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ПРИЛОЖЕНИЕ Изпълнителната комисия на ГЕРБ реши да не приема оставката му като областен
координатор на партията в Пловдив-област. Нещо повече - върховният орган на
управляващите дори благодари на Георги Мараджиев за проявения висок морален
стандарт с депозираната оставка при появата на най-малкото съмнение около репу-
тацията му. Също ИК на ГЕРБ оцени високо работата на Георги Мараджиев като
областен координатор, вследствие на която на последните местни избори в Пловдив-
област ГЕРБ спечели 6 нови общински кметове. Припомняме, че Мараджиев придобил
няколко апартамента на Слънчев бряг на занижени за свои хора цени.  ç
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ни стикери в Банкя, Панча-
рево, Нови Искър, още ня-
кои села и за Северната ско-
ростна тангента на Околов-
ръстното шосе на София.
"Нали знаеш колко бързо ще
се разправя с вас? Как може
да ми изкарвате хората на
улицата за някаква абсолют-
на глупост?, каза премиерът
на Терзийски, който изслу-
ша конското прав и с наве-
дена глава, без да каже и ду-
ма в своя защита. "И още
един път, ако ме направите
така да се задъхам преди Ми-
нистерски съвет, ще бъде
много критично за вас, мно-

за пътния шеф
ефът на АПИ тука ли е? За-
що ми правите тези номер-
ца, а, защо ми правите но-
мера?". С тези думи на пре-
миера Бойко Борисов вчера
започна заседанието на Ми-
нистерския съвет. Пред ми-
нистрите той се държа уни-
зително с шефа на Агенция
"Пътна инфраструктура" Ге-
орги Терзийски заради про-
тестите на жители на Нови
Искър, които трябва да пла-
щат винетка, за да преми-
нават по Околовръстния път
на столицата. Гневът на Бо-
рисов бе провокиран от пос-
тавянето на знаци за винет-
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го бързо критично", каза Бо-
рисов. После му разпореди:
"Свободен си!".

В началото на миналата
година премиерът Бойко Бо-
рисов демагогски обяви, че
по столичната Северна ско-
ростна тангента ще се пъту-
ва без винетка въпреки ре-
шението на правителството
от края на 2018 г. да е пла-
тено. Сега обаче се оказва,
че повече от година нищо
не е направено и хората от
селищата около София ще
трябва да си купуват винет-
ка, за да ходят на работа в
столицата.

Ï
в Москва, има важно значение. То показва, че от
най-високо ниво у нас се признава приносът на
Българската армия за разгрома на хитлеристка Гер-
мания. Досега малко или много имаше съмнения, че
България може да бъде една от страните, които ще
игнорират 75-годишнина от края на Втората светов-
на война и някак срамежливо, например само с
прояви на неправителствни организации с подкре-
пата на Министерството на отбраната, ще отчетат
9 май. В някои от държавните органи прозира боя-
зън от ангажиране с подобаващо отбелязване на
годишнината. Интересът от тяхна страна не е както
при 100 години от Балканската и Първата световна
война. Това може да бъде обяснено с различни аргу-
менти. Един от тях е, че Първа българска армия е
била в състава на Трети украински фронт, т. е. на
Съветската армия. Днес външнополитическият ни курс
е друг, което дава своето отражение. Така както пак
срамежливо отминаваме годишнините, които ни на-
помнят за жертвите от англо-американските бом-
бардировки. Има още нещо от телефонния разговор
между двамата президенти, което не може да не
прави впечатление. Нашият държавен глава е отбе-
лязал, че хиляди българи са взели участие във Вто-
рата световна война и са допринесли за победата
над хитлеризма, като предложил да бъде отправена
покана и към български ветерани за участие в цере-
монията по отбелязването на Деня на победата. Тази
признателност към останалите живи български фрон-
товаци ще бъде оценена от тях. Днес те са на въз-
раст между 94 и 104 години. Дали са много на
родината, дори и само с факта, че по повика на
държавата са тръгнали за фронта с ясното съзнание,
че може да не се върнат при семействата си. Впро-
чем повече от 13 хиляди останаха по бойните поле-
та на днешна Република Северна Македония, Репуб-
лика Сърбия, Хърватия и Унгария. Живите ветерани
са с гордо вдигнати глави и се чувстват победители.
Не бива държавата ни да се чувства победена. И
заради тях, и заради загиналите. Точно за това при-
емането на поканата от президента Румен Радев има
много по-голямо значение от едно обикновено ин-
формационно съобщение.

Спирдон СПИРДОНОВ

резидентът ще бъде в Москва на Деня на
победата. Това не е обикновено съобщение.
Това, че държавният глава Румен Радев е приел
поканата на президента Владимир Путин да
участва в отбелязването на Деня на победата

Футболисти, треньо-
ри и директори на Лев-
ски направиха нещо
невиждано за българс-
кия футбол. Оказа се,
че Петър Хубчев и по-
мощниците му са се от-
казали от заплатите си,
за да облекчат тежкото
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финансово състояние
на клуба. Това разкри
изпълнителният дирек-
тор на "сините" Павел
Колев, който е сторил
същото. Без заплати
ще работят и остана-
лите служители на "Ге-
рена", докато обстанов-

ката не се нормализи-
ра. Футболистите пък
играят без премии от
ноември, когато вече се
е знаело, че "сините"
могат да имат финан-
сови затруднения, а
предложението за това
е дошло от тях. < 24

Снимка
Пресфото
БТА

София.
По повод
147 години
от смъртта
на Васил
Левски
столичани
се покло-
ниха пред
паметта
на великия
българин.
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Телефонен разговор
проведоха във вторник
президентът на Руската
федерация Владимир
Путин и президентът на
Република България
Румен Радев, съобщава
сайтът на руския прези-
дент kremlin.ru. Според
кратката информация
разговорът е бил по
инициатива на българска-
та страна.

Главата на българската
държава е потвърдил
своето участие в тържест-
вата за 9 май, които
предстоят в Москва и са
посветени на 75-годишни-
ната от победата във
Великата отечествена
война, пише в сайта на
Путин. По повод присъст-
вието си в Москва за
Деня на победата прези-

дентът Радев отбелязал,
че хиляди българи са
взели участие във Втора-
та световна война и са
допринесли за победата
над хитлеризма". Той
предложил на церемония-
та да бъдат поканени и
български ветерани. За
присъствието си на 9 май
са потвърдили лидерите
на Азербайджан, Армения,
Беларус, Венецуела,
Индия, Казахстан, Куба,
Сърбия и Франция. Вла-
димир Путин и Румен
Радев са обсъдили и
редица актуални въпроси
на руско-българското
сътрудничество с акцент
върху реализацията на
проектите в енергийната
сфера, се казва още в
съобщението. Надявам се
с политическа воля от

ÂËÀÑÒÒÀ
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Служител на съдебната
охрана е виновен за
катастрофата с
Арабаджиеви
Вина за катастрофата с колата
на съдебната власт, в която са
пътували арестантите Ветко и
Маринела Арабаджиеви, има
водачът на автомобила на
Главна дирекция "Охрана",
съобщи министърът на
вътрешните работи Младен
Маринов в парламента.  По
думите му това показват
видеокамерите, които следят
движението по бул. "Дондуков"
и ул. "Раковски" в София.
Министърът каза, че автомо-
билът на съдебната власт е
преминал на червен светофар.
Той реално удря таксиметро-
вия автомобил. Пробите за
алкохол и наркотици са
отрицателни на двамата
водачи. Взето е администра-
тивно отношение. Няма
пострадали лица от пътнотран-
спортното произшествие, каза
Маринов, цитиран от "Фокус".
Във вторник вечерта беше
съобщено, че Ветко Арабаджи-
ев е с контузия на ръката, а
съпругата му е вдигнала
високо кръвно. Сигналът за
инцидента е подаден малко
след 19 ч.

Правителството
предложи Гергана
Беремска за директор
в Европейската
инвестиционна банка
Със свое решение правителс-
твото предложи Гергана
Беремска, директор на
дирекция "Международни
финансови институции" в
Министерството на финанси-
те, за алтернативен директор
за Република България в
Съвета на директорите на
Европейската инвестиционна
банка (ЕИБ), съобщиха от
правителствената пресслуж-
ба. От 1 януари 2007 г.
България е акционер в ЕИБ, в
съответствие с подписания
договор за присъединяване
на Република България към
Евросъюза и чл. 308 от
Договора за функционирането
на Европейския съюз.
Алтернативните директори се
назначават от Съвета на
гуверньорите на ЕИБ, по
предложение на държавите
членки, с мандат от 5 години.

Намериха телата на
бащата и сина, които се
изгубиха под връх Ботев
Намериха телата на бащата и
сина от Стара Загора, които
се изгубиха под връх Ботев.
Телата са открити в малко
деренце над местността
Паниците в Калофер, съобщи
БНТ. Бащата и синът са
намерени от Тодор Мечкарев,
дългогодишен калоферски
спасител. По думите му
двамата най-вероятно са били
живи по време на спасителна-
та акция. Спасителите са
претърсвали местността над
тях. Казах къде може да са,
но не ме послушаха да слязат
по-долу и да проверят.
Спасителите са минали на
метри от тях, коментира за
БНТ Мечкарев. Тече операция
по свалянето на телата.
Очаква се да пристигне и
съдебна медицина.

:
Íàêðàòêî

двете страни да бъдат
постигнати взаимноизгод-
ни цени и условия в
доставките на природен
газ от Русия за България,
е заявил Радев в теле-
фонния разговор с Влади-
мир Путин по отношение
на водените двустранни
преговори за цените на
доставки на руски приро-
ден газ за страната ни,
съобщиха от прессекрета-

риата на българския
държавен глава. Той е
изразил удовлетворение,
че разговорът му с рус-
кия президент на Петер-
бургския икономически
форум през юни 2019 г. е
дал силен импулс в тази
насока. Владимир Путин
отбелязал, че очаква
позитивно развитие и
взаимноизгодно решение
в тези преговори.ççççç
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ито една държава не
предлага на децата си
нито шанс за здравос-
ловно отглеждане, ни-
то подходяща обста-

НС изслуша министъра на
здравеопазването Кирил Анани-
ев и министъра на вътрешните
работи Младен Маринов за ре-
зултата от направеното изслед-
ване за коронавирус в случая с
украински гражданин в Стара За-
гора и мерките, които България
готви за такава епидемия. Вно-
сител на изслушването е Кръс-
тина Таскова от "Воля". Пред два-
мата министри тя заяви, че си
дава ясна сметка термокамери-
те на летищата не са достатъчни
превантивни мерки, необходими
са по-сериозни мерки от страна
на здравните власти. Ананиев съ-
общи, че са дадени специални
препоръки на инспекторите по
здравен контрол в цялата стра-
на и болниците. В София, Плов-

Êèðèë Àíàíèåâ: Ñòðèêòíî ñïàçâàìå ìåðêèòå íà ÅÑ çà êîðîíàâèðóñà
министри на ЕС в Брюксел, къ-
дето заяви, че България е въве-
ла ефективни мерки срещу ко-
ронавируса, съобразени с пре-
поръките на Световната здравна
организация. Страната ни след-
ва стриктно мерките, които са
взети от здравните институции на
Брюксел, гарантира Ананиев. Вся-
ко лице със съмнение за коро-
навирус задължително се хоспи-
тализира и изолира в предвари-
телно определени болнични ле-
чебни заведения. Открита е те-
лефонна линия, на която граж-
даните могат да задават своите
въпроси относно епидемията и
да получат компетентен съвет от
епидемиолог. Всички служители
в системата на МВР са запозна-
ти с медицинските препоръки,

свързани с коронавируса, съоб-
щи пред депутатите и вътрешни-
ят министър Младен Маринов. До
момента са раздадени 6200 мас-
ки и ръкавици, каза още той. Гра-
ничните власти действат в тесен
контакт с държавните санитарни
инспектори и информират за все-
ки случай за граждани със съм-
нения за наличие на вирус. В до-
пълнение здравният министър Ки-
рил Ананиев заяви, че необходи-
мите мерки са осигурени за дву-
месечен период. Според Анани-
ев заболяването може да про-
дължи и до половин година.

Ананиев информира депутати-
те, че Китай смята да отвори съв-
сем скоро изцяло нов завод за
маски, откъдето България ще се
снабдява.ççççç

Ïîòâúðäåíî: Ïðåçèäåíòúò ùå
áúäå â Ìîñêâà çà Äåíÿ íà ïîáåäàòà

див, Варна и Бургас са преразп-
ределени 2600 дезинфекционни
апарата. Миналата седмица Ана-
ниев участва в извънредното за-
седание на Съвета на здравните

ера Леоне, както и Афганистан.
Около 40 експерти по детско
здраве предупреждават в докла-
да, че напредъкът през послед-
ните две десетилетия "ще се
обърне", ако не бъдат осъщест-
вени радикални реформи от пра-
вителствата по света.

Всяко дете в света е изпра-
вено пред заплахи от климатич-
ните промени и търговския на-
тиск, заяви бившият премиер на
Нова Зеландия Хелън Кларк, ко-
ято е съпредседател на комиси-
ята. Държавите трябва да про-
менят подхода си към здравето
на децата и подрастващите, за
да защитят света, който ще ос-
тавят след себе си, категорична
е тя. Докладът подчертава още
заплахата за децата от вредния
маркетинг.

Посочва се, че децата са из-
ложени на поне 30 000 тв рек-
лами годишно, включително на
алкохол, нездравословни храни
и безалкохолни напитки с голе-
ми количества захар.ççççç

Í
новка за тяхното бъдеще, обяви
Световната здравна организация,
цитирана от Би Би Си, предаде
БНР. Експерти заявяват, че кли-
матичните промени и вредните
реклами, насърчаващи консума-
цията на фаст фууд и алкохол от
ранна възраст, излагат децата на
риск. Докладът на СЗО, Детския
фонд на ООН (УНИЦЕФ) и коми-
сията "Лансет" нарежда 180 дър-
жави според възможностите им
дете да "благоденства" с фокус
върху здраве и факторите за бла-
гополучие, сред които образова-
ние, изхранване и детска смърт-
ност. На челните места са Нор-
вегия, Южна Корея, Холандия,
Франция, Ирландия, Дания, Япо-
ния, Белгия, Исландия, а десета

е Великобритания, коментира
Епицентър.бг. На последно 180-
о място по детско благоденст-
вие е Централноафриканската
република. Преди нея са пре-
димно африкански държави -
Чад, Сомалия, Нигер, Мали, Гви-
нея, Нигерия, Южен Судан, Си-
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"Искаме да помогнем
комплексът "Марица-
изток" да работи възмож-
но най-дълго време - до
изчерпване на енергий-
ния ресурс на въглищата."
Това заяви народният
представител от ПГ "БСП
за България" Георги
Гьоков в Стара Загора
пред журналисти по
повод организираната
среща за енергетиката.
Депутатите от Стара
Загора и Общинският
съвет на БСП поканиха
обществеността на
дискусия на тема "Проб-
леми и предизвикателст-
ва пред електроенергети-
ката в България. Място и
роля на минно-енергий-
ния комплекс "Марица-
изток" за гарантиране на
енергийната и национал-
ната сигурност на Бълга-
рия".  В нея участваха
народните представители
Георги Гьоков, Драгомир
Стойнев, Таско Ерменков
и Атанас  Костадинов,
експерти, синдикалисти
от енергийния комплекс,
служители и работници,
учени, бивши директори,
граждани от Стара Заго-
ра, Раднево, Гълъбово  и
др. "Тази среща я правим
като едно начало експер-
тният  потенциал да
започне да се събира и
извън парламента, за да
се намери най-правилно-
то решение. Притеснени
сме, че правителството
засега не си е написало
домашното,  бездейства,
никой не знае какво
точно ще се случи, ние
изпускаме конкретни
възможности - така че
именно тези региони,
които са в преход -

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Ñîöèàëèñòè: Èñêàìå äà ïîìîãíåì êîìïëåêñúò
"Ìàðèöà-èçòîê" äà ðàáîòè âúçìîæíî íàé-äúëãî
Îò  ÁÑÏ ïîêàíèõà
îáùåñòâåíîñòòà  íà äèñêóñèÿ ïî
ïðîáëåìèòå  ïðåä
åëåêòðîåíåðãåòèêàòà â Áúëãàðèÿ

въглищните, да се възпол-
зват", каза  председате-
лят на парламентарната
комисия по европейски
въпроси Драгомир Стой-
нев, пояснявайки, че
неслучайно допреди една
година е стояла възмож-
ността, заедно с Испания,
която е представила 3
региона за преструктури-
ране, Чехия, Словакия,
Полша и Гърция - по един
регион, за подкрепа и
финансиране от Европей-

Ìàíîë Ãåíîâ: Ïðåäëàãàìå ïðîìåíè çà íàëàãàíå íà ñåðèîçåí êîíòðîë
âúðõó çàíèìàâàùèòå ñå ñ îòïàäúöè

"Вотът на недоверие, както се
очакваше, не мина, но виждате
сериозно раздвижване и сред уп-
равляващи, и сред законодатели
по отношение на бъдещето на
функционирането на закона,
свързан с отпадъците. От БСП
предлагаме промени в законода-
телството с цел налагане на се-
риозен контрол върху занимава-
щите се с отпадъци.  С нашите
предложения се опитваме да из-
равним правния статут на всич-
ки участници в дейността по съ-

ка че ние предлагаме това да се
пренесе върху всички субекти, да
имаме 24-часово наблюдение на
всички площадки, независимо от
това какви отпадъци ще се съби-
рат", заяви народният предста-
вител от ПГ на "БСП за България"
Манол Генов. Той подчерта, че от
БСП предлагат да отпадне сери-
озен ангажимент на бизнеса, кой-
то се занимава с отпадъци - ан-
гажимент, който касае админис-
трирането, което, по думите му,
е сериозна пречка.

"С изсветляването на този
бизнес, нашата прогноза е, че
ще бъдат увеличени сериозно

тика и на комисията по
околна среда и води. По
думите му се вижда един
изключително вял, без
никакви акценти, механи-
зъм, по който България
няма да стигне доникъде.
"Има много възможности
- и на основа на Зелена-
та сделка, и на платфор-
мата за въглищните
райони. Ако има воля,
правителството да каже
каква държава искаме да
бъдем - най-големият
производител на чушки и
домати ли да сме, или да
бъдем енергиен център,
или държава, която ще си
търси къде са й водите",
каза още народният
представител от левицата.
Зам.-председателят на
енергийната комисия
Таско Ерменков благода-
ри на старозагорци,
алармирали за проблема.
"Едва ли нещата щяха да
са там, където са - да
има решение на Народно-
то събрание, с което се
задължи правителството
да предприеме всички
необходими мерки за
гарантиране функциони-
рането на комплекса
"Марица-изток". Ако днес
се затвори този комп-

биране на отпадъците. Тъй като в
годините, още от 2012 г., има
сериозни банкови гаранции за
всички, които участват в съби-
рането на отпадъците, но те бя-
ха само за черни и цветни мета-
ли. Сега, с хаоса, който се съз-
даде с движението на боклуци
от различни европейски страни,
от трети страни, видяхме, че си-
вият бизнес и сивата икономика
бягат от черните и цветните ме-
тали в резултат на сериозните
гаранции, които бяха искани. Та-

ската комисия. "Зелената
сделка е една възмож-
ност за преструктуриране
не само на енергетиката,
но и на промишлеността,
на икономиката, на тран-
спорта, на земеделието.
Само че за да се случи
това, трябва да има
план", подчерта зам.-
председателят на парла-
ментарната група на БСП.
"Решението на парламен-
та за "Марица-изток" е

биене на камбаната
държавата да започне да
планира устойчиво разви-
тие за стратегическите си
сектори. Липсата на
държавна политика в
съответния сектор е лошо
и за хората, и за самата
държава. За съжаление,
енергетиката е един от
тези примери и национал-
ният план", подчерта
Атанас Костадинов, член
на  комисията по енерге-

контролът и приходите, които се
формират в републиканския бю-
джет", каза още Генов.ç

лекс, ще изпаднем в
недостиг на 1320 мегавата
инсталирани мощности,
което е равносилно на
срив на енергийната
система. Или ще трябва
да внасяме електроенер-
гия отвън, което пък ще е
срив на социалната
система. Ако ние не
предприемем мерки за
гарантиране живота на
"Марица-изток" до 2030-
2035 година, ще предизви-
каме и национална катас-
трофа, имайки предвид
това, че ще останем без
42% от мощностите, които
произвеждат електроенер-
гия в България", посочи
Ерменков. Според  енер-
гийния експерт Еленко
Божков българското
правителство се  е забави-
ло главно заради това, че
не  е изпратило навреме
писмото,  даващо възмож-
ност  за удължаване
животът на въглищните ни
централи, с една дерога-
ция поне до 2035 г., чрез
така наречените механиз-
ми за осигуряване на
капацитет и проверка на
адекватността на система-
та. "Нещо повече, Минис-
терството на енергетиката
похарчи едни 700 хил.
долара за зелената "Фрон-
тиер економикс", която
трябваше да подготви
оценка на адекватността
на българската енергийна
система при закриване на
въглищните централи,
както го изисква четвърти-
ят енергиен пакет. Но
вместо правителството да
бъде готово с нотификаци-
онното писмо до 31 декем-
ври 2019 г., то го предаде
с едно голямо закъснение
от 45 дни, което поставя
под съмнение дори рабо-
тата на централите в
"Марица-изток" до 2030 г.
Защото се изпускат сроко-
ве. Вероятната дата при
това положение сега е
2025 г.", каза Божков -
бивш член на КЕВР.ç
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7,7 ìëðä. ëâ. ñà èíâåñòèöèèòå â
àãðîñåêòîðà çà ïåðèîäà 2014-2019 ã.

2020 година е ключова
за земеделския отрасъл
не само в България, а в
целия Европейски съюз
(ЕС), защото ще бъде
определен бюджетът на
новата Обща селскосто-
панска политика (ОСП).
Това каза вчера в Плов-
див земеделският минис-
тър Десислава Танева,
която откри Мегафорум за
агробизнес, вино, храни и
технологии. "Това, което
посеем тази година, ще
берем плодове през целия
следващ програмен пери-
од 2021-2027 г. Това е най-
важната година за българ-
ското земеделие за след-
ващите шест години". До
края на годината трябва
да бъде готов и предста-
вен Националният страте-
гически план на България
за новия програмен
период, който ще импле-
ментира в себе си всички
мерки за подкрепа на
всички видове земеделски
производства, като осно-
вен акцент в него ще
бъдат зелените практики.
Министър Танева призова
земеделската и научната
общност за задълбоченост
в намирането на най-
приложимите, адаптирани
към нашите условия
земеделски практики,
щадящи околната среда,
запазвайки многообразие-
то на почвата и околната
реда чиста.

Аграрният сектор в
страната има добър
инвестиционен интерес и
се развива възходящо,
заяви още Танева. По
думите й инвестициите в
аграрния отрасъл са 8
процента от инвестициите
в цялата икономика на
страната. 7,7 млрд. лева

2020 ãîäèíà å êëþ÷îâà çà çåìåäåëñêèÿ

îòðàñúë â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, îáÿâè

àãðàðíèÿò ìèíèñòúð Äåñèñëàâà Òàíåâà

ïðè îòêðèâàíåòî â Ïëîâäèâ íà Ìåãàôîðóì

çà àãðîáèçíåñ, âèíî, õðàíè è òåõíîëîãèè

са инвестициите 2014-
2019, или средногодишно
1,3 или 1,9 млрд. лева.
Аграрният отрасъл дава
3,5 и 3,8 процента от
брутната добавена стой-
ност.

Земеделският минис-
тър каза пред журналис-
ти, че по примера на
Унгария ще бъде създаден
доброволен взаимоспома-
гателен компенсационен
фонд за противоградна
защита. Той ще бъде
акредитиран към Разпла-

страна на държавата, във
връзка с регистрираното
огнище на птичи грип в
Раковски. Тя посочи, че в
обсега на 10-километрова-
та зона ще се вземат
проби от всички регистри-
рани птицевъдни обекти,
като апелира и за спазва-
нето на мерките и прави-
лата за биосигурност.
Танева добави, че в
30-дневен срок ще бъдат
обезщетени стопаните от
Раковски, след унищожа-
ване на птиците, заразе-
ни с инфлуенца.

В рамките на форума
институтите към Селскос-
топанската академия
представят 6 нови сорта,
с които ще участват в
Конкурса за иновации.
Това са: сорт бяло главес-
то зеле "Билян" на Инсти-
тута по зеленчукови култу-
ри "Марица"; обикновена
пшеница "САШЕЦ", съвмес-
тна разработка на Институ-
та за растителни и гене-
тични ресурси - Садово и
Института по полски
култури - Чирпан; нов
винен сорт лоза "Мискет
викинг" на Института по
земеделие и семезнание
"Образцов чифлик" - Русе;
нов сорт пролетен ечемик
"Венера" на Института по
земеделие - Карнобат;
нов сорт тритикале "Дони-
52" и зимен многореден
ечемик сорт "Фанагория"
на Добруджанския земе-
делски институт, в Генерал
Тошево.ç

да се финансира споделе-
но между държавата и
земеделците.

Пред журналисти
Десислава Танева комен-
тира темата за така
наречените бели петна и
отново категорично заяви,
че нито един собственик
на земеделска земя не
може да я загуби по
давност. "Споразуменията
са едногодишни, имотите
са строго индивидуализи-
рани и не говорим за
липса на информация кой
е собственикът", поясни
тя.

Министър Танева обяви
мерките, предприети от

7,7 ìëðä. ëâ. ñà èíâåñòèöèèòå â
àãðîñåêòîðà çà ïåðèîäà 2014-2019 ã.

Министърът на земеделието,храните и горите Десислава Танева откри изложенията
                                        "АГРА-2020" И "ВИНАРИЯ-2020".                       Снимки Пресфото БТА

щателна агенция и ще
започне да работи дого-
дина. По този начин ще
можем да ползваме
европейски средства по
мярка "Управление на
риска". Към момента по
тази мярка няма бенефи-
циенти и няма усвоени
пари, посочи Танева. И
добави, че България губи
35 млн. евро по мярката
за превенция на риска.
По думите й през следва-
щия програмен период
тези средства ще бъдат

два пъти повече. За срав-
нение министър Десислава
Танева каза, че нотифици-
раната държавна помощ е
едва 4 млн. лева. По
думите й "Добрата новина"
е, че Изпълнителната
агенция по градушките има
изградена национална
противоградова защита.
Остава само да бъде
въведен в експлоатация
радарът в Шумен, който
ще осигури там противог-
радова защита по самоле-
тен способ, и това трябва
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Правителството одобри вче-
ра обхвата на тол-системата на
републиканската пътна мрежа.
От 1 март тя обхваща 3115 ки-
лометра - 803 километра ма-
гистрали и 2312 километра -
първокласни пътища, съобщи
пред журналисти в Министерс-
кия съвет министърът на регио-
налното развитие и благоуст-
ройството Петя Аврамова. В
списъка на тол-системата са пъ-
тища с обща дължина 6050 ки-
лометра, като пътищата втори
клас с дължина 2935 километ-
ра са с нулева ставка, каза Ав-
рамова.

Министерският съвет прие
и тарифата за пътните такси -
в нея пътищата, втори клас, са
изключени от таксуване. Ново-
то е, че за пътните превозни
средства, движещи се с алтер-
нативни горива, ще се плаща
50 на сто от таксата, дължима
за стандарт "Евро 6", каза Ав-
рамова. Тя уточни, че по Се-
верната столична тангента ня-
ма да се иска винетка, но ще
има пътна такса за изминато
разстояние.

Министър Аврамова съобщи,
че във вторник е имало "ван-
далски акт", като с флекс е от-
рязана рамка за камери на тол-
системата. Щетите са за около
100 хил. лв., посочи тя.

Общините могат да подадат
заявление до Агенция "Пътна ин-
фраструктура" за освобождава-
не от винетна такса, каза още
министърът на регионалното
развитие и благоустройството
Петя Аврамова. В него трябва
да посочат дължината на пътя,
който искат да бъде освободен
от таксуване с винетка. Също
така общините трябва да пое-
мат разходите по поддържане
на съответната пътна мрежа.Те-
мата беше актуална преди мал-
ко повече от година, но в мо-
мента отново е в обществения
фокус заради започналото на-
лагане на санкции за каране
без винетка от камерите на
тол-системата. При положение
че те са почти 300, вече става
почти невъзможно да се из-
бегне контролът. От въвежда-
нето на електронните винетки
в началото на миналата годи-
на до началото на тази седми-
ца за винетки проверяваха 105
мобилни екипа. Те остават ка-
то форма на контрол.

До момента само София е
изразила готовност да поеме
поддръжката, въпреки че пре-
ди години доста общини иска-
ха да се отменят винетките за
шосета в близост до населе-
ните места.ç

È âñå ïàê ùå ñå
ïëàùà çà ìèíàâàíå
ïî Ñåâåðíàòà
òàíãåíòà

"Шефът на АПИ тука ли
е? Защо ми правите тези
номерца, а, защо ми
правите номера?". С тези
думи на премиера Бойко
Борисов вчера започна
заседанието на Министер-
ския съвет. Пред минист-
рите той се държа унизи-
телно с шефа на Агенция
"Пътна инфраструктура"
Георги Терзийски заради
протестите на жители на
Нови Искър, които трябва
да плащат винетка, за да
преминават по Околов-
ръстния път на столицата.
Гневът на Борисов бе
провокиран от поставяне-
то на знаци за винетни
стикери в Банкя, Панчаре-
во, Нови Искър, още
някои села и за Северна-
та скоростна тангента на
Околовръстното шосе на
София. "Нали знаеш колко
бързо ще се разправя с
вас? Как може да ми
изкарвате хората на

улицата за някаква абсо-
лютна глупост? Как ще
плащат от Нови Искър,
или от Банкя, или от
съседните места винетки?
На изборите за София те
гласуват ли за кмет на
София? Защо ми го пра-
вите? Не, питам, репети-
рате дали ще ви оправя
още днеска, или какво?
Провокирате ме дали
много бързо ще го напра-
вя, или до следобед, това
ли искате да ми кажете?",
каза премиерът на Терзий-
ски, който изслуша конс-
кото прав и с наведена
глава.

Борисов му заръча
още в сряда да отиде
лично "във всеки център
на населеното място
около София": "Заставаш
на площада и като едно
време тея, глашатаите:
"Няма да има винетки",
викаш по три пъти, обика-
ляш и се прибираш тога-
ва. И още един път, ако
ме направите така да се
задъхам преди Министер-
ски съвет, ще бъде много
критично за вас, много
бързо критично", каза
Борисов. После му разпо-

реди: "Свободен си!".
Жителите на Нови

Искър вече излязоха на
протест във вторник
заради информацията, че
ще трябва да плащат, за
да пътуват до София.

В началото на минала-
та година премиерът
Бойко Борисов лично
обяви, че по столичната
Северна скоростна тан-
гента ще се пътува без
винетка въпреки решени-

Премиерът Бойко Борисов ни
връща в Средновековието, управ-
лява с глашатаи, заяви вчера от
парламентарната трибуна лидерът
на БСП Корнелия Нинова. Тя ко-
ментира гневната реплика на Бо-
рисов към шефа на АПИ - да оти-
де и да вика по площадите, че
няма да има винетки за крайните
квартали на София. "Искам сега
да отидеш при всички тези хора
в населените места и като гла-
шатай по три пъти да викаш "Ня-
ма да има винетки". Викаш по три
пъти, обикаляш и се прибираш",
цитира Нинова нарежданията на
Борисов към Терзийски в начало-
то на днешното заседание на пра-
вителството. "Сигурно знаете, че
в средновековна Англия е имало

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Øåôúò íà ÀÏÈ å èçïúëíèë ðåøåíèå íà ïðàâèòåëñòâîòî

длъжност "глашатай", който е обя-
вявал управленските решения на
хората. Днес сме 21-ви век, а Бъл-
гария под ръководството на Бо-
рисов се връща в Средновекови-
ето", продължи от трибуната Ни-
нова.

 Лидерът на БСП подчерта, че
шефът на АПИ е изпълнил реше-

ние на правителството. И се обър-
на и към министър-председателят:
"Само че, господин премиер, вие
взехте това решение, затова е ху-
баво вие да тръгнете по селата и
да се обяснявате на хората дали
ще има винетки и ще бъдат глобя-
вани". (Още по темата на стр. 7.)

 Преди това и зам.-председа-

телят на червената парламентар-
на група Георги Свиленски иро-
низира Борисов. "Няма нужда да
ядосвате министър-председателя,
просто викнете г-жа Аврамова
тук, може и зам.-министър Нан-
ков, който е пряко отговорен за
винетките", каза депутатът от БСП
и се обърна към председателя на
парламента Цвета Караянчева с
настояване регионалният минис-
тър да докладва в парламента за
скандала с винетките. "Няма нуж-
да да ядосвате министър-пред-
седателя. Той да се кара на под-
чинените си и да ги праща на
площадите. Тук е мястото", заяви
Свиленски. Малко по-късно ми-
нистър Аврамова дойде в парла-
мента.ç

О Б Я В А

Община Ихтиман обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под
наем за срок от 10 стопански години на общински земеделски имоти с начин на
трайно ползване "Нива", находящи се в землището на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029,
община Ихтиман, Софийска област, както следва: поземлени имоти №№ 136034,
136062, 136069, 136078, 144005, 144010, 144022, 145006, 145010, 145013, 145028
и 146007 с обща площ 31.410 дка. Началната тръжна цена е 8.00 лв./дка годишно.
Депозитът за участие е 10% от началната тръжна цена, умножена по площта на
съответния имот. Тръжната документация се закупува от касата на общината срещу
сумата от 10.00 лв. в срок до 12:00 ч. на 18.03.2020 г. Офертите се подават в срок
до 17:00 ч. на 23.03.2020 г. Търгът ще се проведе на 24.03.2020 г. от 10:00 ч. Ако
в срока не постъпят оферти или постъпи само една оферта, както и ако за опреде-
лен имот няма депозирана нито една оферта, срокът за закупуване на тръжна
документация и подаване на оферти за съответния/те имот/и се удължава до
17:00 ч. на 30.03.2020 г., а търгът ще се проведе на 31.03.2020 г. от 10:00 ч.

Столична община проспа те-
мата с винетките. Това заяви ли-
дерът на БСП-София и председа-
тел на групата на социалистите
в СОС Калоян Паргов в сутреш-
ния блок на телевизия Bulgaria
ON AIR. Според него след бод-
ряшките изказвания на управля-
ващите за решаване на пробле-
ма преди повече от година, об-
щината е трябвало да бъде ак-
тивна и да заяви кои пътища да
не попадат във винетната систе-
ма.

Според Калоян Паргов над
150 000 души са засегнатите
граждани в 32-те села край Со-
фия, които трябва да плащат ви-
нетки, ако управляващите не ги

Ïðåìèåðúò èçíåñå óíèçèòåëíî êîíñêî íà ïúòíèÿ
øåô çàðàäè âèíåòêèòå, íå ïîñìÿ äà ìó îòãîâîðè

Êàëîÿí Ïàðãîâ: Ñòîëè÷íà îáùèíà ïðîñïà òåìàòà ñ âèíåòêèòå
това е чувството за справедли-
вост. Не е нормално да плащаш
данъци и такси на общо основа-
ние като всички, а една част от
хората да са натоварени с още

Áîðèñîâ âèäÿ çàãîâîð
ñðåùó âëàñòòà

ето на правителството от
края на 2018 г. да е
платено. На 31 декември
2018 г. столичният кмет
Йорданка Фандъкова
написа във Фейсбук, че
пътуването по Северната
скоростна тангента вре-
менно ще става без
винетка, докато пътят
бъде изваден от списъка.
Сега обаче се оказва, че
повече от година нищо не
е направено.ç

À õîðàòà îò ñåëàòà âúâ âñÿêà îáùèíà
çàùî ïëàùàò âèíåòêà?

Ами как хората от селата във всяка община плащат винетка?
Табелите са на изхода на селото, не на изхода на общината.

Ако Банкя и Нови Искър не плащат винетки, то тогава никой жител
на което и да е село в общината не трябва да плаща винетка за
пътуване до общинския център.

Правилата трябва да са еднакви за всички. Може ли с "прего-
вори" и устни разпореждания да се изменят правила?

Ако правилата са лоши, трябва да се променят, а не задкулис-
но да се заобикалят. Хората от АПИ са напълно прави - те изпъл-
няват закона. Другото са номерца.

Коментарът на д-р Стойча Кацаров е от профила му във Фей-
сбук и е по повод устното разпореждане на премиера Бойко Бо-
рисов към шефа на Пътната агенция жителите на селата край
София да не бъдат глобявани за винетки. Д-р Кацаров е завършил
медицина и право, председател е на Центъра за защита на права-
та в здравеопазването (ЦЗПЗ) и негов председател.

задължителни разходи. Мисля, че
Столична община има достатъч-
но голям бюджет, за да се спра-
ви с този проблем. И вече тряб-
ваше да го е направила".ç

отменят. "Те попадат в няколко
столични района - Нови Искър,
Кремиковци, Панчарево, Банкя...
Нормално е хората да правят
сравнение с населените места
във Витошката яка. Защото там
не плащат винетки. А принужда-
ват гражданите от северната
страна на града да плащат. Ето

Георги Терзийски
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Чаят COOP - чаша топлина
и здраве от природата

Пиенето на чай
започва преди пове-
че от хиляда години
преди новата ера. В
началото той е из-
ползван за лечебни
цели и едва 800 го-
дини по-късно при-
добива по-широко
популярност. Разп-
ространява се първо-
начално в Азия, а в
Европа се появява в
началото на XVII
век. Днес чаят е една
от най-предпочита-
ните напитки в целия
свят като ползите от
него за организма са
широко известни.

В България има
над 4 000 високопла-
нински лечебни рас-
тения, от които се съ-
бират над 270 билки
за фармацевтичната,

РПК "Младост" - гр. София
П О К А Н А

На основание чл. 20, ал. 1 и във връзка
с чл. 23, ал. 1 от устава на УС

на РПК "Младост" се свиква Годишно
Отчетно Събрание на 20.03.2020 г.

от 11:00 часа в гр. София, кв. Горубляне
в Клуба на кооператора.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1. Отпаднали и напуснали член-коопе-
ратори.

2. Отчет за дейността на УС на РПК
"Младост" през 2019 г. и насоки за разви-
тие през 2020 г.

3. Счетоводен отчет.
4. Заключение на Контролния Съвет.
5. Избор на пълномощници за ОС на

ГКС

П О К А Н А

КООПЕРАЦИЯ "КООП АКАУНТ"
гр. ХАСКОВО

На основание чл. 16, ал. 3 от ЗК и чл. 19,
ал. 1, 2 и 3 от Устава на кооперацията,
УС на "КООП АКАУНТ" свиква Общо

годишно отчетно събрание на 12.03.2020 г.
/четвъртък/ от 10 часа в сградата на РКС

гр. Хасково, ул. "Скопие" 1, ет. 3,
при следния:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Утвърждаване на новоприетите член-
кооператори на "КООП АКАУНТ".

Докл: П. Димитрова /председател/
2. Отчетен доклад на УС за дейността на

"КООП АКАУНТ" за 2019 г.
Докл: П. Димитрова /председател/

3. Приемане на годишния финансов от-

чет на "КООП АКАУНТ" за 2019 г. и раз-
пределение на печалбата.

Докл: П. Димитрова /председател/
4. Заключение на КС по доклада на УС и

доклада за едногодишната му дейност.
Докл: М. Тонева /председател на КС/

5. Даване на пълномощия на УС и пред-
седателя за сключване на договори с физи-
чески и юридически лица и теглене на кре-
дит от банки и физически лица.

Докл: М. Тонева /председател на КС/
6. Освобождаване от отговорност на пред-

седателя и членовете на УС и КС.
Докл: М. Тонева /председател на КС/

7. Избор на пълномощници за ОС на
РКС Хасково.

Докл: П. Димитрова /председател/
Забележка: Материалите към събранието

са на разположение в деловодството всеки
ден от 10 до 14 часа.

От "Билкокооп" са помислили за всич-
ки, които в очакване на топлите месе-
ци искат да влязат в по-добра форма.
За тях на пазара е билковият чай "Кра-
сиво тяло". Той е част от серията
"Здраве", в която може да откриете
още чайовете "Бронхо" (който оказва
благоприятен ефект на дихателните
пътища), "Простафикс" (с влияние вър-
ху нормалното функциониране на прос-
татата), "Успокоителен" (оказва бла-
гоприятно въздействие при безсъние и
нервно напрежение) и "Холо" (с влияние
при проблеми на черния дроб и жлъчния
мехур).

Можете да го откриете във всички
магазини от търговска верига КООП,
както и в други големи търговски
вериги в страната или на интернет
страницата gornabania1.bg.

трален кооперативен
съюз. Благодарение
на добрата инвести-
ционна политика,
предприятието раз-
полага със съвремен-
но оборудване. Из-
вършено е пълно
технологично обно-
вяване на производ-
ството на билков и
трапезен чай, с мар-
ката COOP, което
позволява производ-
ство както на тради-
ционните асортимен-
ти, така и на чай с
конец, пакетиран в
хартиена или алуми-
ниева индивидуална
опаковка. Предприя-
тието е с внедрена
система за контрол на
качеството (НАССР)
и с над 60 години
опит в бутилирането

Дирекция "КООП
медии и реклама"За приятели и корпоративни клиенти - кутия ароматен чай

парфюмерийната,
козметичната и хра-
нително-вкусовата
промишленост.

Необходимит е
билки за насладата
от чаша топъл чай
COOP, които подби-
рат от кооперативно-
то предприятие "Бил-
кокооп" ЕООД, се
изкупуват от еколо-
гично чисти райони
и се сортират от спе-
циалисти.

От 2018 г. чайо-
вете COOP, които се
произвеждат без пре-
късване и по запа-
зени традиционни
рецепти от 1949 г. до
днес, се пакетират от
к о о п е р а т и в н о т о
предприятие "Бул-
минвекс-ГБ" ЕООД,
собственост на Цен-

на минерална вода.
Както са имали

възможност да се убе-
дят през годините хи-
ляди потребители,
чайовете "Билкокооп"
са не само полезни,
но и изключително
разнообразни. Те се
реализират успешно,
както на българския,
така и на междуна-
родния пазар.

Кооперативното
дружество поддържа
богат асортимент от
различни видове аро-
матни чайове, сред
които: лайка, мащер-
ка, мента, шипка,
каркаде, плодов, зе-
лен, черен и туристи-
чески чай.
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Áîéêî Áîðèñîâ íè âðúùà
â Ñðåäíîâåêîâèåòî

Както знаете вече,
вчера жители на Нови
Искър, на Бистрица
излязоха на протест
затова, че им налагат
глоби за неплатени винет-
ки по Северната тангента.
Разбира се, както винаги,
премиерът, притеснен от
това, че някой може да
излезе на протест, днес
на Министерски съвет
привиква изпълнителния
директор на АПИ и му
нарежда да тръгне по
селата като глашатай, да
стои на площадите, да
обявява на хората, че
няма да плащат винетки
по три пъти.

Уважаеми жители на
Нови Искър, Долни Бог-
ров, Банкя, Панчарево,
Герман, Пасарел, Желез-
ница, Бистрица и други,
знайте, че вас ви глобя-
ват по нареждане на
премиера Бойко Борисов.
Ето решение на Минис-
терския съвет, в което се
определят списъците на
пътищата, по които тряб-
ва да се плащат винетки
и след като това решение
е взето, на 12 януари
2019 година, премиерът
обявява: "Няма да се
плаща за винетка за
Северната скоростна
тангента". Г-жа Фандъкова
обявява, че няма да се
плаща и благодари на
премиера, тъй като тези
пътища ще бъдат включе-
ни в общинската пътна
мрежа, но отменят реше-
нието и не ги включват.

Днес премиерът,
разбира се, се опитва да
отхвърли отговорността
от себе си и да я прех-
върли на директора на
АПИ. Но трябва да знае-
те истината, уважаеми
български граждани.
Решението, с което са
определени тези пътища,
е на Министерски съвет -
публикувано, обнародва-

но, подписано от премие-
ра Борисов. Нека да
видим какво се случва
днес. Директорът на АПИ
е изпратен да бъде
глашатай по селата, като
поеме отговорността за
това, което премиерът
Борисов лично е наредил
за тези хора.

Скъпи български
граждани, Бойко Борисов
ни върна в Средновекови-
ето. Сигурно знаете, че в
средновековна Англия е
имало длъжност глаша-
тай, който е обявявал
управленските решения
по площадите, по селата
и на хората. Днес сме 21-
ви век, светът се движи
от високи технологии и
изкуствен интелект. Бъл-
гария се връща в Средно-
вековието под ръководст-
вото на Бойко Борисов и
започва политика, в която
държавните решения се
обявяват на народа с
глашатаи по селата. Само
че, господин премиер, тъй
като Вие сте взели това

решение на Министерски
съвет, сега е хубаво Вие
да отидете по селата и да
го обявявате на хората.

Имаме и един апел
към държавната админис-
трация, конкретно и към
г-н Терзийски. Хора,
имайте достойнство. Не
може да ви викат, да ви
мачкат, да стоите мирно
и вие да казвате: "Слу-
шам, г-н премиер" в 21-ви
век, в парламентарна
република. Имайте сме-
лост да му кажете в
очите - това, което пра-
вим, е по Ваше разпо-
реждане, г-н Борисов, и
единственият начин да се
промени е Министерски
съвет да се събере и да
промени решението, с
което е определил тези
населени места да пла-
щат винетка. Сега отново
ще си измият ръцете с
вас. Поредният админист-
ратор, поредният дирек-
тор на някоя агенция, за
да бъде едноличният
властелин целият в бяло.

Äèðåêòîðúò íà ÀÏÈ å èçïðàòåí äà áúäå ãëàøàòàé ïî
ñåëàòà, êàòî ïîåìå îòãîâîðíîñòòà çà òîâà, êîåòî
ïðåìèåðúò ëè÷íî å íàðåäèë çà òåçè õîðà, çàÿâè ëèäåðêàòà
íà ñîöèàëèñòèòå ïî ïîâîä ñêàíäàëà ñ âèíåòêèòå

Хора, докога ще вярвате
на това? Докога ще
позволявате да манипули-
ра цялото общество?
Държи винаги да излиза
спасителят, обединителят,
след като той стои в
основата на всичко това.
Само преди седмица
каза, че не знае, че
ДАНС са подслушвали
президента, а ДАНС му е
подчинена, днес заявява
на АПИ: "Какво правите,
аз сега ще ви изчистя".
Чуйте каква реторика, за
какво ще ги чистите,
г-н Борисов, за това,
че изпълняват решения
на Министерския съвет?
Уважаеми български
граждани, не търпете
повече това унизително
отношение, тези манипу-
лации, тези внушения,
защото те се трупат
всички на ваш гръб. Вие
плащате от собствените
си малко пари за всички-
те своеволия  и едноли-
чен диктат на премиера
Борисов.

Êîðíåëèÿ
Íèíîâà:

Íà òîçè äåí

Събития

� 395 г. - Открит е
първият в историята на
християнството женски
манастир във Витлеем.
� 1816 г. - В Рим се
състои премиерата на
операта „Севилският
бръснар“ на Джоакино
Росини.
� 1877 г. - На сцената
на Болшой театър в
Москва се състои преми-
ерата на балета „Лебедо-
во езеро“ от Пьотр
Чайковски.
� 1878 г. - Руско-турска
война (1877-1878): части
на Руския източен отряд
на генерал Едуард Тотле-
бен освобождават Русе.
� 1987 г. - Турският
терорист Мехмед Али
Агджа е осъден от
италианския съд на
доживотен затвор за
атентата срещу Йоан
Павел II.
� 2013 г. - Пламен
Горанов се самозапалва в
знак на протест пред
сградата на Община
Варна.
� 2013 г. - Правител-
ството на Бойко Борисов
подава оставка.

Родени

� 1808 г. - Оноре
Домие, френски художник
� 1849 г. - Иван Евстра-
тиев Гешов, министър-
председател на България
� 1908 г. - Стоян
Стоименов, български
книгоиздател и антифа-
шист
� 1923 г. - Георги
Панков, български
политик, дългогодишен
министър на химическата
промишленост
� 1927 г. - Сидни
Поатие, американски
актьор
� 1932 г. - Николай
Колев - Мичмана, българ-
ски спортен коментатор
� 1967 г. - Кърт Кобейн,
американски музикант
� 1988 г. - Риана,
барбадоска музикантка

Починали

� 1976 г. - Рене Касен,
френски юрист, Нобелов
лауреат
� 1993 г. - Феручо
Ламборгини, италиански
производител на автомо-
били
� 2008 г. - Живко
Сталев, български
учен-юрист и председа-
тел на конституционния
съд

"Заседанието на работ-
ната група за промени в
Изборния кодекс не дове-
де до никакъв резултат.
Предложението на БСП за
изчистването на изборни-
те списъци беше отхвърле-
но от другите политически
сили. Относно машинното
гласуване - дебатът зацик-
ли отново върху това дали
да го има, или да го няма.
Не решихме нито един въп-

Çàðêîâ: Îïèòâàò äà îãðàíè÷àò ìàøèííîòî ãëàñóâàíå
рос за това как точно да
се проведе". Това коменти-
ра зам.-председателят на
ПГ на "БСП за България"
Крум Зарков пред журна-
листи. Той посочи, че  от
БСП са казали, че за тях е
важно да има машинно гла-
суване така, както е зало-
жено в закона, и са пред-
ложили вариант как да се
случи. "Готови сме да об-
съждаме и въпросите за

сертифицирания одит и ло-
гистика. Вместо това, като
че ли отново се прокрадва
идеята за ограничаване, от-
мяна или обезсмисляне на
машинното гласуване. Яв-
но решението на Министер-
ския съвет не значи кой
знае какво за работната
група. Отново се връщаме
на изходна позиция", ко-
ментира депутатът. "Ако
всеки си свърши работата

добросъвестно, през 2021
година можем да гласува-
ме по начин, който да вър-
не доверието към избира-
телния процес и да върне
хората към урните. Това е
важното. Затова няма да
спрем да настояваме за из-
чистване на избирателни-
те списъци и провеждане
на ефективно машинно гла-
суване", категоричен бе
Зарков.

�
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- "Европейският боклук" стана тема
№1. Хората се питат къде бяха екоак-
тивистите досега?

- През последния месец сме свиде-
тели на акция след акция срещу
незаконните отпадъци, внасяни в
България откъде ли не. Свидетели
сме и на многобройни обещания за
затягане на контрола на пристанища
и проверка на всеки контейнер. Съ-
щественият въпрос е - защо чак сега?
Защо ръководството на МОСВ не
обърна внимание на многобройните
наши сигнали, подкрепени със сним-
ков материал още от края на август
2019 година? Не ни вярваха или
съзнателно не реагираха, т.е. прикри-
ваха вноса на бали с отпадъци с
неясен произход. Така че ние от ПК
"Екогласност" бяхме и продължаваме
да сме на мястото на доказани и
единствени активни и всеотдайни
природозащитници. Само през изми-
налата година алармирахме многок-
ратно за различни екологични прес-
тъпления, извършвани под дебелата
сянка, осигурена от чадъра на дър-
жавни, общински, правоохранителни
органи и разни други инстанции.

За да не бъда голословен, ще започ-
на с боклука. Още през август "Еког-
ласност" направи репортаж за доставе-
ния от Италия боклук в ТЕЦ-Димит-
ровград. Пратихме документи и видео-
материали до всички централни ме-
дии. Подадохме жалба в МОСВ.
Сигнализирахме община Димитровг-
рад. Как мислите, дали министър
Нено Димов ни удостои с внимание,
дали националните ефирни телевизии
и медии отразиха събитието? Не! Те
останаха глухи, слепи и неми. Но в
социалните мрежи и интернет прост-
ранството температурата надмина
1500 градуса по Целзий! Ще добавя,
че при тази температура в ТЕЦ-овете
горят "европейския боклук".

- Може би не сте били достатъчно
настойчиви?

- Не съм съгласен и ще се аргумен-
тирам с пример. През януари 2019
година наши активисти от Бургас
сигнализираха за безпардонно унищо-
жена дюна на къмпинг "Златна риб-
ка". Когато отидохме там, се натък-
нахме на гигантски строеж директно
на самия морски плаж - на "Шофьорс-
кия плаж". Подадохме жалби до глав-
ния прокурор, Областната прокурату-
ра-Бургас, ДНСК, РИОСВ, МОСВ,
МРРБ, главния архитект на община
Созопол... Не писахме само до Светия
синод! Какво се случи? Всички тези
институции дружно защитиха строежа
на фирма "Главболгарстрой". Оказа
се, че този хотел е "брегоукрепване".
Хотел на 5-6 етажа, в защитена мест-
ност, е брегоукрепване, при твърд и
устойчив бряг! Прекрасно взаимодейс-
твие между институциите!

- Тези неуспехи отказаха ли ви от
каузата, на която сте се посветили?

- О, не! В никакъв случай. Тези
битки не бяха съвсем без резултат.

Строежът на морския бряг остана,
но кметът Рейзи продължава да бъде
подсъдим. Боклукът в Димитровград
не беше изгорен, но той моментално
изчезна. През декември 2019-а в ефир
поискахме оставката на министър
Нено Димов. След месец той бе отст-
ранен от длъжност и в момента,

Емил
ГЕОРГИЕВ,

председател
на ПК

"Екогласност"
и на Федера-
цията на пот-

ребителите

Алармирали
сме още
през
миналата
година  за
горенето
на итали-
ански
боклук, но
министър
Нено
Димов и
медиите
не ни
обърнаха
внимание

Åêîëîãèÿòà âå÷å å îñíîâíà
òåìà íà öÿëîòî îáùåñòâî

знаете, е арестуван и тече следствие за
неговите екологични престъпления.
Миналата седмица отново пратихме
наши видеоматериали за незаконния
боклук под моста на магистрала "Стру-
ма". Собственикът на площадката беше
обявен за национално издирване. Чух,
че вече се предал и го очаква сурова
присъда.

- Обвиняват еколозите, че търсят
само политически дивиденти, а не
реално свършена работа?

- Сигурно има истина в това, което
казвате. Сигурно има и еколози, които
търсят и "твърди" дивиденти? Но пак
казвам, мога да говоря само от името
на "Екогласност". Нашата основна цел
е опазване на въздуха, водата, приро-
дата, живота и здравето на всички

на природата като цяло. Няма значе-
ние дали са в селата, големите градо-
ве, или на запустяло поле. Тази есен
направихме видеорепортаж за цех за
изгаряне на гуми - внос от ЕС. Цехът
се намира в землището на село Сла-
нотрън, община във Видинско. За
тази проверка сме прилагали и при-
лагаме видеозапис. Този цех има
разрешение за експериментална
дейност. Но на практика тук от години
се изгарят тонове негодни за употреба
гуми, внос различни държави. Тази
дейност замърсява хиляди дка земе-
делска земя. Въпреки многобройните
ни сигнали от МОСВ и РИОСВ-Мон-
тана прикриваха и продължават да
прикриват това безобразие.

В края на декември в предаване на
телевизия "Евроком" алармирахме, че
до моста на магистрала "Струма",
който горя през лятото на 2019 годи-
на и нанесе щети на транспортното
съоръжение за над два милиона лева,
отново се складират бали с боклук.
Преди седмица излъчихме актуален
видеорепортаж, от който е видно, че
там продължават да се складират бали
с отпадъци. Заснехме и незаконно
сметище в близост до град Дупница,
където се изхвърлят всякакви отпадъ-
ци. Общинските и държавните инсти-
туции са напълно безразлични. Глухи,
слепи и неми. Цял месец мълчание и
когато ситуацията стана взривоопас-
на, най-после националните ефирни
телевизии, до които пратихме репор-
тажите, си позволиха да ги излъчат.

- Как виждате бъдещето на опазва-

български граждани. Например ние не
сме против развитието на ски зоните.
Напротив, подкрепяме всяко такова
начинание, стига да е в рамките на
световните екостандарти. Знае се кои
са тези т. нар. еколози, които станаха
милионери от такива протести.

И вместо в България да има силно
развит зимен туризъм, се задоволяваме
с три ски центъра. Такива еколози
унищожиха Витоша като ски цен-
тър.Нещо повече, явно изпълнявайки
чужди поръчки, направиха всичко
възможно да саботират и изграждането
на втори кабинков лифт на Банко.

- Имате ли поглед какво става в
малките населени места?

- Екопрестъпленията нанасят щети

нето на околната среда в България?
- Въпреки големия обществен

интерес към темата за опазване на
околната среда аз съм умерен опти-
мист. Дълги години правителството и
управляваните от него министерства
и прилежащите им контролни органи
бездействаха, а в много случаи и
прикриваха редица екологични прес-
тъпления. Но от началото на тази
година ситуацията се промени. Удов-
летворен съм от факта, че с неумор-
ния труд на всички активисти на
"Екогласност" гражданското общество
се събуди и опазването на околната
среда вече е основната тема на цялото
общество.

От Агенция КРОСС



Година XIII. Брой 7. 20 февруари 2020ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

Ãîëÿìàòà ìîù
íà àðîìàòèòå

� 15

Áåíãàëñêà êîòêà

� 14



ЗЕМЯ 20 ФЕВРУАРИ 2020

ЧЕТВЪРТЪК

приложение

ЗА ДОМА10. ÏÎËÅÇÍÎ

Има хранителни про-
дукти, които разполагат
с естествени антибак-
териални свойства. Към
тях в студените месеци
се насочват почти всич-
ки, които биха искали да
избегнат приема на ан-
тибиотици. Но дали то-
ва, с което се храним е
толкова безопасно, за
колкото го мислим? И ко-
га трябва да включим
тези продукти в меню-
то си за да извлечем
максимални ползи от
тях?

Има едно изследване,
според което 1 на всеки
10 души получават стра-
нични ефекти при прием
на антибиотици, а 1 на
15 души - са алергични
към тях. Обикновено на
тази група лекарства ре-
агира най-често хранос-
милателната система.
Ето защо специалистите
съветват, заедно с тях да
се приемат и пробиоти-
ци, които съхраняват по-
лезните чревни бактерии.

Предвид проблемите,
които антибиотиците
създават, учените реши-
ли да открият, кои храни
имат подобно на тяхно-
то действие, но без да вре-
дят на стомаха или друг
орган в тялото. Факт е,
че хората са използвали
някои от тях хилядолетия
наред, но досега никой не
ги е проучвал. Днес оба-
че има обещаващи резул-
тати от десетки медицин-
ски изследвания и про-
дължават да се трупат но-
ви.

С непрекъснатото уве-
личаване на резистент-
ните към антибиотиците,
учените още по-упорито
ще търсят изход в при-
родата. Затова човек не
бива да се изненадва, че
в голяма част от медика-
ментите на пазара вече
има изцяло естествени
вещества. Но за онези,
които биха си спестили
дори т.нар. хранителни
добавки, специалистите
са изготвили списък със
седем продукта, които ще
ги спасят от различни
възпаления.

ЧЕСЪН. Превантив-
ната и лечебна сила на
чесъна е добре позната
от хилядолетия. Днес
обаче редица проучва-
ния установиха, че този
твърде лют и миризлив
зеленчук може да бъде
ефективен срещу много
форми на бактерии,
включително салмонела
и ешерихия коли. В мо-
мента учените проверя-
ват дали той може да се
използва при лечението
на туберкулоза, тъй като
заболяването е устойчи-
во на много лекарства.

ПЧЕЛЕН МЕД. Този
продукт се е използва ка-
то мехлем, който помага
на раните да заздравеят
още от времето на Арис-
тотел. Древните елини и
римляни са извличали с

Суроватъчният
протеин - между
ползата и вредата

Хората, които спортуват активно,
знаят много добре, че протеинът е
важен елемент за изграждането на
техните мускули. Но реално те са не-
що много повече от това - състоят се
от аминокиселини, които са градивни
елементи на космите, кожата, нок-
тите и т.н. Ето защо набавянето на
достатъчно протеин е изключително
важно за правилното протичане на ре-
дица функции в тялото.

През последното десетилетие специ-
алистите по хранене не спират да на-
помнят на хората, да наблягат на про-
теините, за сметка на въглехидратите
и мазнините. Това е така, защото тяло-
то ни не складира протеин и човек тряб-
ва да си го набавя всекидневно чрез
храната. За щастие обаче продуктите,
богати на протеини, са много и разно-
образни, независимо дали човек клони
към растителните или животинските из-
точници, така че лесно може да ги вклю-
чи в ежедневното си меню.

Що се отнася до протеиновите до-
бавки, изборът също не е малък. В
специализираните магазини човек мо-
же да открие протеинова вода, грахов
протеин, соев протеин и т.н. Един про-
дукт обаче се различава от останалите
и това е суроватъчният протеин. Той
съдържа всички основни аминокисе-
лини, от които тялото се нуждае, за да
продължи да синтезира белтъчини,
обясняват специалистите по хранене.
Суроватката всъщност може да се на-
мери във всички млечни продукти, къ-
дето представлява един от двата ос-
новни протеина (другият е казеин).

На пазара можем да срещнем три
вида суроватъчен протеин. Първият се
нарича суроватъчен протеинов концен-
трат. Както подсказва името му, про-
теинът тук е концентриран. Свойство-
то му, което се дължи на методите на
преработка, е да поддържа повече хра-
нителни вещества в сравнение с дру-
гите видове суроватки.

Суроватъчният протеинов изолат е
друг вид хранителна добавка, от която
се нуждаят не само спортистите, но и
всички хора, които искат да живеят
здравословно и да забавят остарява-
нето си. Този продукт се счита за най-
високия клас протеини и е по-качест-
вен от суроватъчния концентрат. Спе-
циалистите обясняват, че изолатът има
по-малко количество мазнини и въг-
лехидрати и се усвоява по-бързо. Ос-
вен това той е подходящ за всички
хора с лактозна непоносимост.

Третият продукт е суроватъчният про-
теинов хидролизат. Той се получава след
като градивните елементи на протеина
- пептидите, се разградят до почти
"предварително усвоено" състояние, за
да се гарантира още по-бързото им ус-
вояване от организма. Продуктът, съ-
що като изолата, е с нулево съдържа-
ние на лактоза. Изключително подхо-
дящ е за след тренировка, защото се
усвоява много бързо - аналогично на
всеки аминокиселинен продукт.

Êàêâè ñà ðèñêîâåòå?
Хората, които за пръв път започват

да приемат суроватъчни протеини,
трябва да знаят, че тези продукти мо-
гат да увеличат акнето. Могат да при-
чинят някои стомашни проблеми, тъй
като всеки организъм, податлив на млеч-
ни продукти, може да изпита подуване,
газове и диария, ако прекали със със-
тавката. В много редки случаи хората с
бъбречни проблеми могат да получат ув-
реждане на бъбреците и дехидратация
от приемането на твърде много сурова-
тъчен протеин. Но, като цяло еднократ-
ната голяма доза е малко вероятно да
предизвика животозастрашаващ проб-
лем, освен гастроинтестинално разстрой-
ство. Проблемите възникват при трай-
на злоупотреба.

Естествените антибиотици
негова помощ инфекции-
те от тъканите. Едва днес
обаче учените са устано-
вили, че пчелният мед е
полезен при лечението на
хронични рани, изгаря-
ния, язви, спазми и кож-
ни проблеми. Например,
резултатите от някои про-
учвания показват, че
т.нар. медни превръзки
могат да помогнат за по-
бързото излекуване на ня-
кои рани. Антибактериал-
ните ефекти на този на-
турален продукт се дължат
на водородния прекис,
който се съдържа в него.
Известно е също така, че
най-популярният мед -
мановият, отстранява
бактериите от раната,
въпреки че има по-ниско
съдържание на водороден
прекис. Той е способен да
се справи с приблизител-
но 60 вида вируси и бак-
терии.

ДЖИНДЖИФИЛ .
Странният на пръв пог-

лед корен е доста лют и
не е по вкуса на много
хора. Преди десетина го-
дини обаче, научната об-
щност откри, че джинджи-
филът е невероятен естес-
твен антибиотик. Някол-
ко проучвания, включи-
телно последното, което е
от 2017 г., показват спо-
собността на лютия и без-
формен корен да елими-
нира голям брой бакте-
рии. Ето защо специалис-
тите го препоръчват през
зимата, когато върху ви-
русната инфекция често се
наслагва и бактериална.
Но това не е единствено-
то му предназначение. В
момента учените се опит-
ват да докажат, че джин-
джифилът е идеално сред-
ство за борба с т.нар. мор-
ска болест (проявяваща се
най-често с гадене) и за
понижаване на кръвната
захар при диабетиците.

ЕХИНАЦЕЯ .  Има
сведения, че индианците
в Америка, като и други
древни лечители са изпол-
звали ехинацеята в про-
дължение на стотици го-
дини за лечение на белод-

робни инфекции и кожни
рани. Затова изследовате-
лите решили да проверят
доколко това растение мо-
же да е ефективно в бор-
бата с болестите. Техните
проучвания показаха, че
екстракт от Echinacea
purpurea може да убие
много различни видове
бактерии, включително
стафилококите и стрепто-
коките. Те са отговорни за
възпаленията в гърлото,
синдрома на токсичния
шок и некротизиращия
фасциит.

ЗЛАТНИ ЧАСТИЦИ.
Те са сравнително екстра-
вагантен начин за борба
с инфекциите в организ-
ма, но напоследък доста
често се използват злат-
ни частици в шампанс-
кото, кафето или чая.
Колкото и странно да
прозвучи на мнозина, те-
зи благородни прашинки
са в състояние да се спра-
вят с всяко респираторно

заболяване и храносми-
лателен проблеми. Борят
се също така със стомаш-
ното разстройство и ин-
фекции на пикочните пъ-
тища. В допълнение тряб-
ва да се каже, че според
едно неотдавнашно про-
учване, употребата на
хранителни продукти с
вложени в тях златни
частици подпомага лече-
нието и на кожни инфек-
ции. В лаборатория са из-
ползвали фини златни
превръзки за предотвра-
тяването на инфекциите
в тъканите при тежко из-
гаряне на кожата. Лека-
рите обаче предупрежда-
ват всички, които искат
да добавят тези частици
от благороден метал в пи-
тието си, първо да се кон-
султират със специалис-
ти. Причината е, че те
влизат в контакт с някои
лекарства и това може да
навреди на лечението им.
Златните прашинки могат
да са опасни и за кърма-
чета, бременните жени и
кърмачките.

КАРАМФИЛ. Подп-
равката е пълна с анти-

оксиданти и затова е част
от кухнята на много на-
роди в Азия и Северна
Европа. Карамфилът тра-
диционно се използва при
различни стоматологични
процедури, защото успо-
коява болката в зъбите и
венците. Последните изс-
ледвания обаче са устано-
вили, че екстрактът от та-
зи подправка може да бъ-
де ефективен срещу мно-
го различни видове бак-
терии, включително еше-
рихия коли.

РИГАН
Някои смятат, че ри-

ганът засилва имунната
система и действа като
антиоксидант. Той има
също така противовъзпа-
лителни свойства. Изсле-
дователите обаче тепър-
ва проверяват дали това
растение действа като ес-
тествен антибиотик. Все
пак някои проучвания ве-
че показват, че риганът
е сред най-ефективните

антибактериални препа-
рати, особено ако се из-
ползва под формата на
етерично масло за масаж.

ВАЖНО Е
ДА ЗНАЕТЕ
� Само защото нещо

е означено като естестве-
но и натурално, то не е
задължително безопасно.
� Количествата и кон-

центрациите на активни-
те съставки варират в
различните хранителни
добавки, затова човек
трябва да прочете внима-
телно етикета на закупе-
ния от него продукт.
� Похапването на че-

сън е нещо безопасно, но
когато този зеленчук се
приема под формата на
добавки с висока концен-
трация, това може да уве-
личи риска от нежелано
кървене. Това може да бъ-
де опасно за хора, които
подлежат на някаква хи-
рургическа намеса напри-
мер.
� Концентрациите на

чесъна също така могат
да намалят полезността
на лекарствата за лече-
ние на ХИВ.
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Най-общо казано, булими-
ята е разстройство на хра-
нителното поведение. За съ-
жаление, разпространението
й придобива епидемичен ма-
щаб през последните две де-
сетилетия. Докато от ано-
рексията страдат средно 20
на 100 хил., то от булимия
са засегнати над 36 на 100
хил. души население.

Думата "булимия" произ-
хожда от старогръцки и в
превод означава "свиреп
глад". Елините и римляните
са познавали много добре то-
ва състояние, но днес то се
счита за едно от най-разп-
ространените невропсихич-
ни разтройства, водещи до
неконтролирано ядене, пос-
ледвано от опити за елими-
ниране на приетата храна
чрез повръщане, слабител-
ни лекарства или усилени
физически упражнения.
Страдащите от булимия чес-
то се чувстват виновни след
преяждане и правят опити
за въздържане от храна за
дълги периоди от време. Не-
рядко обаче опитите им за
контрол над телесното тегло
са безуспешни.

Причините за появата й
са неизвестни, твърдят спе-
циалистите. Смята се, че
значение имат генетични,
психологически, социални,
културни и други фактори.
Средната възраст, на която
се появява това заболяване
е 15-30-годишна, като 10-
15% са от мъжки пол, а ос-
таналите - жени, обясняват
медиците. За булимията, как-
то и за всички останали хра-
нителни разстройства изоб-
що, е характерно, че се про-
явяват по-често у жени, най-
вече през пубертетната и
младежката възраст и в по-
високите социални слоеве на
развитите страни.

Както обикновено, беда-
та не идва сама - близо 80%
от болните от хранителното
разстройство са засегнати и
от други психиатрични за-
болявания (афективни, лич-
ностни и най-вече тревож-
ни състояния). Счита се, че
в над 90% от случаите те
предхождат развитието на
булимията. На фона на
всичко това все още се счи-
та, че половината от боле-
дуващите изобщо не дости-
гат до здравната система и
не получават нужното лече-
ние. Причината за това е,
че мнозина не разпознават
проявите на болестта.

Специалистите обясня-
ват, че основният симптом
на това хранително разст-
ройство са пристъпите на
неудържимо влечение към
храна, последвани от екст-
ремни компенсаторни мер-
ки. Това обикновено се случ-
ва регулярно - около 2-3 пъ-
ти дневно, а може да бъде и
по-често.

Обикновено пристъпите
на непреодолимото влечение
към храната водят до меха-
нично и бързо поглъщане на
големи количества високока-
лорични продукти, които чо-
век принципно отбягва.

Имаш булимия? Потърси помощ!

Страдащите от булимия не
са способни да контролират
приема на храна, уточняват
специалистите. По думите им
началото на едни такъв епи-
зод е маркиран от облекче-
ние на напрежението и тре-
вожността, но те бързо отс-
тъпват на друго изживяване
- това на себеотвращение,
вина, гузност и страх от на-
пълняване.

За преодоляване на пос-
ледиците от преяждането
болните приемат като естес-
твено продължение проява-
та на екстремни компенса-
торни мерки - най-често са-
ми предизвикват повръща-
не или злоупотребяват с раз-
хлабителните и диуретичните
медикаменти. Други спосо-
би за справяне с неистовия
апетит са екстремните фи-
зически натоварвания и пос-
ледващото продължително
гладуване.

С времето между преяж-
дането и очистващото пове-
дение се поражда самопод-
държащ се и ескалиращ по-
рочен кръг, който превръща
за болния цикъла преяжда-
не-повръщане в неотложна

и неизбежна вътрешна пот-
ребност, неподдаваща се на
волята, усилията за отбяг-
ването й и опитите му за
противопоставяне.

В периодите между пре-
яжданията обикновено хра-
ненето е нерегулярно по чес-
тота, количество и вид, с
преобладаване на сухи, ед-
нотипни и изключително
нискокалорични храни, чес-
то с периоди на пълно гла-
дуване за 24 часа и повече.
Страдащите от заболяване-
то преживяват булимичния
епизод като нещо опасно, не-
желано и чуждо, изцяло про-
тивоположно на психологич-
ната им настройка и съзна-
телните им стремежи. Те оце-
няват поведението си като
срамно, унизително и живо-
тинско. Опитват по всякак-
ви начини да го прикриват,
като в повечето случаи ус-
пяват години наред да го па-
зят в тайна, дори и от близ-
ките си.

И тук идва въпросът как-
ви биха могли да бъдат пос-
ледиците от едно такова дег-
радивно поведение? За съ-
жаление булимичните епи-

зоди с времето оставят сво-
ите отпечатъци върху бол-
ните. Стомашният сок съ-
държа солна киселина, коя-
то нормално не би трябвало
да попада в хранопровода и
устата, обясняват още спе-
циалистите. По думите им
солната киселина може да
доведе до ерозия на емайла
на зъбите, възпаление на
венците и гърлото, измене-
ния в хранопровода и т.н.

Хората, страдащи от та-
кова разстройство, често из-
глеждат подпухнали в лице-
то. Този ефект отново се дъл-
жи на солната киселина, ко-
ято причинява възпаление
на слюнчените жлези. Ос-
вен това напъните за пов-
ръщане често водят и до по-
вишено налягане, което е
способно да доведе до руп-
тура - разкъсване на кръво-
носни съдове и повръщане
на кръв. Подобна съдба мо-
же да сполети и очите, кате-
горични са лекарите.

Повръщането, както и ди-
арията или силното обезвод-
няване, свързани с употре-
ба на разхлабителни и диу-
ретици, води до дехидрата-

ция и нарушение в баланса
на йоните в кръвта. От то-
зи баланс зависи протича-
нето на нервните импулси
и съкращението на мускул-
ните клетки. Ето защо хора-
та с булимия често се оп-
лакват от сърцебиене и арит-
мия, а дехидратацията е от-
говорна за хроничната умо-
ра, липсата на добра кон-
центрация и постоянната за-
маяност.

Нарушенията в хранене-
то, а оттам и в процеса на
храносмилане, лишават тя-
лото от важни микроелемен-
ти, което може да причини
промени в кожата, ноктите
и косата, както и да доведе
до анемия. В екстремните
случаи тежкият дисбаланс на
електролитите е способен да
доведе до смъртен изход,
предупреждават още медици-
те.

Ако забележите във ваш
близък, че страда от ниско
самочувствие, често прави
истерии или изпада в деп-
ресия, оплаква се от болки
в стомаха, преяжда и след
това повръща, лицето му е
подпухнало и е вечно умо-
рен, най-добре го посъвет-
вайте да се консултира с ле-
кар.

Åëåêòðî-
ñòèìóëàöèÿòà
óêðîòÿâà àïåòèòà

Желанието за консумация
на прекомерни количества
храна може да се третира
чрез електрическа стимула-
ция на определени части на
мозъка, твърдят учените. По
думите им тази техника мо-
же да намали ключови сим-
птоми на хранителното раз-
стройство, в това число и
силното желание за консу-
мация на големи количест-
ва храна.

В проучването са участ-
вали 39 души, страдащи от
булимия. Те били подложе-
ни на електростимулация.
По този начин се стимули-
рат определени области на
мозъка, като резултатите от
терапията са сравнени с те-
зи от плацебо лечението.

От получените данни оба-
че става ясно, че симптоми-
те на булимия значително
намаляват след електрости-
мулацията. Така желанието
за прекомерна консумация
на храна се понижава с око-
ло 31-33%.

Водещият изследовател -
д-р Мария Кекич от Инсти-
тута по психиатрия, психо-
логия и неврология към
Кралския колеж в Лондон,
пояснява, че според данни-
те на проучването неинва-
зивната мозъчна стимулация
потиска силното желание на
засегнатите да се хранят и
намалява изявата на други
често срещани симптоми
сред хората с храносмила-
телни разстройства.

Според специалистите
ефектът се дължи на подоб-
ряване когнитивния контрол
над компулсивните действия,
характерни за заболяването.
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Сърцебиенето е състоя-
ние, при което хората из-
веднъж започват да усещат
много ясно и отчетливо уда-
рите на сърцето си. Те ста-
ват силни, но в същото вре-
ме и плашещо неравномер-
ни. Някои хора твърдят, че
сърцето им сякаш ще спре
всеки момент. След това
обаче внезапно започва да
работи отново. Медиците
обясняват, че сърцебиенето
може да доведе до редица
проблеми. Ето защо състоя-
нието трябва да се контро-
лира чрез елиминирането на
причините.

Сърцето ни е устроено по
такъв начин, че в случай на
физически или емоционален
стрес то изпомпва по-голям
обем кръв, за да отговори
на нуждите на скелетните
мускули за кислород. По то-
зи начин се увеличава обе-
мът на изпомпаната кръв в
рамките на една минута и
се стига до тахикардия - по-
вишена сърдечна честота, ко-
ято надвишава 90 удара в
минута. Обикновено сърце-
биенето се усеща от повече-
то хора.

Нормално пулсът е около
70 удара в минута, обясня-
ват кардиолозите. По думи-
те им обаче тази цифра не
бива да се приема буквал-
но. Ако ударите са с 10 по-
вече или по-малко, също мо-
же да се твърди, че този по-
казател е в норма. За лека-
рите е по-важно как се дър-
жи сърцето на пациента, ко-
гато бъде натоварено по вре-
ме на изследването. Така че
важна е функционалността
при натоварване и способ-
ността за бързото възстано-
вяване.

Мнозина смятат, че арит-
мията се появява при пре-
живени емоции. Невинаги

Дръжте аритмията под контрол!
обаче ускоряването на сър-
дечната честота е нормална
физиологична реакция. Ко-
гато тя е в резултат на ня-
каква патология обаче, тряб-
ва да й се обърне специал-
но внимание, съветват кар-
диолозите. По думите им то-
зи проблем трябва винаги
да се разглежда като запла-
ха за здравето, тъй като ни-
кой не знае как сърцето би
понесло аритмията следва-
щия път.

Казано по-опростено, ос-
новният проблем на паци-
ентите не е в нарушението
на сърдечната честотата, а
в това, което следва - мио-
кардните клетки нямат вре-
ме да се възстановят, кръв-
та не тече правилно в арте-
рията и за финал възниква
сърдечно заболяване. Сим-
птомите могат да бъдат раз-
лични - най-общо казано, те
варират от гадене и сърце-
биене до появата на капчи-
ци пот, тревожност, затруд-
нено дишане, недостиг на
въздух и т.н.

Усещането за клинично
сърцебиене може да варира
значително от пациент до
пациент в зависимост от
факторите, които го причи-
няват, както и психо-емоци-
оналните характеристики и
чувствителността на цялото
тяло. В някои случаи бър-
зият ритъм се усеща от чо-
век като слабо неприятен
дискомфорт в гърдите, а в
други - като силно сърцеби-
ене с най-различни "преска-
чания, забавяния или спи-
рания". При силно учестен
пулс - над 100-120 в мину-
та, пациентът може да опи-
ше чувствата си като "сър-
цето се тресе като опашка на
заек". Възможно е обаче чо-
век изобщо да не почувства
ускорения си пулс въпреки

неговото наличие.
При пациенти със съдо-

ва дистония повишаването
на аритмията  може да се
свърже с тежки психо-емо-
ционални симптоми като
сълзливост, раздразнител-
ност, агресивност, както и с
някои вегетативни реакции
- изпотяване, бледност, тре-
перене на крайниците, гла-
воболие, гадене, повръщане,
ниски нива на кръвното на-
лягане и т.н. В някои слу-
чаи бързият сърдечен ритъм
може да бъде придружен и
от пристъп на паника.

При наличието на зави-
шени нива на определени
хормони (например при ти-
реотоксикоза или хипертире-
оидизъм) пациентите отбе-
лязват пристъпи на сърце-
биене и неприятно изпотя-
ване, комбинирани с трепе-
рене по цялото тяло, загуба
на тегло с повишен апетит,
видимо увеличаване на зе-
ниците на очите и "издува-
не" на очната ябълка. Арит-
мия може да настъпи също
така при заемане на хори-
зонтално положение след
обилно похапване, при пре-
дозиране на инхалаторни ле-
карства за астма и т.н.

Като цяло сърцебиенето
не бива да се подценява, тъй
като може да е симптом за
някое животозастрашаващо
състояние, особено ако е съ-
четано с остра болка в ля-
вата страна на гръдния кош
или между раменете, внезап-
но рязко влошаване на със-
тоянието, избиването на сту-
дена пот, задух и т.н. Всич-
ко това може да е сигнал за
остър миокарден инфаркт,
сърдечна астма или белод-
робен оток например.

Особено опасни са също
така камерната тахикардия
и честата камерна екстра-

систолия, които се проявя-
ват със значително ускоря-
ване на сърдечния ритъм,
изпотяване, потъмняване на
очите, тежък недостиг на
въздух или усещане за лип-
сата му. Опасността идва от
това, че всичко това може
да доведе до камерно мъжде-
не и дори до сърдечен арест.

Ïðè÷èíè, âîäåùè
äî ñúðöåáèåíå
�Физическа активност -

бягане, бързо ходене при
дълга разходка, плуване,
спорт.
� Психо-емоционален

стрес - остър и хроничен
стрес, пристъп на паника,
страх, умствено натоварва-
не.
� Силни емоции - гняв,

радост, отрицателни емоции
и т.н.
� Бременност - поради об-

що увеличение на обема на
кръвта в организма на бре-
менната жена, както и в ре-
зултат на увеличеното нато-
варване на сърцето, възник-
ва аритмия, която рядко се
нуждае от лечение.
� Сърдечни проблеми -

невроциркулярна дистония
(нарушена регулация на съ-
довия тонус), синусова та-
хикардия, резки промени в
нивото на кръвното наляга-
не, вродени дефекти на сър-
цето, хипертрофия, сърдеч-
на склероза и т.н.
� Заболявания на други

системи и органи - разстрой-
ства на щитовидната жлеза
(хипертиреоидизъм), пробле-
ми с храносмилателните ор-
гани (диафрагмена херния,
пептична язва, гастрит), за-
болявания на дихателната
система (хронични обструк-
тивни бронхити, астма),
треска, остри инфекции, ане-
мия, мозъчни тумори и т.н.

� Консумация на алкохол,
никотин, лекарства и други
форми на интоксикация.
�Шокови състояния - из-

гаряния, травми, хеморагич-
ни трески и т.н.

Ïúðâà ïîìîù
Ако човек получи сърдеч-

на атака със силна аритмия
за първи път, трябва да от-
вори прозореца в стаята, да
разкопчае яката на дрехата
си, да се наплиска със сту-
дена вода, да седне и ако е
възможно, да се успокои.
След това е добре да си за-
пише час за преглед при кар-
диолог. Така ще отхвърли
съмненията за някакъв по-
сериозен проблем.

Що се отнася до пациен-
тите с вече поставена диаг-
ноза, на първо място те
трябва да си пият редовно
лекарствата за сърцето. Мно-
го хора по време на прис-
тъп със силно сърцебиене
изпадат в паника, особено
ако това се е случило през
нощта. В такъв случай те
имат нужда да се успокоят и
да започнат да дишат пра-
вилно.

Лекарите съветват още
пациентите да поемат дъл-
боко въздух, след това да за-
държат дъха си и да изди-
шат бавно. Облекчението ид-
ва веднага, така че е препо-
ръчително това дихателно
упражнение да се прави в
рамките на 3-4 минути. Сър-
цебиенето обаче може да се
овладее и чрез кашляне.

Необичайното сърцебие-
не - водещо до замаяност,
задух, стягане в гърдите или
припадане, трябва да бъде
оценено от кардиолог. Той
ще предпише медикаменти,
с чиято помощ сърдечните
удари ще влязат в нормален
ритъм.

Тахикардията може
да е сигнал за инфаркт
или друг сърдечен проблем
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Миете се с него, перете
с него, ядете го - то е в
50% от нещата, които ку-
пувате. Палмовото масло е
най-употребяваната расти-
телна мазнина на планета-
та. Има го навсякъде - в
сапуна, пастата за зъби,
вафлите, сладоледа, сирене-
то, кашкавала, пицата... За-
що тогава е такъв враг, че
не само отделни радикали,
ами цели търговски вериги
и правителства водят бит-
ки срещу него? Сред тях е и
нашето, което се обиди на
чуждите производители, че
за техните страни слагат
масло и захар, а у нас - по-
вече палма и глюкозо-фрук-
тозен сироп.

Откакто маслото беше ре-
абилитирано в диетата на
западния свят, а бизнесът с
"био" продукти разцъфтя, чо-
век трудно може да се ори-
ентира кои мазнини са по-
лезни и кои са вредни. Не
всички наситени мазнини са
лоши, но и не всички рас-
тителни мазнини са добри.
Палмовото масло е расти-
телно, но богато на насите-
ни мазнини и според много
сайтове съдържа полезни
мазнини и антиоксиданти.
Това не е съвсем невярно,
но нещата хич не са толко-
ва прости.

Палмовото масло съдър-
жа мастни киселини, 50% от
които са наситени (44% от
тях палмитинова киселина),
40% ненаситени мазнини,
витамини и минерали. Пал-
митиновата киселина не е
добра за тялото - тя е от ти-
па мазнини, които увелича-
ват лошия LDL холестерол
в кръвта. Ненаситените маз-
нини обратно - намаляват
нивото на лошия холестерол,

Защо е вредно палмовото масло

но в палмовото масло не са
в достатъчна степен да не-
утрализират ефекта на дру-
гите.

Проблемът обаче е, че в
храните маслото най-често
е хидрогенирано, т.е. с из-
менена структура, в която се
добавя водороден атом. То-
зи тип трансмазнини са ев-
тини и трайни, затова са
навсякъде. За вредите от тях
е изписано много.

"Трансмазнините имат
основен принос към разви-
тието на сърдечносъдови за-
болявания. Този вид мазни-
ни представляват химичес-
ки изомер на растителна
мазнина, а пространствена-

та им конфигурация е раз-
лична и трудно се разпоз-
нава от човешкия органи-
зъм и му причинява затруд-
нения в метаболизма", обяс-
няват пред Би Ти Ви от
агенцията по храните.
"Трансмастните киселини са
най-големият риск за сър-
дечносъдови заболявания -
поне 10 пъти по-голям риск,
отколкото наситените маз-
нини. Предизвикват сериоз-
ни проблеми в метаболиз-
ма, като повишават лошия
холестерол", добавя и изтък-
натият специалист проф.
Стефка Петрова от Българ-
ското дружество по хранене
и диететика.

Понеже срещу хидрогени-
раните мазнини се говори
от години, производители-
те напоследък намират вся-
какви заобиколни начини да
ги премълчават. Бърза про-
верка на десетина пакетче-
та показва, че хидрогенира-
ното палмово масло е поч-
ти изчезнало от нашите бис-
квити, крекери, курабии и
солети. Някои от тях даже
имат етикет "без хидрогени-
рани мазнини". Почти ня-
ма обаче продукт, който да
не съдържа "растително мас-
ло", въпреки че според раз-
лични агростатистики вно-
сът на палмово масло се е
укротил след пика от 2014

г., когато сме внесли рекор-
дните 52 хиляди тона. В съ-
щото време според експер-
ти колкото по-твърд е един
продукт, толкова по-голяма
вероятност има да съдържа
трансмазнини.

През годините асоциа-
ция "Активни потребители"
са съобщавали за безскру-
пулни лъжи по етикетите,
които щяха да са комични,
ако не бяха толкова вред-
ни - надписът "Без холес-
терол" на маргарина, замя-
ната на "хидрогенирана" с
"хидратирана" мазнина и
други такива номера, сякаш
копирани от такси копър-
ка. "Под растителна мазни-
на следва логично да се
разбира олио, зехтин и дру-
ги растителни масла, кои-
то се срещат свободно в
природата в течно състоя-
ние. Палмовото масло съ-
що в свободната му форма,
преди да бъде хидрогенира-
но, е в течно състояние, за
разлика от хидрогенирано-
то, което е обогатено с во-
дородни атоми по изкуствен
начин", отбелязват "Актив-
ни потребители".

За едно правило няма
никакъв спор - колкото по-
натурална е една храна,
толкова по-добре. В полза
на това е и един цитат от
статия на сайта на Сдру-
жението на производители-
те на растителни масла и
маслопродукти в България
- "При добавяне на расти-
телни масла в смесите за
приготвяне на хляб се по-
добрява неговата консис-
тенция и се увеличава сро-
кът на съхранение. Едно та-
кова масло е рафинирано,
избелено и дезодорирано
палмово масло".

Дебелеем ли от глюкозно-фруктозния сироп?
С глюкозо-фруктозния сироп нещата съ-

що не са еднозначни. В последните годи-
ни го сочат като основен виновник за епи-
демията от затлъстяване, диабета, сърдеч-
носъдовите заболявания и даже го свърз-
ват с деменцията. Според Американската
агенция по храните обаче високофруктоз-
ният сироп не е по-вреден от захарта. То-
ва твърдят и от авторитетната Майо кли-
ник в САЩ, като общата теза е, че да се
прекалява с каквато и да е захар по прин-
цип е вредно.

По химически състав високофруктозният
сироп (по-известен у нас като глюкозо-
фруктозен) е почти еднакъв с обикновена-
та захар. И двете съдържат глюкоза и фрук-
тоза. От двете фруктозата звучи по-безо-
бидно - нали това е плодовата захар, но
всъщност е обратното.

Фруктозата се усвоява основно от чер-
ния дроб и въпреки че не влияе на нивото
на кръвната захар и инсулина, е свързана
директно с триглицеридите - мазнини в
кръвта. Когато човек консумира по-високи
количества фруктоза, това повишава ниво-
то на триглицеридите в кръвта и води до
затлъстяване на черния дроб (стеатоза), по-
нижена инсулинова чувствителност, която

пък прогресира до диабет. Най-често из-
ползваните форми на високофруктозен си-
роп съдържат или 42% фруктоза (в сладки-
ши и др. преработени храни) или 55% фрук-
тоза (в газираните напитки). В обикнове-
ната захар двете са в равно съотношение -
с други думи, в някои случаи тя даже изли-
за по-вредна от царевичния сироп.

Има обаче съмнения, че царевичният
сироп се усвоява от организма по същия
начин като трапезната захар. В процеса
на неговото производство глюкозата и
фруктозата, които обикновено са свърза-
ни, се разделят. Така фруктозата постъпва
по "скоростна отсечка" в черния дроб, кой-
то се превръща във фабрика за мазнини -
оттам и складиране на килограми, сърдеч-
носъдови заболявания и пр.

Всичко е въпрос на доза, разбира се.
Един портокал не може да причини съ-
щия ефект, даже три портокала не могат,
защото фибрите забавят "пътуването" на
фруктозата и позволяват правилното й
усвояване (освен ако не са изцедени на
сок). От друга страна, една кутийка кока-
кола от раз осигурява два пъти допусти-
мата дневна дажба захар (22 грама спо-
ред ревизираните указания в САЩ).

Рафинирано, избелено
и дезодорирано

го слагат даже в хляба
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14. ÏÎËÅÇÍÎ

Миризмите са способни да
променят настроението на
хората, да пораждат усмив-
ки и радост, твърдят авто-
рите на последното засега
мащабно изследване по те-
мата, цитирани от Би Би Си.
По света стават все по-по-
пулярни изследвания върху
ароматни композиции, кои-
то влияят на физиката и
психиката ни. Някои от тях
дори са строго конфиденци-
ални и са създадени по по-
ръчка на военните. Други се
използват в маркетинга, за
да продават по-добре опре-
делени стоки.

През последните години
внимателно се изучават и
ефирните масла. Много от
тях например забавят окис-
ляването на мазнините в
месните продукти, т.е. запаз-
ват по-дълго тяхното качес-
тво и вкус. Учените изслед-
ват веществата, притежава-
щи антиоксидантна актив-
ност, тъй като те забавят
стареенето, участват в реге-
нерацията на различните тъ-
кани, борят се с вредата от
свободните радикали.

На науката е известно, че
ефирните масла се състоят
от малки молекули, които ле-
ко преодоляват мембраните
на клетките в организма на
човека. Затова част от лет-
ливите вещества попадат в
кръвта и участват в обмен-
ните процеси. Борът напри-
мер действа благотворно на
болните бели дробове не са-

Различните ухания влияят на настроението и имунитета, от което се възползват търговците
мо защото неговите компо-
ненти убиват бактериите, а
и защото възстановяват ув-
редените клетки. Учените се
надяват, че скоро ще стане
възможно създаването на
композиции от аромати сре-
щу много заболявания.

Все по-популярни стават
ароматизаторите, които се
използват за насищането на
въздуха в големи затворени
помещения - обикновено
търговски, с аромат на прес-
ни изпечени продукти, кафе,
парфюми, цигари, кожа, тъй
като редица изследвания со-
чат, че съответните мириз-
ми влияят на купувачите.

Един от най-често изпол-
званите трикове в супермар-
кетите е миризмата на пряс-
но изпечен хляб, за която

се смята, че влияе на наст-
роението и прави хората по-
дружелюбни, освен това аро-
матът се асоциира с домаш-
ния уют. Френски учени нап-
ример са наблюдавали купу-
вачите на различните щан-
дове на супермаркетите.
Край тях минавали актьо-
ри, които "случайно" изпус-
кали на земята вещите си -
кърпички, чадъри, ръкави-
ци. Най-дружелюбни се ока-
зали купувачите, които са се
намирали на щанда с пряс-
но изпечения хляб - те по-
често от останалите са про-
явявали алтруизъм и са по-
магали на непознатите да си
върнат загубените вещи. По-
ведението им се обяснява с
това, че някои аромати пре-
дизвикват у човека положи-

телни емоции, от което той
става по-добър. Друг подо-
бен аромат е този на печен
картоф, който предизвиква
спомени за детството в кух-
нята на баба и около трапе-
зата с цялото семейство.

Затова и статистиката по-
казва, че в супермаркетите,
които разпръскват специал-
но подбрани изкуствени аро-
мати в търговските зали, про-
дажбите нарастват с процен-
ти. Добре подбраните арома-
ти карат хората да се чувст-
ват добре, което пък ги кара
да се задържат по-дълго в ма-
газина, което пък увеличава
вероятността от покупка.

И тук на помощ идват уче-
ните, тъй като миризмата
може да има обратен ефект,
ако не е правилно подбрана
за съответния продукт - т.е.
ако магазин за шоколад ухае
на кожа, а автомобилен са-
лон - на ванилия. Затова бу-
тиците "Луи Вюитон" напри-
мер ухаят на специално съз-
дадени за тях аромати на
скъпи кожи. Специализира-
ните магазини M&M's прив-
личат купувачи, като разп-
ръскват миризма на шоколад
на улицата пред входа. Аро-
матът на пресен хляб и на
печено кафе привличат купу-
вача в супермаркета.

Изследванията показват,
че ободряващият аромат на
грейпфрут води до ръст в ко-
личеството на импулсивните
покупки, а отпускащата ми-
ризма на лавандула увелича-
ва времето, прекарано от сред-

Как ни влияят етеричните масла?
Доказано е, че някои аромати активизират дейността

на главния мозък и изострят чувствата. Ето какво по-
казват резултатите от няколко проучвания:
�Миризмата на лавандула увеличава работоспособ-

ността с 20%. Същото прави и тази на жасмина, но с
34%, както и на лимон - с 54%.
� Ароматът на прясно изпечен хляб, ванилия или

кафе е в състояние да възбуди апетита.
� Уханието на евкалипт или бял бор укрепва имунна-

та система, премахва умората и увеличава сексуалната
енергия.
�Миризмата на лайка убива вредните микроби във

въздуха и подобрява настроението.
� Ароматът на портокали напомня за щастие, т.е.

връща позитивните мисли и държи стреса далеч от нас.
� Уханието на мента подобрява дишането, успокоя-

ва, овладява гаденето и лекува главоболие.
�Мирисът на лавандула отпуска нервите, успокоява

болката и понижава кръвното налягане

ностатистическия купувач в
магазина. Също така потре-
бителите придават особено
значение на подходящия за
продукта аромат. На участни-
ци в експеримент била пос-
тавена задачата да оценят ка-
чеството на абсолютно еднак-
ви продукти, отличаващи се
само по аромат. Те заявили,
че качеството на слънцезащи-
тен крем с миризма на кокос
е по-високо от това на кре-
ма, ухаещ на лимон. При
препаратите за почистване се
получило обратното. Мири-
шещият на лимон препарат
бил оценен като по-ефективен
от този с аромат на кокос.

Íà êàêâî ìèðèøàò
ïàðèòå?

Парите миришат и мириз-
мата им има свойството да
стимулира работоспособност-
та и продуктивността, смя-
тат японски учени. Работе-
щите полагат повече усърдие
и създават повече идеи в ра-
ботата си, когато усещат аро-
мата на парите - мирис, кой-
то идвал от чисто новите ку-
пюри, поставени в помеще-
нието, установили те.

Парфюмериен произво-
дител дори вече е разрабо-
тил аромат, който наподобя-
ва този на новите банкно-
ти. В основата на новата
разработка стои именно
твърдението, че когато във
въздуха се носи аромат на
пари, хората са по-стимули-
рани да се трудят ефективно
и съвестно.
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Бенгалската котка е из-
ключително красиво живот-
но, което прилича на малка
версия на истински леопард.
Бенгалските котки са мно-
го популярни сред предста-
вителите на шоубизнеса.

Èñòîðèÿ
Историята на бенгалска-

та котка стартира с кръстос-
ването на азиатската лео-
пардова котка с различни
породи домашни котки. За
работата си по създаването
на новата порода селекцио-
нерите са използвали бир-
манска котка, египетска мау,
американска късокосместа
котка и абисинска котка. В
резултат се е получило кра-
сиво животно, което много
прилича на хищник от джун-
глата, но е готово да мърка
по всяко време в близост до
стопанина си. Бенгалската
котка е предан домашен лю-
бимец, който е верен прия-
тел за цял живот. Бенгалс-
ката котка не проявява аг-
ресия и е много подходяща
за семейства с малки деца.

Когато купувате бенгалска
котка, е добре да проверите
родословното й дърво. Тя
трябва да е отдалечена поне
с четири поколения от азиат-
ската леопардова котка, за да
е наистина кротка. В проти-
вен случай може да прояви
прекалена емоционалност в
някои моменти. Селекционе-
рите използват азиатската ле-
опардова котка и до днес, за
да поддържат породата в до-
бър вид. Но сега кръстосва-
нето е само между бенгалски
котки и леопардови котки.
Първите три поколения се
смятат за хибриди и не се до-
пускат дори до изложби. Ед-
ва след четвъртото поколение
животното е признато за ис-
тинска бенгалска котка.

Ñòàíäàðò
Бенгалската котка е дос-

та голямо животно с дълги
крайници. Мъжкарите дос-
тигат до 7 килограма, а жен-
ските - само до 4 килогра-
ма. Главата на бенгалската
котка е с клиновидна фор-
ма, но с овален контур. В
сравнение с тялото на бен-
галската котка главата изг-
лежда по-малка, отколкото
трябва. Носът е голям и ши-
рок. Муцуната е широка, с
добре изразени скули. Уши-
те не са особено големи и
са заоблени. Очите на бен-
галската котка са овални или
бадемовидни. Те са големи
и се допускат всички цвето-
ве освен синия.

Шията на бенгалската
котка е мускулеста и доста ед-
ра. Тялото на бенгалската
котка е доста едро, като при
мъжкарите мускулатурата е
много добре развита. Опаш-
ката е дебела, не много дъл-
га, като в края си се стесня-
ва и има черно петно в за-
обления си край. Козината
на бенгалската котка е гъс-
та, много мека, като при мла-
дите животни може да е по-
дълга. Основното, което от-
личава бенгалските котки от
другите породи, са петната
по козината, заради които
приличат на леопард. Някои
бенгалски котки имат много
малки петънца, други имат

по-едри петна или линии.
Козината им е златиста, с ка-
фяви или черни петна.

Ãðèæè
Бенгалската котка има

нужда от много движение, за
да се развиват мускулите й
правилно и да поддържа доб-
ра форма. Бенгалската котка
много обича да се разхожда
с помощта на нагръдник и
повод. Появата на бенгалс-
ка котка навън е атракция за-
ради екзотичния й вид, а гор-
дото животно с удоволствие
се радва на вниманието, ко-
ето му се оказва. Козината
на бенгалската котка няма
нужда от особени грижи -
добре е веднъж дневно да се
минава с влажна кърпа, за
да се отстраняват излишни-
те мъртви косъмчета.

Îáó÷åíèå
Бенгалската котка е изк-

лючително умно същество.
Тя за секунди разбира какво
точно се изисква от нея и е
готова да направи всичко,
за да зарадва стопанина си.
Бенгалската котка може да
бъде научена да изпълнява
много команди - в това от-
ношение тя много прилича
на кучетата. Най-лесно бен-
галската котка може да бъде
обучена, ако се използват
различни видове игри, тъй
като тя е много игрива и с
радост ще се включва в но-
вите предизвикателства.

Õðàíåíå
Препоръчва се бенгалска-

та котка да се храни два пъ-
ти дневно. Можете да хра-
ните котката си със суха хра-
на или с консерви, но не се
препоръчва смесване на два-
та типа храна. Можете да
изберете за бенгалската кот-
ка хранене с натурални про-
дукти. Бенгалската котка

много обича млечни продук-
ти, затова с удоволствие ще
приеме като допълнение към
менюто си кисело мляко и
извара. Бенгалската котка не
може да усвоява прясното
мляко и храненето й с този
продукт може да предизвика
не само стомашни пробле-
ми, но и промяна в обмя-
ната на веществата.

Бенгалската котка с удо-
волствие ще похапва пилеш-
ко и телешко месо, както и
пилешки и телешки субпро-
дукти. Свинското месо не е
подходящо за бенгалската
котка, защото е много маз-
но и може да предизвика сто-
машни проблеми. На бен-
галската котка може да се да-
ва обезкостена сварена или
печена речна риба. Морска-
та риба не е подходяща за
бенгалски котки. Не се пре-
поръчва да се дават кокали
и кости от риба на бенгалс-
ката котка. Изключение пра-
вят само малките хрущяли
и пилешките шийки, които
могат да се дават веднъж
седмично. Не се допуска хра-
ненето на бенгалска котка
със сладко, тестено, пикант-
но, пържено, прекалено го-
рещо или прекалено студе-
но. Пушеното месо също не
е подходящо за тази порода
котки.

Çàáîëÿâàíèÿ
Селекционерите са поло-

жили много усилия, за да не
бъде податлива бенгалската
котка на много болести, ко-
ито поразяват котките от
чистите породи. Затова бен-
галската котка е много из-
дръжлива порода, която не
страда от голям брой гене-
тично обусловени заболява-
ния. Въпреки това тази кра-
сива котка е склонна към хи-
пертрофична кардиомиопа-
тия - това е болест на сър-

цето, чийто първи симптом
често е внезапната смърт на
животното. Кардиомиопати-
ята се развива бързо и без
симптоми и често е причи-
на за смъртта на животното
в млада възраст. Бенгалска-
та котка може да страда от
възпаления на червата и
стомаха. Тези красиви котки
имат много чувствителен
стомах, затова са много по-
податливи на отравяния от
повечето породи котки.

Ëþáîïèòíè ôàêòè
Бенгалската котка е мно-

го емоционално животно и
има нужда да показва на
стопанина си постоянно кол-
ко много го обича. Тя го пра-
ви, като търка главата си в
лицето му и постоянно иска
да бъде галена и гушкана.

Бенгалската котка издава
много различни звуци. Тя
мърка, пищи, а може да из-
дава и звуци, които прили-
чат на чуруликане на пти-
ци. Някои бенгалски котки
ръмжат, когато се хранят.

Интересен факт е, че бен-
галската котка много обича
да играе с вода. При жела-
ние от страна на собствени-
ка на бенгалската котка тя
може да бъде научена да из-
ползва тоалетната, тъй като
има достатъчно интелектуа-
лен потенциал, че да пуска
и водата. Освен това тези
котки предпочитат да изпол-
зват места с вода вместо ко-
тешка тоалетна, така че лес-
но могат да бъдат научени
да се справят с катеренето
по капака на тоалетната чи-
ния. Бенгалската котка се
чувства като привлечена от
магнит към вода, която те-
че. Тази красива котка с ча-
сове може да държи лапата
си под крана, ако от него
тече струя вода, независимо
дали е студена или топла.

Ако имате вана, бенгалс-
ката котка със сигурност ще
се цамбурка в нея, за да ви
прави компания. За съжале-
ние след това в повечето слу-
чаи бенгалските котки изс-
качат от ваната и започват
да обикалят като луди жили-
щето и пръскат вода и пяна
навсякъде. Някои собствени-
ци на бенгалски котки твър-
дят, че любовта на животни-
те към водата граничи с ма-
ния и затова обикновено по-
вечето стопани на такива кот-
ки затварят вратата на ба-
нята и винаги пускат капака
на тоалетната чиния.

Интересен факт е, че бен-
галската котка не обича да
я взимат на ръце и да я сла-
гат в скут. Въпреки това оба-
че тя обича да е близо до
стопанина си и винаги се
опира в тялото му, за да се
чувства по-сигурна.

Íåäîñòàòúöè
Бенгалската котка не е

подходяща за хора, които ня-
мат много време за игра с
домашния си любимец. Ако
не й се обръща внимание,
бенгалската котка ще започ-
не да прави бели. Собстве-
ниците на бенгалски котки
знаят, че всички шкафове и
врати трябва да имат много
добро затваряне. В противен
случай бенгалската котка ще
отваря всичко, докато стопа-
нинът й не е вкъщи. Не все-
ки стопанин на бенгалска кот-
ка се радва на факта, че лю-
бимецът му постоянно скача
върху ключа на лампата, за
да се наслаждава на ефекта
от тъмнината в помещение-
то. Бенгалската котка остава
бърз ловец до края на живо-
та си, но понякога поради
липса на мишки тя атакува
движещите се пръсти на сто-
паните си, защото ги обърк-
ва с малки животинки.

Бенгалска

котка
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Разбитото сърце е нещо,
което (почти) всеки човек
преживява в даден етап от
живота си. Може би лю-
бовната мъка може да бъ-
де предотвратена, ако зна-
ете от кого трябва да се па-
зите. Вижте коя зодия има
най-голям шанс да разбие
сърцето ви в зависимост от
вашия зодиакален знак.

Връзката между любов-
та и зодиите е добре из-
вестна. Има зодиакални
знаци, чиято съвместимост
обещава щастие и обич, до-
като други комбинации мо-
гат да бъдат изключител-
но неподходящи, носещи
предимно негативни емо-
ции. Съществуват и таки-
ва, при които всичко е
прекрасно, но само за
кратко време. Ако искате
да се предпазите от любов-
ни разочарования, вижте
партньор с каква зодия
най-вероятно ще разбие
сърцето ви.

Овен - Овен
Обичащият да доминира

Овен може да бъде разгро-
мен само от друг Овен. И
макар че връзката между
Овен и Овен е страстна и
много силна, в някакъв етап
от отношенията двамата пар-
тньори започват да се кон-
курират, да спорят, да дър-
жат предимно на своите соб-
ствени мнение и правота.
Има голям шанс тази нес-
пирна борба между Овен и
Овен да доведе до разбито
сърце.

Никой не е съвършен,
особено когато става въпрос
за любовните отношения.
Разберете кои са вашите най-
лоши черти в любовта, кои-
то всъщност се определят от
зодията ви.

Зодията на човек опреде-
ля неговата същност и съот-
ветно дава отражение върху
всеки аспект на живота му.
До голяма степен нашите
добри и лоши черти се влия-
ят от зодиакалния ни знак.
И макар че всяка връзка е
индивидуална, а всеки човек
уникален, все пак могат да
се обобщят някои характер-
ни черти на всяка зодия, ко-
ито определят какъв е човек
в любовен план.

Овен
Овните са егоисти и оби-

чат да разполагат с време за
себе си, ето защо са склонни
да пренебрегват партньора си,
когато решат. Освен това, ко-
гато човек със зодия Овен за-
почне да се чувства комфорт-
но с половинката си, той из-
пуска нервите си по-често. И
макар че на повечето Овни
им минава много бързо, това
не е сигурно за техните парт-
ньори. Ако имате половинка
със зодия Овен, трябва да зна-
ете, че е истинско предизви-
кателство да се справяте с тех-
ните настроения.

Най-лошите любовни черти на всяка зодия
Телец
Родените под знака на Те-

лец не са от най-комуника-
тивните хора и по-трудно се
отварят към своите половин-
ки. Освен това те рядко пра-
вят компромиси и могат да
бъдат много упорити, което
не се харесва на техните пар-
тньори. Любовните взаимо-
отношения с Телец са като
безмилостно блъскане на гла-
вата в стената.

Близнаци
Близнаците имат фантас-

тичен потенциал за връзка,
но рядко се чувстват удовлет-
ворени от любовните си от-
ношения. Това е доста обид-
но за тяхната половинка, ко-
ято усеща, че Близнаците ви-
наги търсят нещо по-добро
като възможност. Родените
под знака на Близнаци ня-
ма да се обвържат сериозно,
освен ако не изпитват наис-
тина силни чувства към ня-
кого.

Рак
Ако Ракът е преживял

тежка раздяла, на него му
трябва повече време, за да
се отърси от нея. В случай,
че в това време срещне ня-
кой подходящ човек, Ракът
може да го накара да се по-
чувства пренебрегнат. Стра-
хотно е, че Раците са чувст-
вителни личности, но техни-

те постоянни чувства могат
да бъдат много изтощител-
ни за всички.

Лъв
По принцип Лъвовете лес-

но привличат обожатели за-
ради тяхната ослепителна
личност и добър външен вид.
В любовен план обаче пред-
ставителите на тази зодия се
нуждаят от постоянни комп-
лименти и похвали, което ед-
ва ли е по вкуса на поло-
винката им. Лъвът трябва да
се научи, че може да бъде ха-
ресван и ценен, без непре-
къснато да му се гали егото.

Дева
Девите са особено критич-

ни към другите, което може
да се окаже много мъчител-
но за техните любими хора.
Представителите на тази зо-
дия трябва да се научат да
не бъдат перфекционисти в
любовен план, защото така
или иначе няма перфектни
хора. Едни от най-големите
недостатъци на Девите в лю-
бовта е, че постоянно търсят
несъвършенства в своята по-
ловинка.

Везни
Везните са много нереши-

телни в любовта. За тях е
присъщо, че имат нужда от
много време, за да предпри-
емат някакви действия, кое-
то може да бъде много обез-

куражаващо за другия човек.
Везните трябва да се научат,
че не всяко решение е на жи-
вот и смърт и че понякога е
хубаво да живеят по-спонтан-
но. Така или иначе не са спо-
собни да планират всеки
етап от връзката си, ето за-
що е хубаво "да се пуснат по
течението".

Скорпион
Скорпионът е твърде ин-

тензивен и по тази причина
любовните отношения с не-
го се развиват твърде бързо.
Хората, родени под знака на
Скорпион, могат бързо да
харесат някого много, както
и също толкова бързо да ох-
ладнеят рязко към него. По-
някога Скорпионите се впус-
кат твърде прибързано във
връзките.

Стрелец
Според Стрелците обвър-

зването с някого означава
отказване от цялата им сво-
бода. По тази причина хо-
рата с тази зодия трудно се
решават на по-сериозни
връзки. Стрелците са склон-
ни също така да приключ-
ват любовните си взаимоот-
ношения без предупреждение
и изведнъж.

Козирог
Когато става въпрос за

любов, Козирозите обикно-
вено имат начертан план в

главата си. Те знаят кога ис-
кат да се обвържат сериозно,
кога трябва да се оженят и
кога трябва да се появят тех-
ните наследници. Следова-
телно родените под знака на
Козирог следват целите си не-
уморно и се опитат да "на-
местват" човека до себе си в
своето бъдеще. Козирогът
трябва да се научи да бъде
по-гъвкав и спонтанен.

Водолей
Най-лошата черта на Во-

долея в любовта е, че е твър-
де неемоционален и че по-
ловинката му трудно може да
разгадае неговите чувства. А
какъв по-голям убиец на лю-
бовните отношения от пасив-
ността и прикритите емоции?
Водолеят трябва да изразява
по-добре своите чувства, осо-
бено ако иска да задържи чо-
века до себе си.

Риби
Рибите са склонни да жи-

веят с твърде много роман-
тични фантазии, ето защо се
чувстват много разочарова-
ни, когато реалността се
оказва различна от очаква-
ното. Рибите трябва да осъз-
наят, че може да не срещнат
човека, чиито качества са си
представяли цял живот, но
това изобщо не означава, че
истинската любов не същес-
твува.

Кой ще разбие сърцето ти

Телец - Везни
За Телците са важни ую-

тът, рутината и навиците.
От друга страна, хората със
зодия Везни са доста по-со-
циални и предпочитат да
прекарват времето си в ком-
панията на приятели и се-
мейство. Това разминаване
във вижданията като цяло
може да бъде предпоставка
за любовна драма и разби-
то сърце, когато връзка имат
Телец и Везни.

Близнаци - Рак
При любовната комби-

нация между Близнаци и
Рак отново става дума за
разминаване във възгледи-
те и предпочитанията, кое-
то би се оказало сериозна
трудност за поддържането на
сериозни и дълготрайни от-
ношения. Въздушните Близ-
наци обичат да гледат в ус-
мивка на живота, да се за-
бавляват и да не приемат
нищо твърде сериозно. От
друга страна, хората със зо-
дия Рак копнеят за дълбоки

емоционални разговори и
стабилност. Провалът в на-
мирането на баланс може да
бъде причина за разбито
сърце.

Рак - Скорпион
Какво получавате, когато

съберете два водни знака?
Твърде много вода, която би
могла да "залее" връзката.
Сексуалният живот между
Рак и Скорпион може да бъде
много удовлетворяващ, но
когато става въпрос за лю-
бовни отношения, интен-
зивните емоции на Скорпи-
она могат да смущават де-
ликатния Рак.

Лъв - Козирог
В началния етап на връз-

ката Лъвът може да бъде сил-
но привлечен от Козирога и
неговите амбиции. След вре-
ме обаче Лъвът ще осъзнае,
че се нуждае от различен
партньор - някой, който ще
бъде до тях, когато празну-
ват своите успехи (Лъвът
обича да е център на вни-
манието).

Дева - Стрелец
Хората със зодия Дева

трябва да внимават със
Стрелците, защото именно
те могат да им разбият сър-
цето. Девите винаги имат
план, докато Стрелците си
падат по авантюризма. В да-
ден момент от връзката Де-
вата може да се почувства
като този, който постоянно
порицава своя партньор и
това да й донесе дълбоко не-
удовлетворение.

Везни - Рак
Хората със зодия Везни

обичат да споделят любовта
си не само с половинката си,
но и със своите приятели и
семейство. Ракът от своя
страна е насочил внимани-
ето си навътре и копнее за
дълбока връзка между парт-
ньорите. И макар Везните и
Раците да се обичат силно,
в крайна сметка първите ще
се почувстват наранени от
начина, по който Ракът из-
разява любовта си.

Скорпион - Овен
За Скорпионите се знае,

че не обичат да говорят за
своите емоции и чувства,
макар те да са изключител-
но интензивни. Подходът
на Овните към любовта
обаче е съвсем различен,
което може да доведе до раз-
бито сърце, макар силното
привличане между двете зо-
дии.

Стрелец - Стрелец
Връзката между Стрелец

и Стрелец може да звучи ка-
то безкрайно приключение,

но истината е, че партньо-
рите желаят "заземяване" от
човека до себе си. Когато и
двамата се стремят към не-
зависимост и постоянно
вълнение, създаването на
стабилност между тях може
да се окаже мисия невъз-
можна.

Козирог - Везни
За Козирога практичност-

та и следването на целите
са две много важни неща.
От друга страна, хората със
зодия Везни имат склонност
да фантазират, което опре-
делено може да стресира ме-
тодичния Козирог, както и
да му донесе разбито сърце.

Водолей - Козирог
Хората със зодия Водолей

обичат да правят нещата по
свой начин. Те ценят свобо-
дата си и имат нужда от пар-
тньор, който да ги подкрепи
в техния избор. Макар че
Козирогът може да даде усе-
щане за стабилност, за Во-
долея остава трудно да се съ-
образи с неговите традици-
онни възгледи.

Риби - Овен
Хората със зодия Риби са

интуитивни и емоционални.
Те се нуждаят от време, за
да разберат наистина чувст-
вата си и обичат да се дви-
жат с по-бавни темпове.
Въпреки че са привлечени
от силата на Овена, когато
става въпрос за сериозна
връзка, Рибите могат да се
почувстват притиснати от
решителността на огнения
знак.
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Каква работа са върши-
ли някои от президентите
на САЩ, преди да се до-
могнат до тази висока по-
зиция?

Ейбрахам Линкълн
(1861-1865 г.) - продавач
в смесен магазин. Магази-
нът в Сейлъм, Илионис, е
бил и неофициално място
за градски срещи. Това е
позволило на Линкълн да
изгради връзки с почти
всеки, което впоследствие
му е помогнало в полити-
ческата му кариера.

Линдън Б. Джонсън
(1964-1968 г.) - лъскал е
обувки и е пасял кози. По
време на летните ваканции
Джонсън е лъскал обувки-
те на хората, за да припе-
чели някой и друг долар от-
горе. Впоследствие е пасял
козите във фермата на чи-
чо си.

Ричард Никсън (1969-
1974 г. ) - оскубвал е пиле-
та. Когато е ходил на гос-

Преди да станат президенти

 Според проучванията
собствениците на кучета мно-
го често обичат повече до-
машния си любимец, откол-
кото другите хора. Грижат се
за тях като за свои деца и ги
даряват с безрезервна лю-
бов. Трябва да знаете, че и
кучетата се чувстват по съ-
щия начин. Готови са да за-
щитят своя стопанин на вся-
ка цена и го обичат повече
от себе си.

Специалистите казват, че
най-красноречивият начин,
по който кучето изразява
обичта си към стопанина, е
като сложи лапата си върху
него.

Ако някога ви се е иска-
ло кучето ви да можеше да
говори или поне да намери
начин да ви покаже дали ви
обича, или не, желанието ви
е изпълнено. Е, поне отчас-
ти. Макар да не могат да ко-
муникират с нас вербално,
кучетата показват чувствата
си чрез своите лапи и езика
на тялото си.

Когато кучето се доближи
до вас и сложи лапа върху
коляното ви например, всъщ-

Всяка седмица учени из-
лизат с нова информация за
това какво е вредно и какво
е полезно за здравето ни.
Често резултатите от едно из-
следване противоречат на
предишното. Но някои от
най-разпространените, оче-
видни "факти" за това как да
живеем здравословно, са ми-
тове, плод на погрешно тъл-
куване или маркетинг, преди
да станат част от всекидне-
вието ни. Mental Floss прос-
ледява корените на някои от
най-разпространените заблу-
ди за здравето.

Имаме нужда от
осем чаши вода на ден,
всеки ден.

Забравете тези митове
Пийте мляко, полезно
е за всички
Благодарение на съгласу-

ваните маркетингови усилия
от страна на американска-
та млечна промишленост, ве-
че масово се смята, че мля-
кото е синоним на здравос-
ловно хранене. Каква е ис-
тината? Повечето знамени-
тости, перчещи се с млечни
мустация в 20-годишната по-
редица от реклами, заедно
с почти всички, преминали
бебешка възраст, не се спра-
вят с храносмилането му.
Ако не носите сравнително
скоро възникнали ген на по-
носимост към лактозата
(най-често срещан при хо-

Как кучето казва: „Обичам те!“

Всеизвестно е, че човеш-
ките същества се нуждаят
точно от осем чаши вода
дневно, за да не умрат от
дехидратация. Това е мит,
чийто произход никой не
може да проследи - макар
и да са хвърлени усилия в
тази посока. Количеството
вода, от което всеки човек
има нужда, е индивидуален
въпрос, а и вероятно и въп-
рос, който няма нужда си
задавате. На страниците на
New York Times д-р Аарън Е.
Корнел се гмурка дълбоко
в мита за осемте чаши и
излиза с някои успокоява-
щи насоки:

"Няма нужда да консуми-
рате цялото количество во-
да, от което се нуждаете, под
формата на напитки. Също
така няма нужда толкова да
се грижите да не изпитате
никога чувство на жажда. Чо-
вешкият организъм е доста-
тъчно добре настроен, за да
ви сигнализира да пиете дъл-
го преди да сте действител-
но дехидратирани."

10 000 стъпки на ден
е магическата мярка
за поддържане
на добра форма
В момента, в който по-

вечето от нас разнасят със
себе си смартфон с вграден
крачкомер, да извървиш 10
хиляди крачки (около 6 км)
на ден се е превърнало де
факто в стандарт за здра-
вословно движение. Но при-
чината не е, че 10 хиляди
крачки са научно установе-
ният стандарт. Причината за
правилото на "10-те хиляди
крачки" е измислено през
1965 г. от японска маркетин-
гова кампания за един от
първите крачкомери. Не че
има нещо лошо в това да
извървиш 10 хиляди крачки
на ден. Като цяло, колкото
сте по-активни, толкова по-
добре. Но ще пожънете не
по-малко ползи за здраве-
то просто като се опитвате
да прекарвате повече вре-
ме на крак.

рата от северна Европа)
въздействието на млякото
върху организма ви едва ли
ще е положително.

Пропускането на
закуската съсипва
метаболизма
Закуската отдавна се

смята за част от здравос-
ловния начин на живот -
особено за онези, които се
опитват да отслабнат. Доп-
реди 2015 г. дори публику-
ваните от правителството на
САЩ "Препоръки за здра-
вословно хранене" препо-
ръчва да се закусва всеки
ден. Но се оказва, че "най-
важното  хранене за деня"
не е най-важното хранене за
деня.

Митът се основава на
предположения, интерпрети-
ращи погрешно по-стари
проучвания. По-строгите,
контролирани клинични из-
следвания показват, че ня-
ма връзка между закуската
- или нейната липса - и на-
пълняването.  Кое е най-доб-
рото време за първото хра-
нене през деня? Когато сте
гладни.

Диетата само на сокове
прочиства организма
от токсини
Хайде оставете това сму-

ти от къдраво зеле. Ако ис-
кате да отървете организма
си от отрови, имате всичко
което ви трябва - под фор-
мата на функциониращ черен
дроб и бъбреци, които се
справят достатъчно добре
сами, по всяко време, за да
преработят и изхвърлят всич-
ко, което не ви трябва. А ако
просто искате да обърнете
нова, по-здравословна стра-
ница след период на угоще-
ния, има достатъчна причи-
на да се присъединявате към
соковата мания: дори фре-
шовете обикновено са бъка-
ни със захар, което има ку-
пища неприятни последици
за организма. Един цял плод
е далеч по-питателен (да не
говорим, че е и по приятен
за ядене).

Авокадото е една от малкото
натурални храни, които съдържат
голямо количество витамини С и
Е. Според клинично проучване,
комбинацията от витамини С и Е
под формата на хранителни до-
бавки забавя натрупването на ар-
териална плака при хора с ви-
сок холестерол - опасен процес,
който може да доведе до инфаркт
или инсулт.

Авокадото засища значител-
но и потиска глада. Поне така
смятат американски учени, кои-
то са работили с 31 доброволци
с наднормено тегло, пише Medical
Daily. Всеки, който има проблем
с килограмите, би могъл да из-
ползва този плод като полезна
алтернатива на рафинираните
въглехидрати.

"Дълго време мазнините се
приемаха за основната причина
за затлъстяването. През послед-
ните години обаче въглехидрати-
те привлякоха вниманието зара-

ти на семейството си в
Прескот, Аризона, Никсън
е приготвял пилетата за
местен месар.

Роналд Рейгън (1981-
1989 г.) - работник в цирк.
Рейгън е работил за крат-
ко в цирка на братята Рин-
глинг. Той е бил "неопитен
работник" и като такъв е пе-
челил по 25 цента на час.

Бил Клинтън (1993-
2001 г.) - продавач в мага-
зин, продавач на комикси.

На 13-годишна възраст
Клинтън започва работа ка-
то продавач в магазин за
домашни потреби. Той ус-
пява да убеди собственика
да му позволи да продава
и комикси, което му е до-
карвало по 100 допълнител-
ни долара.

Барак Обама (2008-
2016 г.) - продавач на сла-
долед. Като тийнейджър
Обама е работил в Baskin-
Robbins в Хонолулу.

ност иска да ви каже, че ви
обича и оценява всичко, ко-
ето правите за него. Според
експертите по поведението
на кучето когато галите до-
машния си любимец и той
протяга в отговор лапа към
вас, това изразява същото.

Понякога протягането на
лапа може да означава и дру-
го. Кучетата могат да разчи-
тат човешките емоции. Ако
сте тъжни например и ваше-
то куче се доближи и ви по-
даде лапа, това най-вероят-
но означава, че се опитва да
ви утеши и да ви напомни,
че не сте сами.

Подаването на лапа мо-
же да означава също, че ва-
шият космат приятел просто
търси вниманието ви и има
нужда от вас. Не забравяй-
те, че кучетата имат нужди,
подобни на тези на малко де-
те. Обичат да са край вас,
търсят вниманието и одобре-
нието ви, чувстват се пренеб-
регнати, когато не им обър-
нете внимание. Друг начин да
ви покажат, че се чувстват
самотни, е като седнат лег-
нат в краката ви например.

Това е техният начин да
са близо до вас. Сладко,
нали?

Яжте авокадо

ди ролята им в регулирането на
апетита и контролиране на тег-
лото" - каза Брит Бъртън-Фри-
ман от центъра за изследване на
храненето в Технологичния инс-
титут на Илинойс.

Авокадото помага за сваляне
на инсулина и намалява колеба-
нията на кръвната захар. Така ог-
раничава риска от диабет и сър-
дечносъдови болести. Полезните
мазнини и фибри в него допри-
насят за чувството на задоволс-
тво.

И не само...
Плодът на авокадото съдър-

жа агенти, които се борят с ра-
ка. Разрязвайки авокадо, ще за-

бележите, че в центъра то е яр-
кожълто, а в периферията - тъм-
нозелено. Тъмнозелената част е
една от най-изучаваните, заради
високата си концентрация на оп-
ределени видове каротеноиди.

Каротеноидите са антиокси-
данти, които учените успешно са
използвали в борбата срещу ра-
ка в лабораторни условия. Все
още не е ясно дали човек, който
редовно се храни с авокадо, би
пожънал подобен успех, но спо-
собността на тялото да абсор-
бира каротеноидите зависи от-
части от присъствието на дие-
тични мазнини, като мононена-
ситените мазнини, които се съ-
държат в авокадото.

Едно скорошно проучване со-
чи, че дресингите, които съдър-
жат малко или никакви мазнини,
могат значително да намалят аб-
сорбцията на каротеноидите в
сравнение с пълномаслените дре-
синги. И все пак, ако предпочи-
тате да не приемате мазнини,
просто добавете авокадо.
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Ìàðèÿ Ðàäîåâà è Ãóñòàâ Êóí
ãîñòóâàò íà Ñîôèéñêàòà
ôèëõàðìîíèÿ

Шедьоври на ранното
графично изкуство показ-
ва изложбата, открита
във виенския музей
"Албертина". Възникнал
от техниката на оръжей-
ните гравюри, офортът
води началото си от 1490
г., когато германският
майстор-график и инкрус-
татор на оръжия Даниел
Хопфер отпечатва на

Карнавалът в Габрово
ще има собствена
пощенска марка
Тя ще бъде валидирана на
официална церемония в
Дома на хумора и сатира-
та в Деня на шегата - 1
април. По визията на
марката вече работи
художничката Пепа
Маркова.
Номиналната стойност на
блока с една пощенска
марка е 3 лв. В деня на
валидирането ще могат да
бъдат закупени 1000 броя
от габровци, фенове на
карнавала и филателисти.
Карнавалът тази година е
под мотото "Между
Изтока и Запада" и ще се
състои на 16 май.

Реставрацията на Помпей
разкри съкровища
Ярки стенописи и невиж-
дани досега надписи са
открити при мащабна
дългогодишна реставрация
на световноизвестния
археологически обект
Помпей.
В проекта се включи армия
от работници, със задача
да подсилят стени, да
ремонтират срутващите се
конструкции и да разкопаят
недокоснати райони на
големия обект. Той е
втората най-посещавана
туристическа дестинация в
Италия след Колизеума в
Рим. "Когато разкопавате в
Помпей, винаги има
изненади", каза директорът
Масимо Осана.

:

Íàêðàòêî

Ñúçäàâàò Êóëòóðíî-
îáðàçîâàòåëåí
öåíòúð çà 125 ãîäèíè
îò ðîæäåíèåòî íà
Ñåðãåé Åñåíèí

Той ще обедини му-
зеи, библиотеки и на-
учни центрове, носещи
името на поета. Също
и свързани с неговото
творческо наследство
учени, колективи, с ба-
за Рязанския държавен
университет "С. А. Есе-
нин". Така ще се роди
платформа, свързана
със 125-годишнината от
рождението на поета,
съобщава ТАСС. Ръко-
водител на научния
център за майстора на
словото Есенин е глав-
ният редактор на спи-
сание "Съвременно
есеноведение", д-р на
философските науки
Олга Воронова. В чест
на великия поет Есенин
е платформата за об-
мен на информация -
изследвания, меропри-
ятия ,  посветени на
творчеството на поета,
популяризиране на не-
говото духовно наслед-
ство , създаване на
международно култур-
но пространство. ç

На 5 март Софийската
филхармония и световно
признатият диригент
Густав Кун ще изнесат
концерт с музика на
Вагнер и Рихард Щраус.
В програмата: Песенен
цикъл "Везендонк" от
Вагнер и "Тъй рече Зара-
тустра" от Рихард Щраус.

Любовта на Вагнер
към красивата Матилде
Везендонк стои в осно-
вата на песенния цикъл
с нейното име, който ще
чуем в изпълнение на
мецосопраното Мария
Радоева. Изявената
певица, извайва таланта
си в майсторските кла-
сове на Райна Кабаиван-
ска в Нов български
университет, Музикалния
институт Веки-Тонели в
Модена и Академия
Киджана в Сиена. Мария
Радоева се изявява на
оперните сцени в Ита-
лия, Германия, Швейца-

Âèåíñêèÿò ìóçåé "Àëáåðòèíà" ïîêàçâà
îôîðòè îò Äþðåð äî Áðüîãåë

рия, Англия, Австрия.
Стипендиант е на фонд

"Райна Кабаиванска" в
НБУ. Лауреат е на кон-
курсите Neue Stimmen,
Cardiff Singer of the World
и Interenational Tchai-
kovsky Competition. С
маестро Густав Кун я
свързва дългогодишна
съвместна работа. Под
неговата палка тя пее в
"Набуко" на Верди, "Се-
мирамида" и "Ермион" на
Росини и "Царят пастир"
на Моцарт. С него и с
оркестъра на Арена ди
Верона през 2019 г.
Радоева открива филхар-
моничния сезон в опер-
ния театър във Верона с
песенния цикъл "Везен-
донк".

Австриецът Густав Кун
е сред най-популярните
диригенти на нашето
време. Ученик на Ханс
Сваровски, Бруно Ма-
дерна и Херберт фон

Àêòðèñàòà Ìàðèîí Êîòèÿð
ñòàíà ëèöå íà ïàðôþì

Актрисата участва
в новата рекламна кам-
пания на парфюма "Ша-
нел 5".

Модната къща я при-
ветства като "идеално
въплъщение на френска-
та естествена красота".

Марион Котияр, която
е на 44 години, за първи
път рекламира парфюм.
Не е изненада, че това е
"Шанел", защото тази
модна къща е сред
любимите й. Тя носеше
техен тоалет на червения
килим за премиерата на
филма "Най-дългият
годеж" през 2004 г. и
отново четири години по-
късно, на "Животът в
розово".

Миналия месец Мари-

Караян в консерватории-
те във Виена и Залцбург,
той има дипломи и по
философия, и психоло-
гия. Кун работи с оркест-
ри като Берлинската

филхармония, Израелс-
ката филхармония, Лон-
донската филхармония,
Лондонския симфоничен
оркестър, оркестъра на
Ла Скала. ç

хартия първите графики.
Тук са графиките на
великите художници от
ранга на Леонардо да
Винчи, Микеланджело,
Рафаел, Рубенса, Оскар
Кокошкиа, Рембранд,
Албрехт Дюрер, Густав
Климт, Егон Шиле, Сезан.
"Албертина" е мястото на
тематични живописни
изложби, като през 2006 Автопортрет на Албрхет Дюрер

г светът видя с нови очи
Пикасо, а през 2018 г.
имаше експозиции на
Моне и Пиросмани.
Графиките на Дюрер са
изложени и сега. В музея
се съхраняват най-голе-
мите колекции от графи-
ки в света - около 65
хиляди рисунки и един
милион творби на печат-
ната графика. ç

он Котияр, Густав Скарс-
гард и китайската актри-
са Ни Ни се включиха в
експедиция на "Грийн-
пийс" в Антарктика,
целяща да покаже как
промените в климата,
замърсяването с пласт-
маса и промишленият
риболов се отразяват на
пингвиновите колонии,
китовете и останалия
морски живот.

Известност придобива
след участието си във
филма "Такси". Известни
продукции с нейно учас-
тие са: "Най-дългият
годеж", "Голяма риба",
"Детски игри", "Добра
година", "Любов във
въздуха", "Врабчето",
"Обществени врагове". ç
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Над 19 на сто от зара-
зените с новия коронави-
рус в континентален Китай
вече са оздравели, 2,7
процента от заболелите са
починали, а останалите са
под лекарско наблюдение.
Това сочат данни, публику-
вани вчера от регионални-
те здравни власти, предаде
ТАСС. Според статистика
на централните власти
близо 15 на сто от инфек-
тираните са в тежко, а
други 3,2 процента - в
критично състояние.

Тенденцията в разпрост-
ранението на вируса
постепенно се подобрява,
заяви на пресконференция
говорителят на китайската
държавна комисия по
здравеопазването Ми Фън.
"На следващия етап ни
предстои да затвърдим
успехите в борбата с
пневмонията и да осигурим
ефикасно лечение за тежко
болните", добави той.
Епидемията в Китай е
достигнала вече връхната
си точка и броят на новите
случаи изглежда ще започ-
не да намалява, прогнози-
ра Ван Синхуан, главният
лекар на специализираната
болница за лечение на
заразените с новата пнев-

ÑÇÎ ïðåäóïðåäè, ÷å å òâúðäå ðàíî äà
ñå êàæå êàê ùå ñå ðàçâèâà åïèäåìèÿòà

Íàêðàòêî

:

Руският външен министър Сергей
Лавров разговаря вчера в Москва с
йорданския си колега Айман Сафади.

Реакцията на повечето страни на
предложената от САЩ "сделка на века"

за Близкия изток свидетелстват за
контрапродуктивността на едностранни-
те подходи към уреждането на израело-
палестинския конфликт, заяви Лавров

на съвместната пресконференция.
Лавров добави, че за уреждането на
либийската криза е нужно да бъдат

избягвани разнопосочните инициативи.

Снимки Пресфото БТА

Руският
министър на отбраната Сергей
Шойгу се срещна с лидера на
Либийската национална армия
маршал Халифа Хафтар и
двамата обсъдиха положението в
Либия, съобщи руското минис-
терство на отбраната. Шойгу и
Хафтар са потвърдили необходи-
мостта от изпълнение на
решенията на конференцията за
Либия в Берлин от 19 януари, на
която се призова за прекратява-
не на огъня, въздържане на
чужди страни от намеса в делата
на Либия и създаване на единно
правителство. Двамата са
заявили, че няма алтернатива на
политическия път на уреждане
на либийската криза и са
потвърдили ангажираността си
за независимост, единство и
териториална цялост на Либия.
Прочут полицай
спечелил известността си с
издирване и залавяне на
укриващи се мафиоти, бе
назначен вчера за съветник в
областната администрация на
южната италианска област
Калабрия, в която действа
мощната престъпна групировка
"Ндрангета". Серджо Де Каприо
се прочу със залавянето през
1993 г. на Тото Рийна - страхо-
вития "бос на босовете" на
сицилианската мафия, който
прекара 24 г. в нелегалност,
укривайки се от властите. Рийна
почина в затвора през 2017 г.
Де Каприо, известен още като
"последният капитан", получи
ресора "околна среда" в
администрацията на новата
дясна областна управителка на
областта Калабрия Йоле
Сантели, която спечели местните
избори миналия месец.
Бившият премиер
на Малайзия Наджиб Разак
обяви вчера, че няма доказа-
телства, че пилотът на полет
MH370 на "Малайзийските
авиолинии" е отговорен за
необяснимото досега изчезване
на самолета през 2014 г.
Изявлението на Разак са по
повод думи на бившия австра-
лийски премиер Тони Абът в
документален филм за катаст-
рофата, че знае от "много
високо ниво" в правителството
на Малайзия, че пилотът е
извършил самоубийство,
съпътствано от убийство на
пътниците и екипажа. На борда
на самолета е имало 239 души,
сред които 6 австралийци и 50
малайзийци, когато той изчезва
безследно на 6 март 2014 г. в
полет от Куала Лумпур до
Пекин. Случилото се MH370 е
една от най-големите загадки в
авиацията.

Стотици пътници започнаха да напускат круизния кораб "Даймънд
принсес" в японското пристанище Йокохама, след като прекараха две
седмици на борда под карантина. До вторник на кораба бяха регистри-
рани 542 случая на новия коронавирус от общо 3711 души на борда.

Папа Франциск изненадващо бе благословен с целувка от един
от присъстващите на традиционната генерална аудиенция

вчера в залата на папа Павел VI във Ватикана

Êðåìúë: Âîåííà îïåðàöèÿ íà Òóðöèÿ
â Ñèðèÿ ùå å "íàé-ëîøèÿò âàðèàíò"

 Кремъл отправи вчера
предупреждение към Турция
във връзка с евентуална во-
енна намеса срещу сирий-
ските сили в региона Ид-
либ, заплашен от турския
президент с "предстояща"
офанзива, предаде АФП.

"Ако става дума за опе-
рация спрямо легитимните
власти и въоръжените си-
ли на Сирия, това естест-
вено е най-лошият вариант
за развитие на събитията",
каза говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков. "Нека да
не вземаме за предпостав-

прекратяване на бойните
действия в Идлиб, но беше
многократно нарушено и в
крайна сметка прилагането
му се провали. Предупреж-
дението на Москва идва,
след като по-рано вчера тур-
ският президент Реджеп Ер-
доган призова сирийския
режим да се изтегли до края
на месеца от някои позиции
в Идлиб, където през пос-
ледните седмици имаше
сблъсъци между военни час-
ти на Турция и Сирия. "Това
е последното ни предупреж-
дение. Може някоя нощ да
се появим изневиделица.
По-ясно казано, предстои
операция в Идлиб", заяви
Ердоган. ç

ка най-лошите сценарии",
добави той, запитан от жур-
налисти как ще реагира Ру-
сия, ако Реджеп Ердоган за-
почне военна операция в
Сирия.

За сметка на това турс-
ка операция срещу терорис-
тични групировки в провин-
ция Идлиб ще е в рамките
на споразумението от Со-
чи, уточни Песков и доба-
ви, че контактите с Анкара
продължават. Споразумени-
ето от Сочи беше сключено
през октомври между Русия
и Турция. То предвиждаше

Îçäðàâåëè ñà íàä 19% îò çàðàçåíèòå ñ
êîðîíàâèðóñà â Êèòàé, 2,7% ñà ïî÷èíàëè

мония в град Ухан. В най-
близко бъдеще ситуацията
ще се подобри, смята той.

Изследване, публикува-
но от китайски служители,
твърди, че повечето паци-
енти страдат леко от
заболяването. Извън най-
силно засегнатата провин-
ция Хубей, която беше
блокирана от властите в
опит да бъде овладян
вирусът, броят на новите
случаи намалява и китайс-
кият национален здравен
орган заяви, че това е
знак, че огнището е под
контрол. Президентът на
Китай Си Дзинпин в теле-
фонен разговор с британс-
кия премиер Борис Джон-
сън заяви, че мерките на
Китай постигат "видим
резултат", съобщиха медии-
те в Пекин. Световната
здравна организация обаче
предупреди, че е твърде
рано да се каже дали
спадът ще продължи.

Същевременно стотици
пътници започнаха да
напускат круизния кораб
"Даймънд принсес" в
японското пристанище
Йокохама, след като
прекараха две седмици на
борда под карантина. Над
540 души бяха заразени на

борда. Служители на
японските власти ще
прекарат следващите
няколко дни в организира-
не на евакуацията на около
2500 души, които бяха
държани на борда, след
като един пътник, който
слязъл по-рано в Хонконг,
беше диагностициран с
новия коронавирус. Кора-
бът, наречен от някои
експерти "перфектният
вирусен инкубатор", се
превърна в мястото, където
бяха регистрирани най-
много заразени извън
Китай. До вторник на
кораба бяха регистрирани

542 случая на новия коро-
навирус от общо 3711 души
на борда.

Членовете на екипажа,
които не беше възможно
да останат по каютите си
през последните две
седмици, ще останат на
кораба. САЩ евакуираха от
кораба над 300 души през
уикенда, които в момента
са под карантина за още
14 дни. Седем души бяха
евакуирани в Южна Корея
по-рано вчера. Чартърни
полети са изпратени за
пътниците от Канада,
Австралия, Италия и Хон-
конг. ç
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Новата британска
система за имиграция ще
стимулира наемането на
"блестящи" служители
вместо на нискоквалифи-
цирана работна ръка, пише
френският в. "Поан". За
получаването на работна
виза кандидатите ще
трябва да представят
документи за завършено
образование, да говорят
английски и да имат
предложение за работа с
минимална годишна работ-
на заплата от 25 600 лири
(30 280 евро), като гражда-
ните на ЕС няма да имат
предимство пред тези на
трети страни.

Новите изисквания,
които ще влязат в сила от
1 януари догодина, вече
предизвикаха притеснения-
та на някои британски
ведомства като Национал-
ната здравна служба,
функциониращи с помощта
на работници от чужбина,
които често не получават
голямо заплащане, отбе-
лязва изданието. Новата
имиграционна система ще
принуди британските
предприятия да спрат да
разчитат на нископлатени
чуждестранни работници и
да наемат повече британ-
ци, подчертава британски-
ят в. "Дейли телеграф".
Министри от правителство-
то твърдят, че се очаква тя
да доведе до

Äî 70 íà ñòî îò ãðàæäàíèòå íà ñòðàíè îò ÅÑ, äîøëè âúâ Âåëèêîáðèòàíèÿ
ñëåä 2004 ã., íå áèõà îòãîâîðèëè íà èçèñêâàíèÿòà

Íîâàòà áðèòàíñêà èìèãðàöèîííà ñèñòåìà
íàìàëÿâà ïðèòîêà íà åâòèíà ðàáîòíà ðúêà

Правителството на Борис Джонсън съветва работодателите да
наблегнат на задържането на служители, продуктивността и инвести-

циите в технологии и автоматизиране на работния процес

България днес е на дъното на всички
класации за демографско, икономическо
и социално развитие в Европа. Пър-
венци сме единствено в негативните ста-
тистики за корупция, нарушаване на ос-
новни човешки права и на свободата
на словото. Мечтаната българска де-
мокрация е потъпкана и унизена в кал-
та на политическото безвремие. Спо-
ред "Фрийдъм хаус" в последните 16
години качеството на демокрация в Бъл-
гария се влошава, а страната ни е със
статут на частично свободна и e на 111-
о място в света по свобода на медии-
те. Държавата ни е на първо място по
корупция и бедност в ЕС, а по процент
на напуснали страната българи сме пър-
ви в света. По данни на Евростат бли-
зо половината от децата в България са
застрашени от бедност, а родителите
на повечето от тях са изцяло неграмот-
ни или с начално образование. Под ли-
нията на бедност попадат 1,8 милиона
българи.
Последните социологически проучва-

ния показват, че 46% от избирателите
твърдят, че състоялите се пред есента
местни избори са нечестни. А други
24% от тях не могат да преценят…
Увеличава се драматичната пропаст

в качеството на живот между най-бо-
гатите и най-бедните региони в Бълга-
рия. Химерата на носталгията по ко-
мунистическото минало заплашва да
завладее умовете и сърцата на огром-
на част от българските граждани и да
тръгнем с рачешки стъпки "напред" /
по думите на Умберто Еко/. Огромна
част от демократично мислещите хора
в България не намират основания да
участват в политическия живот и по
този начин обезсмислят демокрацията
като форма на социална организация,
която гарантира възможност за раз-

витие на личността.
Ръководени от ценностите и принципи-

те на демократичните общества в света:
- Защита на човешките права, дос-

тойнството на хората и частната собст-
веност;

- Свобода на мисълта, съвестта и ре-
лигията;

- Свобода на изразяването;
- Свобода на пазарната инициатива;
- Народен суверенитет;
- Политически плурализъм;
- Върховенство на закона;
- Разделение на властите;
ние осъзнаваме своята отговорност

пред българското общество и създава-
ме нов десен политически проект - "Дос-
тойнството на един народ" (ДЕН). Бъл-
гария има нужда от демократична по-
литическа алтернатива, която да се про-
тивопостави на безпътното парламен-
тарно статукво, и ние сме готови да бъ-
дем основна част от това усилие. ДЕН е
дългосрочен политически проект, който
цели да приближи максимално близо до
хората процесите по взимане на реше-
ния и управление на общините и регио-
ните.
Нашата основна цел е постигането на

достоен живот на хората в България, на
основата на истинска демокрация, вър-
ховенство на закона, пълноценно спаз-
ване на човешките права и свободи.
Мерките, с които ще изпълним основ-

ната ни цел, са:
1. Промени в Конституцията на Ре-

публика България за въвеждане на вто-
ро ниво на местно самоуправление:

- с пряк избор на регионален упра-
вител и регионални съвети, които изра-
ботват нормативни актове и осъщест-
вяват управление в рамките на терито-
рията;

- формират собствен бюджет;

- формират данъчна и инвестиционна
политика в региона.

2. Осъществяване на финансова де-
централизация, гарантираща необходи-
мите приходи за постигане на силна мес-
тна власт на общините и регионите, въз
основа на ратифицираната Европейска
харта за местно самоуправление.

3. Смела регионална политика за
бързо преодоляване на огромните меж-
дурегионални различия в качеството на
живот.

4. Промени в Конституцията, гаран-
тиращи върховенството на закона, пре-
махване на политическата намеса в съ-
дебната власт, включително и премах-
ване на партийните квоти във ВСС. Бър-
зо и обективно съдебно производство.
Налагане на функционирането на прин-
ципа на Монтескьо "Власт, власт възпи-
ра". Засилване на контрола между три-
те власти и техните институции и осъ-
ществяване на ефективен граждански
контрол на съдебната власт.

5. Честни избори:
- Спазване на Изборния кодекс и бър-

зо въвеждане на машинно и електрон-
но дистанционно гласуване;

- Изчистване на избирателните спи-
съци;

- Активна регистрация на избирате-
лите за участие в изборите.

6. Отстояване на евроатлантическия
път на България и пълноценно членство
в Европейския съюз и НАТО като гаран-
ция за постигане на българския нацио-
нален идеал.

7. Приемане на България в Еврозона-
та - при ясни правила, стъпки и сроко-
ве, гарантиране на досегашния фикси-
ран курс и подробна разяснителна кам-
пания за гражданите.

8. Свободна и конкурентна пазарна
икономика - стимулираща предприем-
чивостта и лесното започване на биз-
нес чрез предвидимо данъчно законо-
дателство, бързо административно про-
изводство, без данъчен произвол и из-

лишни регулации и разрешителни. Така
ще се изградят стабилна средна класа,
развити и устойчиви малки и средни
предприятия, ще се стимулират и за-
държат младите хора и ще се привлекат
чуждестранни инвеститори.

9. Извършване на цялостна реформа
в областта на Държавното и Допълни-
телното пенсионно осигуряване, с кое-
то да се гарантират старините и  полу-
чаването на достойни пенсии за осигу-
рените граждани, без ощетяване и про-
тивопоставяне на двата стълба на пен-
сионното осигуряване.

10. Прекратяване на порочната бю-
джетната политика на скрито преразп-
ределяне на приходите от един вид да-
нъчни или осигурителни постъпления и
пренасочването им в съвсем други раз-
ходни пера, както и създаването и из-
разходването  на изкуствени излишъци
в последните месеци на годината без
планиране и контрол, и санкция от На-
родното събрание;

11. Диверсификация на доставките и па-
зарни цени на вносните енергийни суро-
вини /природен газ, петрол/ и избягва-
нето на енергийна и политическа зависи-
мост чрез тях. Гарантиране на действи-
телно свободен пазар на електроенергия,
тъй като сегашният е манипулируем и е в
интерес на производители и търговци на
замърсяващи и с висока себестойност
производства на електричество.

12. Стимули и мерки за развитие на
капиталовия пазар и небанковия финан-
сов сектор, които да имат ключова ро-
ля за финансиране на икономиката и
за привличане на инвеститори. Публич-
ност и листване на БФБ на ключовите
търговски  държавни и общински дру-
жества и бъдещото им приватизиране
чрез публични търгове по пазарни це-
ни.

13. Ефективно работещи държавни
финансовонадзорни институции /БНБ и
КФН/, които да гарантират стабилност-
та във финансовата система. За истин-

ски надзор по европейски критерии и
механизми ще спомогне и влизането
на България в Еврозоната и в Евро-
пейския банков съюз и задължителни-
те при тази процедура прегледи на ак-
тивите, стрес тестове и акционерните
структури.

14. Равен достъп на всеки гражда-
нин до:

- образование;
- култура;
- наука;
- здравеопазване;
- социална инфраструктура и инже-

нерна инфраструктура.
15. Постигане на устойчиво разви-

тие чрез осигуряване на баланс меж-
ду икономическо, социално и еколо-
гично развитие.

16. Подкрепа на елитния спорт и
осигуряване от държавата и местните
власти на равен достъп до спортните
обекти, финансиране и насърчаване на
ученическия и масовия спорт като га-
ранция за здравето на хората.

17. Пълноценно и устойчиво изпол-
зване на европейското финансиране
за стимулиране на българската ико-
номика, и по-специално на селското
стопанство, и прецизиране на субси-
дирането му в посока към възражда-
нето на традиционните производства
и занаяти.

18. Насърчаване на изграждането на
гражданско общество, стимулиране и
подкрепа на граждански инициативи
и засилване на процеса на гражданс-
ки контрол.
Ние вярваме, че достойнството на

личността, свободата и отговорността
са в основата на човешкото развитие.
Ние искаме българинът да мечтае и да
осъществява мечтите си за свобода  и
за модерна, справедлива и проспери-
раща България.

16.02.2020 г.
ПП "Достойнството на един народ"

(ДЕН) София

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
"ДОСТОЙНСТВОТО НА ЕДИН НАРОД" (ДЕН)

съществено намаля-
ване на миграцията

Според експерти до 70
на сто от работниците от
ЕС, които са започнали
работа във Великобрита-
ния след 2004 г., не биха
отговорили на изисквания-
та, въведени с новата
точкова система.

Работещият за собстве-
на сметка "полски водопро-
водчик" остава в миналото,
пише в. "Гардиън". Ако
искате латвийска бавачка,
трябва да й плащате по 500
лири седмично и данъчните
служби трябва да го знаят,
подчертава британското
издание, което определя
новата точкова система
като "най-голямата струк-
турна промяна в британс-
кия трудов пазар от десети-
летия насам". Тя представ-
лява отказ от досегашната
практика и предвижда
силна намеса на властите.

Новата правителствена
стратегия не предвижда
ограничаване на миграция-
та до "десетки хиляди
души" - целта, която Тереза
Мей не успя да постигне
като вътрешен министър и
по-късно премиер на
страната. Вместо това
работниците от чужбина
ще бъдат приемани, ако
отговарят на високите
изисквания. Целта е

промяна на иконо-
мическия модел.

Реалните заплати едва
сега надхвърлиха равнище-
то си отпреди рецесията
през 2008 г. и безработица-
та е рекордно ниска, но
инвестициите и производи-
телността са изключително
слаби. Някои министри
смятат, че работодателите
биха предпочели да наемат
евтини работници от
Източна Европа, вместо да
инвестират в нова техника,
която да повиши ефектив-
ността им.

Работодателите няма да
харесат новата политика
за създаване на икономи-
ка, базирана на висока
квалификация, висока
продуктивност и високи
заплати. Групите за защита
на интересите на индустри-
ята ще кажат, че по-
строгият подход ще засег-
не всички сектори, включи-
телно събирането на
плодове и продавачите в
магазини. Вече имаше
предупреждения, че цената
на новата политика ще
бъде недостиг на работна
ръка, по-лоша грижа за
възрастните и по-високи
цени за потребителите.

В отговор правителство-
то на Борис Джонсън
заявява, че предприятията
"ще трябва да се адаптират

към края на свободното
движение и ние няма да се
опитваме да пресъздадем
резултатите от свободното
движение чрез точковата
система", отбелязва в.
"Гардиън", цитирайки
стратегическия документ.

Правителството
вече беше подло-
жено на критики
за новите правила

Лидери на британската
индустрия предупредиха,
че те може да доведат до
"пълна катастрофа" за
някои предприятия,
отбелязва в. "Ивнинг

стандард". Радикалните
промени, въведени с
новите правила, може да
доведат до криза в
здравните и социалните
услуги, отбелязва в.
"Вашингтон пост", посоч-
вайки, че те затрудняват
гражданите на ЕС да
намерят работа във
Великобритания, но са
улеснение за граждани
на редица други страни.

Стотици хиляди гражда-
ни на ЕС работят в момен-
та в сектори като селското
стопанство, здравеопазва-
нето и ресторантьорския
бизнес, които са относи-
телно нископлатени. ç

Снимка Пресфото БТА
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Селекционерът на
българския национален
отбор Георги Дермен-
джиев обяви списъка с
повиканите футболисти
за приятелския мач с
Беларус на 26 февруари.
Разширеният състав
включва 23-ма състезате-
ли, 21 от които - предс-
тавители на Първа и
Втора лига. Сред повика-
ните личат имената на
четирима дебютанти -
Виктор Попов, Ангел
Лясков, Андреа Христов
и Светослав Ковачев.

Най-много играчи в
националния отбор за
този мач има ЦСКА -
четирима. Славия и
Черно море са с по
трима състезатели, а
Левски, Локомотив (Пд),
Арда и Ботев (Пд) са с
по двама. Футболистите
на Лудогорец липсват,
тъй като ден по-късно
разградчани ще играят
срещу Интер в 1/16-

"

Четирима дебютанти
повика селекционерът
Георги Дерменджиев

Марица (Пловдив) записа
трета авторитетна победа в
Шампионската лига, но прик-
лючи участието си в най-прес-
тижния европейски клубен
турнир. Шампионките на Бъл-
гария надвиха драматично
руския гранд Уралочка (Ека-
теринбург) с 3:2 (25:19,
21:25, 25:17, 23:25, 20:18)
гейма, но това не бе доста-
тъчно за класиране на четвър-
тфиналите.

Българският тим записа
най-доброто си участие в тур-
нира след три загуби на старта
и последвали три победи над
много силни отбори като Ди-
намо (Москва), Кан и Уралоч-
ка. До последно Марица има-
ше теорeтични шансове за
продължаване напред, но за
целта се нуждаеше от успех
с 3:0 или 3:1 в сблъсъка сре-
щу руския гранд.

В другия мач от група "Е"
руският първенец Динамо
(Москва) победи гостуващия
френски шампион РК Кан
(Кан) с 3:0 и се класира за
четвъртфиналите като първе-
нец в групата с четири побе-
ди и 12 точки, оставяйки про-
тивника на втора позиция с
три победи, девет точки и
12:12 гейма, но с малко по-
добро точково съотношение
от това на Марица. Уралочка
остана на последното четвър-
то място с два успеха.ç

Ìàðèöà
ïîáåäè,
íî îòïàäíà

финална среща реванш
от елиминационната
фаза на Лига Европа.

Повечето футболисти,
играещи в чужбина не
можаха да се присъеди-
нят към националния
отбор, тъй като техните
клубове не са ги освобо-
дили.

Повиквателни получи-
ха: вратари - Георги
Георгиев (Славия), Мар-
тин Луков (Локомотив
Пловдив), Даниел Нау-
мов (ЦСКА 1948); защит-
ници - Петър Занев
(ЦСКА), Иван Турицов
(ЦСКА), Иван Горанов
(Левски), Виктор Попов
(Черно море), Андреа
Христов (Славия), Ангел
Лясков (Ботев Враца),
Стефан Велков (Вал-
вайк); полузащитници и
нападатели -  Георги
Миланов (Фехервар,
Унгария), Кристиян
Малинов (ЦСКА), Вален-
тин Антов (ЦСКА), Тодор

Световният и европейски клу-
бен шампион Ливърпул загуби с
0:1 при визитата си на Атлетико
(Мадрид) в първа среща от 1/8-
финалния двубой помежду им в
Шампионската лига. Саул Нигес
вкара победния гол за "дюшекчи-
ите", а мърсисайдци не отправи-
ха нито един точен удар.

Футболистите на Диего Симе-
оне шокираха гостите още в 4-
ата минута, когато след изпълне-
ние на корнер топката се удари в
крака на Фабиньо и стигна по зе-
мя до Саул Нигес, който от близ-
ка дистанция се разписа за 1:0.
След попадението мърсисайдци се
настаниха в половината на дома-
кините, които умело се защита-
ваха. До края на мача не падна
нов гол и така Атлетико взе мини-
мален аванс преди реванша на
"Анфийлд" на 11 март.

"Има нощи, които няма как да
забравиш. Най-добрият отбор в
света дойде тук и ние го победих-
ме. Все пак да не забравяме, че
това бе само един мач, а има още
един", заяви треньорът на Атлети-
ко (Мадрид) Диего Симеоне.

"Победите раждат победи. Най-
добрият начин да се чувстваш си-
лен е, когато побеждаваш. Това
бе много важен успех за клуба.
Ливърпул имаше своите възмож-
ности. Те бяха доста опасни, за-
щото имат добри играчи навсякъ-
де по терена. Ние започнахме да
ковем победата още по пътя към
стадиона. Видях играчи, които вяр-

Àòëåòèêî (Ìàäðèä)
èçëúãà Ëèâúðïóë ñ 1:0

ват, видях красивата страна на
футбола. Публиката и отборът бя-
ха като едно. През осемте годи-
ни, в които съм тук, не съм виж-
дал феновете да подкрепят така
отбора от първата до последната
минута. Такова чудо се случи за
първи път от моя престой в Атле-
тико", завърши аржентинският
специалист.

 "Този резултат устройва Атле-
тико. Те щяха да са доволни и на
0:0. Но трябва да приемем неща-
та такива, каквито са. Гледаме нап-
ред към реванша. Добре дошли
на "Анфийлд". Все още нищо не е
свършило. Точно това не трябва-
ше да става, но се случи. Очак-
вахме подобна битка и подобна
атмосфера. Резултатът е само 0:1,
така че предстои втората част на
нашия стадион", заяви мениджъ-
рът на Ливърпул Юрген Клоп.

 "Липсваше ни нещо във фи-
налната третина. Те се защитава-
ха с всички средства - особено в
наказателното си поле бяха бе-
зупречни. Садио Мане бе набеля-
зан и се постараха да му изкарат
жълт картон. В подобна атмосфе-
ра реферът трябва да бъде много
стабилен. Играчите на Атлетико па-
даха за щяло и нещяло. Но не
мога да ги обвинявам. Всичко е
наред. Резултатът е 0:1 на полув-
ремето, а ни предстои най-дълга-
та почивка между полувремената
и смятам да я използваме макси-
мално", каза още германският спе-
циалист.ç

Селекционерът на българския национален отбор Георги Дерменджиев
реши да изпробва четирима дебютанти в контролата с Беларус

Äåòåòî ÷óäî èçðèãíà çà Äîðòìóíä è
ñðåùó ÏÑÆ â Øàìïèîíñêàòà ëèãà

Борусия (Дортмунд) победи
френския първенец Пари Сен
Жермен с 2:1 в първи мач от 1/
8-финалния им сблъсък в Шам-
пионската лига. Двата гола за
вестфалци реализира Ерлинг Хо-
ланд (69, 77). 19-годишното де-
те чудо от Норвегия има вече
10 попадения в 7 мача този се-
зон в турнира. Неймар (75) се
разписа за парижани, а малко
по-късно прати топката в стра-
ничната греда.

Шоуто на "Сигнал Идуна Парк"
бе оставено за втората част, в
която съперниците зарадваха фе-
новете с истинско зрелище. След
пропуски на Килиан Мбапе от
гостите и Ашраф Хакими от до-
макините се стигна до 69-ата ми-
нута, в която ударът на Рафаел
Герейро не се получи, но топка-
та се озова в Ерлинг Холанд,
който отблизо вкара за 1:0. ПСЖ
изравни сравнително бързо в
75-ата минута, когато Мбапе

финтира няколко бранители и
подаде успоредно на голлиния-
та за Неймар, който засече на
празна врата за 1:1. Радостта
на парижани обаче бе твърде
кратка. В 77-ата минута детето
чудо Холанд отново изригна и с
мощен шут се разписа за 2:1.
Това бе десети гол за 19-годиш-
ния норвежец от седем мача в
турнира този сезон, като осем
от попаденията му са за авст-
рийския шампион РБ Залцбург.ç

19-годишното дете чудо Ерлинг Холанд има вече 10 попадения в 7 мача този сезон в Шампионската лига

Неделев (Ботев Пловдив),
Александър Тонев (Ботев
Пловдив), Димитър Илиев
(Локомотив Пловдив),
Станислав Иванов (Левс-
ки), Галин Иванов (Сла-
вия), Спас Делев (Арда),
Светослав Ковачев (Арда),
Александър Цветков
(Берое), Мартин Минчев
(Черно море), Исмаил Иса
(Черно море).

Националите се съби-
рат на подготвителен
лагер на 24 февруари.
БФС и треньорският щаб
на държавния тим изказ-
ват искрените си благо-
дарности на всички
клубове, отзовали се на
призива да освободят
играчите си въпреки
неофициалния характер
на срещата.ç



ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ 20.02.2020
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

22



ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß23

София 1301
ул. „Позитано“ 20

Тел. 946-19-02, факс 944-26-26
email - vestnik_zemia@abv.bg;

zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg

ИЗДАТЕЛ
Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

Управител на КООПМЕДИЯ ООД
943-46-64

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ

944-10-20
Теофан ГЕРМАНОВ
Ваня БОЮКЛИЕВА

Главен редактор
Теофан ГЕРМАНОВ

Зам. главен редактор
Гаврил ГАВРИЛОВ

Отговорен секретар
Бони НЕМСКИ

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Любомир СТОИМЕНОВ

ИКОНОМИКА, ЗЕМЕДЕЛИЕ,
КООПЕРАЦИЯ

Петър ХАДЖИЕВ

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА
Володя СТРАТИЕВ – зав. отдел

Петър ПЪДЕВ

КУЛТУРА
zemia_kultura@abv.bg
Теменужка ХРИСТОВА

СПОРТ
zemia_sport@abv.bg
Гаврил ГАВРИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ
Бони НЕМСКИ

ТВ програма, За дома

Володя СТРАТИЕВ
Голямата политика

Теменужка ХРИСТОВА
Съботник

Теофан ГЕРМАНОВ
Патриот и Турция днес

СТИЛИСТ
Добромира МАНЕВА

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Величка ТАСКОВА,
Светлана ВУЧКОВА,
Венцислав ЗАФИРОВ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
944-10-26

РЕКЛАМА
944-10-26

reklamenotdel_zemia@abv.bg
Рекламите и обявите се заплащат
авансово по банковата сметка

или в брой

БАНКОВА СМЕТКА
Райфайзенбанк АД, София

IBAN BG39RZBB91551060382418
Банков код BIC RZBBBGSF

РА ЕВРОМЕДИЯ ООД
Счетоводство, Каса

944-10-26

Печат Алианс Медиапринт
Вестник ЗЕМЯ

е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß

20.02.2020

07.00 "Безценната перла" - сериал (п)
07.50 Музикален антракт
08.00 "За историята свободно" (п)
09.00 "Дискусионен клуб" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 "Сянката на Елена" - сериал
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" - сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким
16.30 Киносалон БСТВ: "Испанска афера"

(2014 г.) Испания
18.10 "Холивудски знаменитости"
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова
21.00 Киносалон БСТВ: "Те се сражаваха за

родината" (1975 г.) СССР
23.15 Новини (п)
00.00 "Актуално от деня" (п)
00.30 "Студио Икономика" (п)
01.30 "Следобед с БСТВ" (п)
03.00 "Общество и култура"  (п)
04.00 "Шевица" - фолклорно предаване (п)
05.00 Документален филм
05.45 "Сянката на Елена" - сериал (п)
06.30 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня /п/
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни - предаване за здраво-

словен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бизнес.БГ /п/
13.00 Седем педи над земята 2 - док. филм

/п/
13.35 Отворени досиета 2: Тодор Цанев.

Съпротивата на горяните - докумен-
тална поредица /България, 2017 г./,
режисьор Ралица Петрова

14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Илайъс - аним.

филм
14.45 Островът на сините птици - тв филм
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Вечната музика /п/
17.30 Джинс /п/
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Какво ще се случи 2 - документална

поредица
19.30 Студио Футбол
20.00 Футбол: Лудогорец - Интер, среща от

турнира на УЕФА "Лига Европа" -
пряко предаване от Разград

22.15 По света и у нас
23.00 Спортни новини
23.15 Младият Върколак 5 - тв филм /5

епизод/ (12)
00.00 Култура.БГ /п/
01.00 100% будни /п/
02.00 Какво ще се случи 2 - док. поредица

/п/
02.35 Пътеки /п/
03.20 Днес и утре
03.45 Малки истории /п/

04.45 Младият Върколак 5 - тв филм /5
епизод/п/ (12)

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, с. 4, еп. 23
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, еп.

17
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал, с.

7, еп. 76
16.00 "Спасители в планината" - сериал, с.

6, еп. 4
17.00 bTV Новините
17.20 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен дух" - сериал,

еп. 74
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 2,

еп. 31
21.30 Премиера: "Името на розата" - сери-

ал, еп. 8
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините
00.00 "Твърде лично" - сериал, еп. 10
01.00 "Спасители в планината" /п./ - сери-

ал, с. 6, еп. 4
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал, еп. 55

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 16

06.00 Анимационен блок: "Джи Ай Джо:
Ренегати" - сериал, еп. 22 - 25

08.00 "Платина" - сериал, с. 3, еп. 18
09.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,

еп. 16
10.00 "Стрелата" - сериал, еп. 22
11.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 11
12.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 4
13.00 "Херкулес в подземния свят" - фентъ-

зи, екшън, приключенски (тв филм,
САЩ, Нова Зеландия, 1994), в роли-
те: Кевин Сорбо, Антъни Куин, Тони
Китейн, Марли Шелтън, Клиф Къртис,
Майкъл Хърст и др.

15.00 "Платина" - сериал, с. 3, еп. 19
16.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,

еп. 17
17.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 5
18.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 12
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, еп. 23
19.45 Студио "УЕФА Лига Европа"
20.00 Пряко, УЕФА Лига Европа: Брюж -

Манчестър Юнайтед
22.00 Пряко, УЕФА Лига Европа: Байер

Леверкузен - Порто
00.00 УЕФА Лига Европа - обзор
00.30 "Ел Чапо" - сериал, с. 2, еп. 3
01.30 "Изчезнали" - сериал, еп. 8
02.30 "Стрелата" - сериал, еп. 23
03.30 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 5
04.30 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 12

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал, с.

11, еп. 5, 6
07.00 "На по-добро място" /п./ - сериал
08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
10.00 "Робинзон Крузо" - анимация, коме-

дия, приключенски (Белгия, Франция,
2016), режисьори Венсан Кестелоот
и Бен Стасен

12.00 "Преспав" /п./ - сериал

13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -
сериал

14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 Премиера: "Преспав" - сериал, еп. 49
18.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./

- вечерно токшоу
19.00 "На по-добро място" - сериал, еп. 9,

10
20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 9, еп. 12
22.00 "Кухня" - сериал, с. 3, еп. 5, 6
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

еп. 3, 4
00.00 "Робинзон Крузо" /п./ - анимация,

комедия, приключенски (Белгия, Фран-
ция, 2016)

02.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "На по-добро място" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, еп. 1, 2
08.00 "Вдъхновение за убийство" - психот-

рилър, драма (тв филм, Канада, 2016),
режисьор Мишел Пулет, в ролите:
Ванеса Рей, Адам Корсън, Тара Спен-
сър-Неърн, Тайлър Хайнс и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Ривърдейл" - сериал, еп. 3, 4
12.15 Телепазар
12.30 "Шофьорски курс" - комедия, дра-

ма, романтичен (Великобритания,
САЩ, 2014), режисьор Исабел Кой-
шет, в ролите: Патриша Кларксън,
Бен Кингсли, Грейс Гъмър, Джейк
Уебър и др.

14.15 "Форсмажор" - драма (Швеция, Да-
ния, Норвегия, 2014), режисьор Ру-
бен Йостлунд, в ролите: Йоханес
Кунке, Лиса Льовен Консли, Клара
Ветерген, Винсент Ветерген и др.

16.30 "Момчето с механичното сърце" -
анимация, приключенски, драма
(Франция, Белгия, 2013), режисьори
Стефан Берла и Матиас Малзьо

18.30 "Родители" - комедия, драма (САЩ,
1989), режисьор Рон Хауърд, в роли-
те: Стив Мартин, Мери Стийнбъргън,
Даян Уийст, Киану Рийвс, Хоакин
Финикс и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Мисията невъзможна 2" - трилър,

екшън (САЩ, Германия, 2000), в ро-
лите: Том Круз, Дугрей Скот, Танди
Нютън, Винг Реймс, Ричард Роксбърг,
Брендън Глийсън, Раде Шербеджия,
Доминик Пърсел и др.

23.30 "Зоуи" - фантастика, романтичен
(САЩ, 2018), в ролите: Юън Макгре-
гър, Леа Сейду, Тио Джеймс, Рашида
Джоунс, Кристина Агилера, Миранда
Ото, Матю Грей Гублър и др.

01.45 "Ривърдейл" /п./ - сериал, еп. 3, 4
03.45 "Жената на пътешественика във вре-

мето" - фентъзи, романтичен, драма
(САЩ, 2009), в ролите: Ерик Бана,
Рейчъл Макадамс, Рон Ливингстън,
Мишел Нолдън и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 7
/п/

06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - нов сезон
21.00 "Под прикритие" - сериал, сезон 3
22.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 8
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 7
00.30 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 10
01.30 "Когато сърцето зове" - сериал
02.30 "Завинаги свързани" - сериал

Êèíî Íîâà

05.50 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 1 /п/

06.45 "Убийства в Мидсъмър" - сериен филм,
сезон 2

08.50 "Моите най-добри години" - семеен
филм с уч. на Кирстен Зийн, Лариса
Албъкърки, Чарли Карик, Сара Дъг-
дейл и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 1

12.00 "Дякон Левски" - историческа драма
с уч. на Веселин Плачков, Симеон
Филипов, Максим Генчев, Ники Соти-
ров, Ивайло Аспарухов, Стоян Цвет-
ков, Горан Гънчев, Петьо Цеков, Якуб
Бахар, Тезджан Ферад, Деляна Доб-
рева, Николай Тодоров, Цветомир
Ангелов-Цуки и др., II част

14.15 "Празнично сияние" - романтична
комедия с уч. на Колин Фъргюсън,
Лори Лафлин, Уили Аамес и др.

16.00 "Сватбен марш" - комедия с уч. на
Джак Уагнър, Емили Тенънт, Джоузи
Бисе, Сара Грей и др.

17.50 "Мисли като мъж 2" - романтична
комедия с уч. на Адам Броуди, Май-
къл Ийли, Джери Ферара, Меган Гуд,
Реджина Хол, Денис Хейсбърт, Тара-
джи П.Хентън, Терънс Дженкинс, Дже-
нифър Луис, Кевин Харт и др.

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 6

21.00 "Сватбен обет" - романтична драма с
уч. на Рейчъл МакАдамс, Чанинг Тей-
тъм, Сам Нийл, Джесика Ланг

23.10 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 6 /п/

00.10 "Завръщане към любовта" - романти-
чен филм с уч. на Кортни Форд, Райън
Калтаджироне, Дейвид Станбра и др.

02.00 "Убийства в Мидсъмър" - сериен филм,
сезон 2 /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 20 февруари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ПППППревалявания ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 34

ВОДОРАВНО: Виделина. Исаси (Антонио). Хидато-
фит. Тин. "Дамите на пазара". Тик. Лиропол. Ватос.
Нил. Ниво. Дънер. Иванов (Михаил). Пор. Паротит.
Ра. Липарит. "Лало". Живак. Тома. "Ена". Нан. МОКО-
НА. Ол. Манов (Емил). Ранет (Егон). Ви. Оран. Ралин
(Радой). Новалис (Фридрих). Кавала. Микадо. Овод.
Марадона (Диего). Улика. Ло. "О.Т.". Колода. Минели
(Лайза). Она. Ето. Ник. Нит. Малон (Беноа). Канара-
та. "Аморе".

ОТВЕСНО: "Тихата долина". Окалина. Димитър Ива-
нов. Ронин. Ледикон. Панорама. ЕКА. Лат. "Се'пак".
ВАЛИДОЛ. Кител. РАР. "Никотина". Нонин. Ритор. Сан.
Ит. САФАРИ. Отокар. Дакота. "Иполит". "Монако". ОН
("Обществото на народите"). Китап. Виланела. Улама.
"Зоната". Ативоло. "Ам". Ваталин. Ле (Иван). "На виде-
ло". Сир. Воронов (Стефан). Локатор. Винарова (На-
дежда). Алидада. Оне (Жорж).

Днес ще има превалявания, които ще обхва-
нат по-голямата част от страната. В Дунавската
низина и Тракия ще вали дъжд, а в планините -
сняг. По високите места в Предбалкана и високите котловини на
Западна България, включително в района на София ще вали мокър
сняг. Температурите ще бъдат от 1 до 7, а през деня ще се повишат
слабо и ще бъдат от около 2 до 8, на места до 9 градуса. Снежна
покривка ще се образува в планините и високите част на Предбал-
кана. В Софийско също е възможно да се образува временна снеж-
на покривка, но тя няма да бъде съществена.  Вятърът ще се ориен-
тира от запад и в Дунавската равнина ще бъде умерен и временно
силен. В петък валежите ще спират. Минималните температури ще
бъдат от минус 3 до плюс 3 градуса. Вятърът ще отслабне. Макси-
малните температури ще бъдат от 7 до 12 градуса. Облачността ще
променлива. В събота времето ще остане почти без промяна. Об-
лачността ще бъде променлива, намаляваща на запад  и югозапад до
незначителна. Минималните температури ще бъдат от минус 3 до
2,3, а дневните - от 8 до 11, 12 градуса.

bTV Cinema, 23.30 ч., "Зоуи" - фантастика, романтичен,
в ролите: Юън Макгрегър, Леа Сейду, Тио Джеймс,
Рашида Джоунс, Кристина Агилера, Миранда Ото,

Матю Грей Гублър и др.
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Наставникът на Лудого-
рец Павел Върба заяви
преди днешния двубой с
италианския гранд Интер
от 1/16-финалите на Лига
Европа, че неговият отбор
не се плаши от силата на
съперника. Специалистът
отдаде заслуженото на
"нерадзурите", които ще
гостуват в Разград тази
вечер от 19,55 ч. "Знаем, че
ни чака тежък мач с един
от големите европейски
отбори. Не искаме да
оставяме на Интер напълно
ролята на фаворит. Имаме
някои проблеми с играчи,
но не можем да ги споде-
лим с вас. Във вестници и
новините може да се пише
всичко, но смятам, че
Интер ще подходи сериоз-
но към двубоя и ще излезе
с оптимален състав. Мисля,
че няма нужда да мотиви-
раме футболистите. Самото
име на Интер е достатъчно
за всеки един играч. Знам
и съм виждал, че Лудого-
рец не се плаши от такива
мачове", заяви 56-годишни-
ят Върба.

"Винаги се старая върхо-

Няма да оставим на Интер
напълно ролята на фаворит,
заяви чешкият специалист

Îò "Ãåðåíà" ñå îòêàçàõà îò çàïëàòèòå ñè çàðàäè êðèçàòà â êëóáà

Милена Тодорова
завърши на 17-о
място при жените
в дисциплината 15 км на
световното първенство по
биатлон в Антхолц-Антерселва
(Италия). Българката допусна
2 грешки в стрелбата и
финишира на 2:34.3 минути
след шампионката Доротея
Вирер. Това е трето класиране
на Милена Тодоров в първите
30 на шампионата на плане-
тата в Италия. Така 22-
годишната Тодорова, която се
нареди 18-а в преследването
в Антхолц, се класира за
масовия старт в неделя.

Германският национал
Лерой Сане е първият
сигурен напускащ
Манчестър Сити след наказа-
нието за "гражданите" от
УЕФА да не участват в
евротурнирите през следва-
щите два сезона. Според
британския таблоид "Сън"
трансферът на крилото от
Манчестър Сити в Байерн е
"завършен". Сане бе свързван
с баварците още миналото
лято, но получи тежка
контузия през август и
сделката пропадна. Той не е
играл в официален мач за
"гражданите" този сезон. Сане
премина на "Етихад" през
2016 година от Шалке 04 и
има до момента 133 мача и
39 гола за "гражданите", с
чийто екип е спечелил седем
трофея. Договорът му с клуба
изтича през лятото на 2021
година, но желанието му е да
се завърне в родината си.

:

Íàêðàòêî

От стр. 1

"Изказването на прези-
дента на Славия Венцеслав
Стефанов е нелепо да го
коментираме. То е типично
за него. Не смятам да му
отговарям. Не е разкрил
нищо от кухнята на клуба,
защото няма нищо вярно.
Ако някой се направи, че
не е чул или не е разбрал
това, което ще кажа, той е
кръгъл идиот или цели не-
що друго. Ще го кажа - ни-
то една стотинка от даре-
нията няма да отиде за пла-
щане на заплати, а само

Треньорът на Лудогорец Павел Върба и капитанът на отбора Светослав
Дяков разказаха каква е нагласата в тима преди първия мач срещу Интер

по сметката на НАП. Един-
ствената причина, поради
която не публикуваме име-
ната на всеки отделен да-
рител, са изискванията на
Закона за личните данни.
Хората не трябва да имат
съмнение. Очевидно това
се цели. Очевидно това, ко-
ето се случи в събота, до-
веде и до активизацията на
определени лица, които
обичат да шестват в меди-
ите. На първо място моята
заплата не е цитираната от
Венцеслав Стефанов (22-23
хиляди лева - б. р.), а поне

три пъти по-малка. И вто-
ро, още януари съм се от-
казал от нея. Това е мора-
лен акт. Докато всички тре-
ньори и служители не си
получат заплатите, аз ня-
мам морално право да я
взимам. Не съм единствен.
И други хора са го напра-
вили. Треньорите се отка-
заха от заплатите. Футбо-
листите не получават пре-
мии от ноември. Те дойдо-
ха при мен и доброволно
го направиха, когато се
разбра, че можем да има-
ме проблеми", разкри из-

пълнителният директор на
Левски.

"Прочетох някъде, че
Спиърингс взима 30 000 ев-
ро? Това са глупости. Не
сме подписвали с Ивайло
Петков договори за такава
сума. Ясно е какво се це-
ли: че Левски е разполагал
с неоправдано много пари
и са харчени некомпетент-
но. Тази дезинформация це-
ли абсолютно съзнателно
да откаже хората да пома-
гат, но те продължават да
го правят. Най-скъпо плате-
ният футболист е подписал

Ïàâåë Âúðáà: Ëóäîãîðåö íå ñå ïëàøè
îò òàêèâà ìà÷îâå

вата форма на отбора да
дойде в най-подходящото
време от сезона. Може би
ще го покажем и срещу
Интер. Чак да се плаша от
футболистите на гостите.
Респект и уважение към
тях, но не се плашим. Ако
ни е страх, по-добре да не
излизаме", каза чешкият
специалист.

Голмайсторът на Лудого-
рец Клаудиу Кешеру заяви
пред Gazzeta dello Sport, че
"орлите" могат да вземат
победата. "Готов съм за
двубоя, за мен той ще бъде
като дерби. Когато бях
дете, се възхищавах на
Милан с Ван Бастен, Рууд
Гулит и Франк Рийкард.
През 1989 година съм бил
на 2 години, но още помня
историите, които татко ми
разказваше как Стяуа
печели КЕШ през 1986
година. Сега нямам търпе-
ние да играя на "Сан Сиро"
и защо пък да не вкарам
някой гол. Това е теренът,
където са играли Роналдо,
Шевченко. Двама невероят-
ни нападатели", започна
Кешеру.

"Нерадзурите" имат
страхотна история и много
силни играчи. Ако трябва да
съм честен, Интер няма от
какво да се притеснява... А
това означава, че е по-
лесно да ги изненадаме с
нещо. Искаме да видим
дали можем да се мерим с
най-големите клубове в
Европа. Със сигурност
трябва да дадем 150% от
възможностите си. В Лига
Европа сбъркахме само
срещу Еспаньол. Имаме
качествени играчи и органи-
зация, знам как да държим
топката в наше владение.
Но със сигурност нищо
няма да е лесно срещу
Интер", продължи голмайс-
торът на Лудогорец.

"Ханданович е страхотен
вратар, който знае как да

организира защитата си и
да влияе положително на
съотборниците си. Но без
значение, че няма да
играе, ние трябва да
работим бързо в последни-
те 30 метра до вратата, да
центрираме умело и да
създаваме повече напре-
жение пред стража на
Интер. Лукаку и Лаутаро са
ключови фигури в атаката
на Антонио Конте. Те дават
силата на Интер. И двама-
та могат да работят с
топката с невероятно
скорост, да се обръщат
светкавично и да намират
празните пространства. Да
не забравяме и Алексис
Санчес. Той е много силен,
дори да играе малко", каза
още Кешеру за италианс-
кия тим. ç

с клуба много преди нас.
Няма да кажа кой е той, но
новите дори не се добли-
жават до него", разясни още
Павел Колев.

Шефът от "Герена" обяви
името на най-големия дари-
тел  на "сините", както и су-
мата, която е превел на клу-
ба. Това е Александър Анге-
лов, който е дал 140 000 ле-
ва. Припомняме, че той бе
един от тримата собствени-
ци на Левски, заедно с Иво
Тонев и Николай Иванов,
преди да прехвърлят акци-
ите на Спас Русев. ç
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