-к „НахОДКи” ди-
зайнерката Теодора Ганче-
ва. „Още  със започването 
на учебната година двана-
десетокласничките посе-
щават бутиците за облекла 
в търсене на мечтания мо-
дел. Често те предварител-
но са си набелязали такъв 
в интернет пространство-
то, който моделиер-дизай-
нерите опитват да възпро-
изведат, съобразявайки 
се максимално с модните 
тенденции”, сподели Ган-
чева.  

Предпочитанията на 

бъдещите абитуриентки 
се различават много от 

тези от минали години. 
Най-големите разлики се 

наблюдават в материите, 
използвани за ушиване 

на облеклата, както и в са-
мия силует на роклите. „За 
разлика от 2018 г., когато 
се предпочитаха по-сво-
бодни модели от шифон, 
сега най-актуални са тези 
в стил „принцеса” с бога-
ти долни части, украсени 
с тюл, повече камъчета и 
брокат. Друга актуална 
тенденция са роклите тип 
„tattoo“. При тези модели 
най-модерното е броди-
рането на дантела върху 
телесен цвят тюл”, заяви 
дизайнерката. 

Много актуални са и 
роклите стил „русалка”, 
които максимално подчер-
тават фигурата на модела. 
Предпочитанията на аби-
туриентките са този вид да 

бъдат със силно изрязан 
гръб, който допълнително 
подчертава тяхната еле-
гантна визия.

Теодора Ганчева е ро-
дена през 1975г. в Бургас. 
Тя е моделиер-дизайнер, 
организатор на събития и 
собственик на магазин за 
булчински облекла във Ва-
рна. Любовта към модата 
наследява от своята майка 
заедно със семейния биз-
нес. През своя 20-годишен 
опит Ганчева и нейният 
екип са превръщали меч-
тите на стотици дами в 
реалност, осигурявайки 
им всичко необходимо за 
техните балове и сватби.

Даниел ЛУКАНОВ

„Активният начин на 
живот засилва имунната 
система и понижава зна-
чително риска от развива-
не на множество болести.” 
Това заяви пред в-к „На-
хОДКи” Милко Димитров, 
професионален треньор 
по борба и дългогодишен 
фитнес инструктор. Спо-

ред Димитров спортува-
щите активно по-рядко 
страдат от онкологични 
заболявания. Спортът 
значително подобрява и 
функциите на мозъка. Ин-
структорът препоръчва да 
тренирате редовно, защото 
по този начин се намалява 
нивото на стреса и се сти-

мулира синтезирането на 
ендорфин в тялото. „Спор-
тът ни учи на дисциплина, 
търпение и постоянство. 
Той създава у нас полезни 
навици, които можем да 
прилагаме във всяка сфера 
от живота“, сподели още 
Милко Димитров

Деница РУСЕВА
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РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Полезно

МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ЛЕСНО РЕДАКТИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ
КОНСУМАЦИЯТА НА КИСЕЛО МЛЯКО 
НОСИ МНОГО ЗДРАВНИ ПОЛЗИ

ТРЕНЬОРЪТ МИЛКО ДИМИТРОВ: 
 АКТИВНИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ ЗАСИЛВА ИМУНИТЕТА

ТЕОДОРА ГАНЧЕВА:

АБИТУРИЕНТКИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА ТЪРСЯТ РОКЛИ ЗА БАЛА ВСЕ ПО-РАНО
Най-актуални са тоалетите в стил „принцеса”, които са с богати долни части, украсени с тюл, повече камъчета и брокат, смята моделиер-дизайнерката


