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"С номер 18 получихме ясна и конкретна задача - първо място и осем евродепута-
ти. Всичко друго е въпрос на работа и мобилизация. С номер 18 българските
граждани имат възможност да гласуват за една справедлива България", заяви
председателят на Националния предизборния щаб на БСП Георги Свиленски в ЦИК.
По думите на Христо Проданов, моделът от последните 10 години, който разяжда
държавните и общинските системи в България, може да бъде променен, а България
да се освободи от порочното управление на Бойко Борисов. ç
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Âåëèêäåíñêà íîù

нес в столицата на Китайската народна
република - Пекин, се открива Вторият
форум на високо равнище "Един пояс,
един път". Това е събитие от голямо
международно значение. На него при-
състват  представители на правителства-
та на над 5000 участници от 150 държа-
ви, включително около 40 държавни и
правителствени глави. През май 2017 г.
в Пекин се проведе Първият форум на
високо равнище за международното
сътрудничество по "Един пояс, един път"
и всички постигнати от него резултати
са изцяло приложени.

В навечерието на форума, на
22 април, в Пекин работната група за
стимулиране изграждането на инициа-
тивата публикува документ със заглавие
"Инициатива за съвместно изграждане

„Åäèí ïîÿñ,
åäèí ïúò“
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Íàä 100 çàäúðæàíè
â Øðè Ëàíêà çàðàäè
àòåíòàòèòå
Над 100 души са били
задържани в Шри Ланка
във връзка с нападения-
та в неделя, при които
загинаха над 350 души,
от които 39 чужденци, съ-
общиха правителствени
представители. Атаките в
църкви и хотели са били
извършени от деветима
атентатори самоубийци.
Осем от тях са разпоз-
нати. Един от атентато-
рите е учил във Великоб-
ритания и Австралия.
Сред атентаторите е има-
ло и една жена. По пос-
ледни данни около 500
души са ранени. ç

Ìúðè ïîåìà
îòáîð îò
Êèòàé
Станимир Стоилов е в
заключителни преговори с
китайския тим Гуанджоу
Р&Ф. Българският специ-
алист в момента е в Хон-
конг, където ще проведе
заключителни разговори с
шефовете на клуба от Гу-
анджоу.  В щаба на Сто-
илов ще влязат Цанко
Цветанов и Саид Ибраи-
мов, а към тях е вероят-
но ще се присъедини и
наставникът на Арда Ста-
мен Белчев. В момента
треньор на Гуанджоу е
сръбската легенда Драган
Стойкович-Пикси, който
обаче не се справя. ç
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С бял цвят дърветата покрити
и цъфнали цветя в лехите.
Полъхва лек и ароматен
ветрец априлски над земята.
Нощта е тиха, топла, ясна -
това е пролетта прекрасна!
В небето хиляди звездици,
край храма хиляди свещици.
И храмът цял блести и свети
и пълен е с народ несметен.
Великденска нощ богомолна!
Душа радостна и волна
забравя грижи и умора
и вдига се в небето горе,
където Бог всеблаг царува
и всекиму добро дарува,
и в хор камбанен звън и песен
кънтят, звънят - Христос възкресе!

Елисавета БАГРЯНА

на "Един пояс, един път": Напредък,
принос и перспективи". В него се посоч-
ва, че до края на март 2019 г. китайско-
то правителство е подписало 173 доку-
мента за сътрудничество в тази рамка
със 125 държави и 29 международни
организации. Страните в обхвата на
"Един пояс, един път" се разшириха от
Азия и Европа до Африка, Латинска
Америка и южната част на Тихия океан.
В бъдеще Китай ще продължи да смята
взаимосвързаността за основа, за
полагането на усилия за стимулиране
на сътрудничеството със съответните
страни в сфери като строителството на
магистрали и железопътни линии,
Космоса, авиацията, електрическата
енергия, мрежовата комуникация и
други.

Главният прокурор Сотир
Цацаров възложи на нацио-
налната полиция проверка на
всички къщи за гости, фи-
нансирани от Европейския
земеделски фонд. Проверка е
възложена и за придобитите
с финансова помощ от ЕС
автомобили, съобщиха от
прокуратурата. С пари по ев-
ропроекти са построени 746
къщи за гости на стойност
202 милиона лева, каза го-
ворителят на главния проку-
рор Румяна Арнаудова. Част

Ïîëèöèÿ âëèçà â
746 êúùè çà ãîñòè
×àñò îò îáåêòèòå ñà â çàùèòåíè çîíè ïî ìîðåòî,
äðóãè ñ ôàëøèâè äîêóìåíòè îò÷èòàëè òóðèñòè

Íàä 40 äúðæàâíè è
ïðàâèòåëñòâåíè
ðúêîâîäèòåëè è 5000
ó÷àñòíèöè îò 150
äúðæàâè ùå ó÷àñòâàò
â îòêðèâàùèÿ ñå â
Ïåêèí Âòîðè ôîðóì íà
âèñîêî ðàâíèùå íà
ãëîáàëíàòà èíèöèàòèâà

от обектите са в защитени зо-
ни по морето. Установено е
обаче, че с европари са ку-
пени яхти, джипове, АТВ-та
и два катамарана. За АТВ-та-
та собствениците обяснили,
че ще ги ползват до трудно-
достъпни райони, за да пра-
вят разкопки. Прокуратурата
има съмнения, че част от къ-
щите за гости не функцио-
нират като такива. Други пък
вероятно с фалшиви докумен-
ти са отчитали, че са прие-
мали гости. < 5

Уважаеми читатели,
Следващият брой ще излезе на

30 април, вторник.

Снимка Пресфото БТА

Исперих. Сладкари приготвят разнообразни
вкусни козунаци за предстоящите Великденс-
ки празници.
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Мога да кажа, че за
предстоящите великденски
празници е създадена
необходимата организация.
Тъй като имаме доста
почивни дни и ще има
голямо струпване на хора в
молове, сме предвидили да
има и засилено полицейско
присъствие, защото обик-
новено в такъв период се
активизират джебчийските
кражби, предупреди на
брифинг в заседателна
зала на МВР заместник-
директорът на ГДНП ст.
комисар Тодор Гребенаров
във връзка с предприетите
мерки за опазване на реда
по време на великденските
празници, предаде Нови-
ни.бг. По пътищата, където
има временни ремонти, ще
има и засилено полицейско
присъствие от Пътна поли-
ция, за да се създаде
необходимият комфорт за
преминаване и за улесне-
ние на гражданите, допъл-
ни комисар Гребенаров.

Взети са съответните
мерки по личния състав за
трафика по границите.
Молбата ми е преди тръг-
ване да се огледат валид-
ността на документите на
пътуващите лица, за да се
избегне всякакъв вид
забавяне на контролно-
граничния пункт, апелира
от своя страна заместник-
директор на главна дирек-
ция "Гранична полиция"

Ïîâèøåíà å ñòåïåíòà íà ñèãóðíîñò ïî ãàðèòå, ëåòèùàòà
è ïðèñòàíèùàòà, ïðåäóïðåäè òðàíñïîðòíèÿò ìèíèñòúð
Ðîñåí Æåëÿçêîâ

ÂËÀÑÒÒÀ

ÌÂÐ îáÿâè ìåðêèòå ñè ïî âðåìå
íà âåëèêäåíñêèòå ïðàçíèöè

старши комисар Бисер
Костадинов. Призовавам
за внимание по пътищата.
Нека хората да тръгват
подготвени, да използват
колани и да обезопасяват
децата, нека да има толе-
рантност на пътя. Нека да
положим усилия тези
празници да бъдат спокой-
ни, помоли Малина Крумо-
ва, председател на Дър-
жавна агенция "Безопас-
ност на движението по
пътищата". Призовавам
гражданите да бъдат по-
бдителни. Както стана
ясно, почивните дни са
няколко и хората оставят
домовете си без надзор.
Иначе ефектът, който даде
реализацията от разбитата
група за телефонни изма-
ми, е, меко казано, пора-
зителен. Оттогава имаме
само една извършена
телефонна измама. Така че
определено има положите-
лен ефект от работата на
колегите и прокуратурата,
коментира главният секре-
тар на МВР Ивайло Ива-
нов. Днес от 16 до 22 ч.
ще бъде ограничено дви-
жението на камиони над
20 тона по автомагистра-
лите. Апелираме към

Êàáèíåòúò îòïóñíà 15 ìëí. ëâ. íà âåðîèçïîâåäàíèÿòà
нистерския съвет ще се осигу-
рят за сметка на предвидените
разходи по централния бюджет
и чрез преструктуриране на раз-
ходите и/или трансферите по
централния бюджет за 2019 г.
През 2018 и 2019 г. бяха прие-
ти изменения и допълнения на
Закона за вероизповеданията, с
които се въведе нов ред на фи-
нансиране от държавата на ре-

Средствата по бюджета на
Министерския съвет ще се оси-
гурят за сметка на предвидените
разходи по централния бюджет
и чрез преструктуриране на раз-
ходите и/или трансферите по
централния бюджет за 2019 г.
Правителството одобри допълни-
телни разходи по бюджета на Ми-
нистерския съвет за 2019 г. в
размер 20 770 000 лв. за дър-

Îáùèíñêè ñúâåòíèöè èçíåñîõà äàííè çà çàêîíîíàðóøåíèÿ íà êìåòà íà Áëàãîåâãðàä Àòàíàñ Êàìáèòîâ
Общински съветници от седем

различни партии в Благоевград
изнесоха данни, че кметът на Бла-
гоевград Атанас Камбитов през
2017 г. за около една седмица е
бил управител на дружество
"Стар 2015" ЕООД и с това е на-
рушил Закона за местното са-
моуправление, където е указано,
че кмет не може да извършва
търговска дейност. В Национал-
ния пресклуб на БТА общинските
съветници обясниха, че този
факт, който може да бъде про-
верен в Търговския регистър, е
основание правомощията на кме-
та да бъдат прекратени, както е
посочено в закона. Сигнал е бил
подаден до ОИК от съветника Зла-

починал, съставът й не е бил по-
пълнен, а комисията в този пе-
риод е взела четири решения.
Общинският съветник Калоян Ха-
джийски заяви, че кметът Кам-
битов също така бил закупил
през 2018 г. жилище от 180 кв.
м. на ниска данъчна оценка за
200 евро на квадратен метър.
Хаджийски имал и дело спече-
лено пред ВАС срещу Камбитов,
който една година не изпълня-
вал решението му. Градоначал-
никът от ГЕРБ, "облечен във
власт, си позволява да мачка с
всякакви средства - позволени
и непозволени", предупредиха
още благоевградски общинари,
цитирани от Факти.бг.ççççç

жавната субсидия за тази годи-
на по чл. 28, ал. 2, т. 2 от Зако-
на за вероизповеданията, съоб-
щи пресцентърът на Министерс-
кия съвет. От тях 15 милиона лв.
са за източноправославното ве-
роизповедание, което е остатък
от държавната субсидия за 2019
г., и 5,77 млн.лв. са за мюсюл-
манското вероизповедание.
Средствата по бюджета на Ми-

всички шофьори да проя-
вяват търпение и да
спазват пътните знаци и
Закона за движение по
пътищата. На магистрала
"Тракия" се изпълняват
ремонтни дейности. За да
се избегнат тези участъци,
може да се използват
обходни маршрути.

На "Хемус" пък се
ремонтират виадукти и
тръбата за София към
тунел Витиня. Ремонтите
са наложителни, така че
молим за разбиране.
Телефонът на ситуацион-
ния център е 0700 130 20,
на който ще има пълната
информация за пътната
обстановка, заяви регио-
налният министър Петя
Аврамова.

Повишена е степента на
сигурност по гарите, лети-
щата и пристанищата.
Мерките включват провер-
ка на всички сигнално-
охранителни системи.
Видеонаблюдението и
контролът са проверени и
тествани, личният състав е
инструктиран. Това са
обичайни превантивни
мерки, не са извънредни.
Правим всичко това, за да
се гарантира безопасност-
та на гражданите, отбеляза
и транспортният министър
Росен Желязков.

Извършени са проверки
и на църкви, манастири и
места, където ще се прове-
дат служби с цел предотв-
ратяване на инциденти по
време на празниците.ççççç

Правителството
предлага на президента
да издаде укази за
висши офицерски
звания
Правителството предлага на
президента да издаде укази,
с които от 6 май контраад-
мирал Митко Петев да бъде
назначен на длъжността
"Военен представител на
началника на отбраната във
Военния комитет на НАТО и
във Военния комитет на
Европейския съюз" и да бъде
удостоен с висше офицерско
звание "вицеадмирал". На
мястото на Петев като
командир на Военноморските
сили се предлага контраад-
мирал Кирил Михайлов,
който в момента е на
служба в Съюзното команд-
ване по операциите в Монс,
Белгия.
Кабинетът предлага начални-
кът на ВМА и главен лекар
на въоръжените сили
бригаден генерал Венцислав
Мутафчийски да получи
висше офицерско звание
"генерал-майор", съобщи
БНТ.
СЕМ е приел оставката
на Константин
Каменаров като
генерален директор на
Българската национална
телевизия
С пет гласа "за" Съветът за
електронни медии (СЕМ) е
приел оставката на Констан-
тин Каменаров като генерален
директор на Българската
национална телевизия,
съобщиха от СЕМ. Съветът е
избрал програмния директор
на БНТ Емил Кошлуков за
временно изпълняващ
длъжността "генерален
директор" на БНТ с три гласа
"за", един "против" и един
"въздържал се". На заседание-
то е била приета и оставката
на Валери Запрянов като член
на Управителния съвет на БНТ.
Съдът отмени забраната
Местан да напуска
страната
Кърджалийският окръжен съд
отмени мярката "забрана за
напускане пределите на
Република България" на
лидера на партия ДОСТ
Лютви Местан. Ограничение-
то за пътуване в чужбина
беше наложено от Окръж-
ната прокуратура, след като
срещу политика беше
повдигнато обвинение за
причиняване на смърт по
непредпазливост на 6-
месечно бебе при катастро-
фа, станала на разклона за
село Загорско на 14 април.
Съдът приема, че забраната
за напускане на пределите
на страната се явява
прекомерно ограничение,
коментира Канал 3. Главният
прокурор пък взе на специа-
лен надзор разследването
срещу Лютви Местан и
възложи на прокурори от
ВКП да оказват засилена
методическа помощ на
прокурорите от Окръжна
прокуратура в Кърджали,
съобщи БНТ.

Íàêðàòêî

:

та Ризова, но комисията не е
прекратила правомощията на
кмета. Не е било и спазено ука-
зание на ЦИК - при девет души
присъстващи решенията да се
взимат със задължително гласу-
вали шест "за" или "против",

обясниха общинските съветници.
Според тях комисията е и тълку-
вала закона в решението си.

То ще бъде обжалвано пред
ЦИК. Те отбелязват още, че ОИК-
Благоевград е нелегитимен орган,
тъй като след като неин член е

гистрираните вероизповедания в
страната.

С разпоредбите на чл. 28 от
закона бяха определени крите-
рии, съгласно които ежегодно със
закона за държавния бюджет
трябва да се одобрява разпре-
делението на държавната субси-
дия за регистрираните вероиз-
поведания, коментира Епицен-
тър.ççççç
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Íóæíî å ÅÑ è äúðæàâàòà äà ïîäêðåïÿò ìëàäèòå
è ïåíñèîíåðèòå, ïîä÷åðòà Ìîì÷èë Íåêîâ

Âàëåðè Æàáëÿíîâ: Ùå ðàáîòèì çà
îòìÿíà íà àíòèðóñêèòå ñàíêöèè

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"Европейските избори
трябва да се превърнат в
ясна отрицателна оценка
на правителството и на
управляващото
парламентарно
мнозинство. Излъчените от
БСП представители в
Eвропарламента ще
отстояват политиката за
изграждане на нова
социална държава в
Европа, отмяна на
санкциите срещу Русия и ще
се противопоставят на
опитите за разделение
между икономически
силните държави и тези с
по-слаба икономика." Това
каза кандидатът за
евродепутат от листата на
"БСП за България" Валери
Жаблянов на среща с
хората  в село Павелско,
община Чепеларе. На нея
присъстваха житeли от
селата Орехово, Хвойна и
Малево. "България трябва да
постигне ускорен растеж, за
да може доходите на
българските граждани да
станат съизмерими със
средните доходи на
държавите-членки на ЕС",
добави още той.

По-късно Валери
Жаблянов се срещна с

граждани на Смолян в
Планетариума, където
представи основните
приоритети, които ще
следват кандидатите на
БСП в тяхната работа в
ЕП - отстояване на
демократична Европа,
равенство на гражданите
и защита на човешките и
социалните права.

Кризата на
управляващото
мнозинство, моралното

компрометиране на
управлението и
неспособността на ГЕРБ
да преодолеят
изоставането на България
от другите държави в ЕС,
бяха изтъкнати от него
като достатъчно условие
БСП да предизвика
предсрочни
парламентарни избори.

 "Директивата за
двойните стандарти на
храните ще влезе в сила

до една-две седмици на
европейско ниво. Тук
националните органи
трябва да свършат
адекватно работата си."
Това заяви пред граждани
в Златоград кандидатът за
евродепутат от листата на
"БСП за България" Момичл
Неков. Той добави, че най-
важно е да се осигури
подкрепа за младите,
както и пенсионерите да
имат достойни старини.
"От България зависи обаче
да изравним минималната
пенсия и прага на бедност
в целия ЕС", каза още той.
Хората от Златоград
поискаха от него да
разкаже за свършената
работа до този момент в
Европарламента. Неков
сподели своите
инициативи, сред които и
"Планински продукт", която
бе внесена като
предложение в
Министерството на
земеделието и която има
за цел да подпомогне
планинските
производители.ç

Събития
” 1154 г. - Мюсюлмански
войски, предвождани от Нур
ад Дин, превземат Дамаск.
” 1719 г. - За първи път е
публикуван романът "Робин-
зон Крузо" на Даниел Дефо.
” 1792 г. - Франция въвежда
гилотината, като средство за
смъртно наказание.
” 1945 г. - Втората световна
война: на стотина километра
от Берлин става срещата на
войските на СССР, Англия и
САЩ.
” 1953 г. - Американецът
Джеймс Уотсън и англичани-
нът Франсис Крик представят
в научна статия двойната
спирала на ДНК.
” 1988 г. - Върховният съд
на Народна република
България осъжда на смърт
чрез разстрел преките
участници в Атентата на гара
Буново.
” 1989 г. - Джеймс Ричард-
сън е освободен от затвора
във Флорида 21 години, след
като погрешно е обвинен в
убийството на седемте си
деца.
Родени
” 1599 г. - Оливър Кромуел,
английски държавник
” 1874 г. - Гулиелмо Марко-
ни, италиански електроинже-
нер, Нобелов лауреат
” 1883 г. - Семьон Будьони,
съветски маршал, герой от
Гражданската война
” 1917 г. - Ела Фицджералд,
американска джаз певица
” 1930 г. - Димо Заимов,
български художник
” 1933 г. - Ицхак Финци,
български актьор
” 1940 г. - Ал Пачино,
американски актьор
” 1962 г. - Петя Дубарова,
българска поетеса
Починали
” 1995 г. - Джинджър
Роджърс, американска
актриса и танцьорка
” 1999 г. - Лорд Киланин,
ирландски спортен деец,
президент на МОК
” 2002 г. - Георги Робев,
български хоров диригент,
министър на културата (1989-
1990)
” 2013 г. - Петър Гюзелев,
китарист на "Щурците"

Íà òîçè äåí

:

Äèìèòúð Äàí÷åâ: ÃÅÐÁ ôåîäàëèçèðà ðåãèîíèòå, õîðàòà èñêàò ñïðàâåäëèâîñò ñåãà
"Ще настояваме за една по-

справедлива, социална и по-обе-
динена Европа", заяви кандида-
тът за евродепутат от "БСП за Бъл-
гария" Димитър Данчев в сутреш-
ния блок на БСТВ. Той подчерта,
че БСП и бъдещите й представи-
тели в ЕП ще търсят справедли-
вост в сферите, в които България
има да наваксва, защото в стра-
ната ни липсва справедливост.
"Ние сме станали зависими от
икономическите интереси на сим-

биозата между политика и оли-
гарси. Ще търсим справедливост
и по темата върховенство на за-
кона. Но основната тема са до-
ходите и бъдещото на младите хо-
ра", каза още той.

Данчев обясни, че срещите по
места вече са започнали, като ос-
новните въпроси, които хората пос-
тавят, са вътрешно-политически.
"За тях най-важни са доходите,
здравеопазването, социалните по-
мощи, защото голяма част от хо-

делят правилно. "От Европа са
пристигнали десетки милиарди ле-
вове, но от тези пари се възполз-
ваха малцина, а голямата част от
българското население продължа-
ва да живее в бедност.

Хората с тераси и апартамен-
ти имат повече права, отколкото
обикновените хора. Затова е не-
обходимо да има справедливост
сега", категоричен е Данчев. "На-
шата битка е не само да спечелим
тези избори, а да променим моде-

Åëåíà Éîí÷åâà: Òîëêîâà ãîäèíè ñìå ÷ëåí íà ÅÑ,
íî äîðè íå ñå äîáëèæàâàìå äî Åâðîïà

"Вярвам, че можем да решим
проблемите при усвояването на
средствата от европроектите и
корупцията при тях. Очевидно е,
че в България няма ефективна
правораздавателна система,

прокуратурата също не работи
ефективно, а хората нямат дове-
рие в институциите. Нужно е да
се борим и да работим заедно с
гражданските и НПО организации,
за да решим този сериозен проб-
лем", каза водачката на листата
на "БСП за България" Елена Йон-
чева на среща с гражданите на
Ямбол. Пред над 200 жители на
града тя заяви, че за пресичане-
то на корупцията не можем да
разчитаме само на бъдещия ев-
ропейски прокурор, защото уп-
равляващите се готвят тихомъл-
ком да назначат двама предста-
вители на европейската проку-
ратура у нас. "Проблемът с ко-
рупцията при европроектите е,
че всичко е затворен кръг. В Ям-
бол имате конкретни примери.

Крадат се пари от сметището, от
ремонта в центъра на града, от
детските градини и накрая тези
пари отиват за купуването на из-
борите. Благодаря ви, че все още
имате сили да се борите, че не
сте се отказали от гнева срещу
корумпираното правителство",
добави Йончева.

Водачката на листата на "БСП
за България" коментира, че всич-
ко, което получаваме от Брюк-
сел като средства по програми,
не се чувства от българските
граждани, защото не достига до
тях. "Толкова години сме член на
ЕС и вървим към Европа, където
има социална справедливост. Ве-
че 12 години дори не се добли-
жаваме до нея", коментира още
Йончева.

Тя заяви, че вместо след те-
зи милиарди, които се изсипаха
в страната ни, да живеем по-доб-
ре, сме последни по всички по-
казатели. "Доплащаме 50% от до-
ходите си за здравеопазване, за
10 години 60% от българите са
станали полуграмотни.

Защо се случва това? Зара-
ди управляващите, които обър-
каха всички системи, защото то-
ва, което приема парламентът, е
в интерес на определени фирми
и кръгове, в ущърб на общест-
вения интерес", категорична бе
Йончева.

"Ние сме убедени, че ако спе-
челим, ще има предсрочни из-
бори и на тях не просто БСП ще
спечели, а и целият народ", ко-
ментира още Елена Йончева.ç

Евродепутатът и кандидат за нов мандат Момчил Неков в неформален
разговор с избиратели

рата в България живеят изключи-
телно бедно", допълни кандидатът
за евродепутатът. Той подчерта, че
много села в Северозападна Бъл-
гария изглеждат като след бомбар-
дировка. "Ако Европа бъде разде-
лена на скорости, то тогава тези
региони ще останат едни от най-
бедните в Европа", каза той и до-
пълни, че европейската кохезион-
на политика може да донесе спра-
ведливост и в тези региони, но
трябва средствата да се разпре-

ла на управление в страната", под-
черта той. По неговите думи БСП е
променена, не само вътре в себе
си, но е готова да носи и промя-
ната. "На много места, особено в
малките населени места, се усе-
ща страх. Политическото влияние,
връзката между политици и фео-
дали, практически е завзела цяло-
то управление там. Хората ни тър-
сят за помощ и подкрепа, да спо-
делят с нас проблемите си", под-
черта той.ç
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Íàä 200 ôåðìåðè ïîêàçâàò óíèêàëíè
õðàíè êðàé Ïåòðîïàâëîâñêèÿ ìàíàñòèð

В осмия Национален
събор на овцевъдите в
България ще се включат
над 200 производители на
фермерски храни от
малки и семейни стопанс-
тва, съобщи пред журна-
листите в пресклуба на
БТА във Велико Търново
Симеон Караколев, орга-
низатор на събора и
съпредседател на Нацио-
налната овцевъдна и
козевъдна асоциация. И
през тази година съборът
ще се състои на обширни-
те поляни край Петропав-
ловския манастир със
съдействието на Минис-
терството на земеделието,
храните и горите и с
подкрепата на общините
Велико Търново, Лясковец
и Горна Оряховица. Миси-
ята на традиционния
събор на овцевъдите в
България е да насърчава
потреблението и консума-
цията на овчи и кози
продукти, каза Симеон
Караколев. Той подчерта,
че това е изконен българ-

Ìèñèÿòà íà òðàäèöèîííèÿ ñúáîð íà îâöåâúäèòå
â Áúëãàðèÿ å äà íàñúð÷àâà ïîòðåáëåíèåòî è
êîíñóìàöèÿòà íà îâ÷è è êîçè ïðîäóêòè

Áèîôåðìèòå íàìàëåëè ñ 2799 çà ãîäèíà, îñòàíàëèòå 4023-ìà
ùå ñè èìàò çàì.-ìèíèñòúð

ски вкус, който трябва да
бъде възстановен, а
фермерите, които се
занимават с отглеждането
на овце и кози и произ-
водството на продукти от
тези животни да бъдат
подкрепени.

В рамките на три дни
от 10 до 12 май гостите на
събора ще могат да опитат

от фермерската продукция,
да се запознаят с новите
изделия на производители-
те на млека и сирена.
Занаятчии, свързани с
овчарския поминък, от
цялата страна ще отворят
свои щандове, а на откри-
тите сцени на събора ще
се надпяват различни
самодейни формации и

Броени дни след протеста на
биопроизводителите министърът
на земеделието Румен Порожа-
нов е готов с проект за промени
в устройствения правилник на ве-
домството, който предвижда наз-
начаването на пети заместник-
министър, който да отговаря спе-
циално за секторите биопроиз-
водство, плодове и зеленчуци.
Проектът за промени в Постанов-
ление 130 на Министерския съ-
вет са качени за обсъждане на
страницата на Министерството на
земеделието и по него ще се при-
емат предложения до 6 май тази
година, съобщиха от Агроминис-

терството.
В мотивите за измененията се

припомня, че "в България има
добри предпоставки за развитие
на биологичното производство в
запазени от екологична гледна
точка райони, както и наличие
на все по-голямо търсене на
здравословни храни от потреби-
телите". В същото време има спад
в броя на фермерите от 2017 г.,
когато  общо регистрираните био-
логични оператори са били 6822,
докато към сегашния момент те
са едва 4023-ма. През 2017/
2018 стопанска година операто-
рите в система на контрол в био-

логичното производство са 4,3%
от общо регистрираните 93 021
земеделски стопани по Наредба
3 от 1999 г. за създаване и под-

фолклорни състави.  Пред-
видени са множество
състезания, демонстрации,
хоротеки и народни весел-
би. Фермерът Димитър
Вършилов от Брестник ще
приготви традиционния
гергьовденски курбан за
посетителите на събора.

Сред съпътстващите
прояви е националният
фолклорен конкурс "Забле-
яло ми агънце" с участието
на 2000 изпълнители, както
и националният конкурс за
детска рисунка "Гергьовден
и овчарството". В рамките
на изложението ще бъде
организирана и кръгла
маса с участието на
браншови асоциации на
животновъдите и овцевъ-
дите от 17 държави, на
която ще бъдат обсъдени
предизвикателствата пред
сектора.ç

От Националната овцевъдна и
козевъдна асоциация са изпрати-
ли сигнал до Българската агенция
за безопасност на храните за на-
личието на 80 тона агнешко месо
от Македония на българския па-
зар, съобщи в пресклуба на БТА
във Велико Търново Симеон Кара-
колев, съпредседател на асоциа-
цията. Той посочи, че месото се
продава в една от търговските ве-
риги и е обозначено с неясен пе-
чат, който не гарантира нито про-
изхода му, нито качеството му. От
асоциацията настояват БАБХ да из-
върши проверка не само в мага-
зинната мрежа, но и в централни-
те складове, където то се съхраня-
ва. По думите на Караколев месо-
то е от кланица в Македония, вляз-
ло е в Гърция и от там в България

- в три склада в София, Добрич и
Пловдив. "Ако БАБХ работи по
правилата, то месо, което е с не-
четливи печати трябва да бъде
възбранено", посочи Караколев и
уточни, че цената на внесеното
агнешко месо е с 20 процента
по-ниска от това, което предла-
гат българските производители. От
миналата година българското аг-
нешко и овче месо на пазара се
продава със сини печати, припом-
ни той. От асоциацията смятат, че
месото от български производи-
тели за предстоящите празници,
което се продава, е около 200
тона.

Фермерската цена на дребно
е около 6.00 лв. на килограм, на
едро килограм българско агнеш-
ко месо е между 4.50 и 5.00 ле-

ва, а в магазинната мрежа се про-
дава на цени между 13.00 и 18.00
лева, уточни съпредседателят на ор-
ганизацията. Той отбеляза, че в го-
лемите вериги агнешкото месо на
цена под 13.00 лева за килограм е
внос от други държави.

Симеон Караколев е категори-
чен, че стартиралата проверка от
БАБХ е просто прах в очите на фер-
мерите. Според него трябва да се
проверят складовете, а не само ма-
газините. "БАБХ трябва да си свър-
ши работата. Всички вериги имат
централни складове. Отделно съ-
ществуват правила, които трябва

80 òîíà àãíåøêî ìåñî îò
Ìàêåäîíèÿ íà áúëãàðñêèÿ ïàçàð
ñå ïðîäàâà ñ íåÿñåí ïå÷àò

Производството на яйца у нас
намалява, макар и незначително,
с 2,1%. През 2018 г. броят им дос-
тига 1,298 милиарда, сочи анализ
на Министерството на земеделие-
то за птицевъдството у нас. Яйца-
та от кокошки са 98.1% от всички
произведени яйца през 2018 г.,
следват яйцата от пъдпъдъци (1.4%)
и от патици (0.5%). Общият дял на
яйцата за консумация е 85.6%.

Стоковите носачки при пъдпъ-
дъците са с 3.9% по-малко спря-
мо 2017 г. Яйцата им за консума-
ция намаляват с 5.5%. Доста по-
съществен спад има при яйцата
от патици, които са с 36.9% по-
малко, достигайки 6213 хил. броя.

С най-висок дял при производ-
ството на яйца са Северният цен-
трален и Южният централен ра-
йон, които заемат по 25.2% от об-
щото производство. Плътно след
тях, с 21,3%, е Североизточният
район. На първо място по произ-
водство на яйца от кокошки за кон-
сумация е Южният централен ра-
йон - с 29.4%. Следват Северният
централен район (24.1%) и Севе-
роизточният район (21.5%).

От произведените 187 млн.
разплодни яйца, 96.6% са яйцата
от кокошки и 3.1% - от патици.
Най-много са разплодните яйца в
Северния централен район (33.8%)
и в Югоизточния район (29.3%).

Общото тегло на яйцата през
2018 г. е 78 751 тона, или с 2.4%
по-малко спрямо година по-рано.
Най-ниско е средното тегло на яй-
цата от патици (-7,5%), докато при
яйцата от пъдпъдъци има ръст от
1.2% спрямо 2017 г.ç

È ïðîèçâîäñòâîòî
íà ÿéöà íàìàëÿâà

държане на регистър на земедел-
ските стопани. За сравнение,
през 2017 година този дял е
7,1%, информира Синор.БГ.ç

да се спазват. Ако БАБХ работи по
правилата, това месо трябва да
бъде възбранено до изясняване на
ситуацията. Според нас обаче тях
ги е страх да нарушат кампанията
на една търговска верига. Но не
ги е страх да влязат във фермите
и да убият 4 хил. овце. Къде е
общественият интерес? Не се виж-
да… Имам чувството, че цялата ни
политика е насочена към това да
се превърнем в консуматорска дър-
жава", каза още той. От НОКА ще
алармират и Европейската коми-
сия (ЕК), тъй като македонското
агнешко влиза у нас без мито.ç

Три държави-членки на ЕС
обявиха общо 11 нови огнища
на туберкулоза при говедата са-
мо през изминалата седмица.
Най-много са новите случаи на
заболяването във Франция - се-
дем, стана ясно от информа-
ция, публикувана от българс-
кия Център за оценка на риска
по хранителната верига
(ЦОРХВ). В Италия първичните
огнища са три, а в Унгария е
открито едно.

През последната седмица в
България няма регистрирани за-
болявания при животните. В съ-
щото време епизоотичната об-
становка в Румъния остава нап-
регната главно във връзка с но-
вите случаи на африканска чу-
ма по свинете. Северната ни съ-
седка обяви четири нови пър-
вични огнища на африканска чу-
ма при домашни свине в об-
ластите Арджес, Кълъраш и Га-
лац, както и три първични огни-
ща при диви свине в областите
Бузъу, Гюргево и Сълаж. Румъ-
ния е регистрирала и девет пър-
вични огнища на инфекциозна
анемия при конете.ç

Íîâè îãíèùà íà
òóáåðêóëîçà ïðè
ãîâåäàòà
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О  Б  Я  В  А
Кооперация "Тракия" - с. Болярско уведомява всички членове на кооперацията,

че ще се проведе ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ в залата на кметство с. Болярско
на 11.05.2019 г. от 10.00 часа.

ДН Е В Е Н  Р Е Д :
1. Освобождаване и приемане на член-кооператори.
2. Отчет на УС и КС за дейността им през 2018 г.
3. Приемане на ГФО на кооперацията за 2018 г.
4. Вземане на РЕШЕНИЕ за кандидатстване по Евро програми и за теглене на

инвестиционен и/или оборотен кредит при необходимост.
5. Текущи.
При липса на кворум събранието ще се проведе 1 час по-късно на същото място

и при същия дневен ред.
 УС на Кооперация "Тракия", с. Болярско

Малки и средни фермери
ще могат да кандидатстват за
финансова подкрепа при до-
бива и съхранението на су-
рово мляко, съобщават от
пресцентъра на Министерст-
вото на земеделието, храни-
те и горите. Общият размер
на средствата е 2 млн. лв.
Фермерите, които кандидат-
стват за помощта, ще полу-
чат максимално проектно
финансиране от 25 хил. лв.
От пресцентъра уточняват
още, че подпомагането ста-
ва възможно след одобрени-
ето от страна на Европейс-
ката комисия (ЕК) на ноти-
фицираната от страната ни
схема за държавни помощи.

Схемата ще се прилага в
срок до 31 декември 2020 г.
Заявления за кандидатства-
не ще се приемат до един
месец преди изтичане на
срока за прилагане на схе-
мата. Целта на финансовата
помощ е подобряването на
общата производителност и
устойчивост на стопанство-
то, по-специално чрез нама-
ляване на производствените
разходи или подобряване и
пренасочване на производ-

Главният прокурор
Сотир Цацаров възложи на
националната полиция
проверка на всички къщи
за гости, финансирани от
Европейския земеделски
фонд. Проверка е възложе-
на и за придобитите с
финансова помощ от ЕС
автомобили, съобщиха от
прокуратурата. Оттам
припомнят още, че Върхов-
ната касационна прокурату-
ра извърши проверка на
изнесените в медиите
твърдения за извършени от
заместник-министъра на
икономиката Александър
Манолев злоупотреби със
средства, засягащи финан-
совите интереси на Евро-
пейския съюз,и сезира
КПКОНПИ за проверка и
преценка за конфликт на
интереси в случая. Нацио-
налната полиция проверява
и данните, че семейството
на Елена Йончева ползва
не по предназначение къщи
за гости, финансирани със
средства на ЕС.

С пари по европроекти
са построени 746 къщи за
гости на стойност 202
милиона лева, каза говори-
телят на главния прокурор
Румяна Арнаудова. Част от
обектите са в защитени
зони по морето. Установено
е обаче, че с европари са
купени яхти, джипове, АТВ-
та и два катамарана. За

Öàöàðîâ èçïðàòè ïîëèöèÿòà äà áðîè òóðèñòèòå â
746 êúùè çà ãîñòè íà ñòîéíîñò 202 ìèëèîíà ëåâà
Ñîáñòâåíèöè íà ÀÒÂ-òà, êóïåíè ñ ïàðè ïî Ñåëñêàòà ïðîãðàìà, îáÿñíèëè, ÷å ùå ãè ïîëçâàò äî
òðóäíîäîñòúïíè ðàéîíè, çà äà ïðàâÿò ðàçêîïêè

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ  НА  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

Областен управител на област Ямбол съобщава на заинтересованите лица, че на осно-
вание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси,
във връзка с чл. 5, § 5, от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 октомври 2007 г. са издадени

Решение № АК-1202-00001/24.04.2019 г., с което на Кмета на община "Тунджа" е
разрешено да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии,
част от Областната транспортна схема от квотата на община "Тунджа", със срок на изпълне-
ние от 01 май 2019 г. до сключване на нов/и договор/и с изпълнител/и, след проведена
процедура, но не по-късно от 01 май 2021 г. и

Решение № АК-1202-00002/24.04.2019 г., с което на Кмета на община Стралджа е
разрешено да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии,
част от Областната транспортна схема от квотата на община Стралджа, със срок на изпълне-
ние от 01 май 2019 г. до сключване на нов/и договор/и с изпълнител/и, след проведена
процедура, но не по-късно от 01 май 2021 г.

С оглед защита на особено важни интереси, а именно осигуряване на непрекъснатост на
обществените услуги за превоз на пътници, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК e допуснато
предварително изпълнение на посочените решения. Съгласно чл. 60, ал. 4 от АПК разпореж-
данията за допускане на предварително изпълнение, могат да бъдат обжалвани чрез областен
управител на област Ямбол пред  Административен съд-Ямбол в 3-дневен срок от публикува-
нето им.

На основание чл. 16д, ал. 8 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници
с автобуси решенията могат да бъдат обжалвани чрез Областен управител на област Ямбол
пред Административен съд-Ямбол от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от публи-
куването им.

Решение № АК-1202-00001/24.04.2019 г. и Решение № АК-1202-00002/24.04.2019 г.,
са публикувани на интернет страницата на Областна администрация Ямбол
http://yambol.government.bg

ДИМИТЪР ИВАНОВ
Областен управител на област Ямбол

Пет години след избухването
на скандалите с къщите за гости,
при които се оказа, че те масово
не се ползват с туристическа цел,
а си е чиста схема как избрани
хора са решили да изградят с ев-
ропари извънградските си вили,
прокуратурата най-после се само-
сезира по случая. Вчера говори-
телят на главния прокурор Сотир
Цацаров съобщи, че е разпореде-
но на Главна дирекция "Национал-
на полиция" да направи проверки
на всичките 700 къщи за гости в
страната. За първи път ще се нап-
рави справка за регистрираните
нощувки и платените за това да-
нъци. Данните ще бъдат сверени с
регистрационните талони на турис-
тите, посетили тези къщи - нещо,
което трябваше да стане още преди
години.

Похвално решение, ще каже
всеки. Странното обаче е, че за
тези случаи се заговори още през
2016 година, когато скандалите с
къщите за гости бяха в разгара
си, но тогава фонд "Земеделие" не
провери всичките обекти, а само

АТВ-тата собствениците
обяснили, че ще ги ползват
до труднодостъпни райони,
за да правят разкопки. А за
катамараните - че ще водят
туристи на разходки по
Дунав и в морето. Прокура-
турата има съмнения, че
част от къщите за гости не
функционират като такива.
Други пък вероятно с
фалшиви документи са
отчитали, че са приемали
гости.  До момента в
прокуратурата няма нито
един сигнал за нередност с
тези процедури.

"Имаме основание да
смятаме, че има строителст-
во на такива къщи на
забранени територии. Има
определени населени места
и общини, в които не се
допуска европейско финан-
сиране, тъй като те са с
развит туризъм. В село
Ахелой, Поморие е забра-
нено европейското финан-
сиране, но около територи-
ята на селото може да се
осъществи, а в дадени
случаи къщите дори са по-
близо до морето", разкри
Арнаудова.

По повод имота, за
който се твърди, че е на
Александър Манолев,
Арнаудова уточни, че
проверката вече е по
същество и се проверява
кои гости са били в тези
къщи. Прокуратурата смята,

че младата Ана Димитрова,
не чието име се водят
няколко обекта, е подставе-
но лице. Тя вече е разпита-
на, междувременно в
общината в Сандански
някой е оставил ключ за
къщата на Манолев в
общината и бележка с
призив да не се разбиват
врати.

Сега националната
проверка на полицията е
насочена към документите
на всички проекти по
Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР) в
периода 2007 - 2013 г.
Полицаи ще проверяват
дали къщите за гости се
ползват по предназначение.
За тази цел ще се изискат
заверени копия от регистри
за настанените туристи за
български и чужди гражда-
ни, от документацията за
регистриране и категоризи-
ране на обекта, информа-
ция за заплатените туристи-

чески данъци за пренощу-
вали туристи. Ще се изис-
кат от съответното районно
на полицията по местона-
хождение на къщата за
гости справки за постъпи-
лите регистрационни карти
за нощували туристи. Ще се
провери дали вписаните в
регистрите гости действи-
телно са посетили проверя-
ваната къща за гости,
допълва БТА.

Главният прокурор е
разпоредил на полицията и
извършване на проверка
на всички проекти, по
които са подпомагани
разходи, свързани със
закупуване на пътни пре-
возни средства за неземе-
делски дейности, пряко
свързани с дейността на
бенефициентите. Екип от
прокурори ще поеме
ръководството и подпома-
гането на проверките,
които трябва да приключат
за два месеца. ç

Ñòîòèöè áîãîèçáðàíè ïîñòðîèõà ñ åâðîïàðè èçâúíãðàäñêèòå ñè âèëè, ïðîêóðàòóðàòà
åäâà ñåãà ñå ñàìîñåçèðà çà ñêàíäàëà

тези, за които "има сигнали от мес-
тните хора", заяви преди ден ми-
нистърът на земеделието Румен По-
рожанов, който по онова време
беше шеф на фонд "Земеделие".

Прокуратурата си замълча до-
ри преди десетина дни, когато раз-
следващият сайт Биволъ.бг извади
на показ връзката на зам.-минис-
търа на икономиката Александър
Манолев с една от тези къщи. Едва
след като във вторник бе обявено
за къщите за гости на свекъра на
Елена Йончева прокуратурата нап-
рави това, което се очакваше от
нея през 2016 г.

Ще припомним, че по две от
мерките на старата Програма за
развитие на селските райони 2007-
2013 г. - 311 и 312, бяха одобре-
ни 700 проекта, а в стратегиите
на местните инициативни групи -
още 300. При проверките на Ев-
ропейската комисия също по из-
пълнинието на българската ПРСР
също се установиха нередности, в
резултат на което при следващата
програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г. на страната

беше забранено да отпуска суб-
сидии за къщи за гости.

Затова и естествено възниква
въпросът защо едва сега покрай
изборите за Европарламент 2019-
а се разплита скандалът с къщите
за гости и дали в крайна сметка
той ще извади всички действащи
лица. Въпросът е риторичен, тъй
като през 2017 г. Порожанов от-
ново обеща прозрачност по тези
проекти, обявявайки списъка с
всички къщи в страната. Както на-
писа преди дни вестник "Сега" оба-
че, в този списък тогава липсва-
ше ценна информация за имената
на хората с одобрени проекти. "А

адресите на къщите са дадени та-
ка, че на практика да не могат да
бъдат намерени. Вилата на Мано-
лев например е фигурирала като
"Изграждане на жилищна сграда за
гости в УПИ 000784"а", отдел 199,
"а", местност Чинар куши, община
Сандански. И толкоз.

Да се надяваме, че прокурор-
ското разпореждане за цялостна
проверка на обектите, ще даде ре-
зултат, така че собствениците на
фиктивните къщи за гости да по-
несат санкциите, предвиждани от
европейското законодателство при
източване на евросубсидии, комен-
тира Синор.БГ. ç

ÅÊ å îäîáðèëà ïîìîù
çà äðåáíèòå ìëåêî-
ïðîèçâîäèòåëè ó íàñ

ството. От министерството
посочват още, че възможнос-
тите за подпомагане са би-
ли обявени на провелото се
в министерството заседание
на Консултативния съвет по
животновъдство.

По време на заседанието
ресорният министър Румен
Порожанов е коментирал, че
всички животни трябва да
бъдат регистрирани и по то-
зи начин да бъде прекрате-
но изплащането на субсидии
на недобросъвестни живот-
новъди. Засегнат е бил и въп-
росът за изчистване на ин-
формационната системата
ВЕТИС от виртуални живот-
ни. От пресцентъра уточня-
ват още, че по време на за-
седанието е била представе-
на информация за изпълне-
нието на Националната прог-
рама за профилактика, над-
зор, контрол и ликвидиране
на болестите, както и акту-
ална информация за епизо-
отичната обстановка в стра-
ната. ç



25.04.2019
ÇÅÌß

6

Управителният съвет на ЦКС прие отчета за дейността
на Съюза през последните четири години

На 18.04.2019 г. Управи-
телният съвет на ЦКС про-
веде в гр. София третото
си за годината заседание,
в което взеха участие и
членовете на Контролния
и Председателския съвет.
Заседанието бе открито от
председателя на Съюза
проф. Петър Стефанов,
който поздрави новоизбра-
ните председатели на коо-
перации и кооперативни съ-
юзи и пожела успех на те-
зи, чиито събрания предс-
тоят.

Основната тема бе об-
съждане и приемане на ма-
териалите за 38-то Редов-
но общо събрание на ЦКС
и определяне на дата и мяс-
то за неговото провежда-
не. В началото на дебата
проф. Стефанов подчерта,
че ако кооперативните ор-
ганизации искат да прео-
долеят успешно предизви-
кателствата, пред които са
изправени днес, трябва да
формулират приоритетите
и действията си в дългос-
рочен план и да обединят
усилията си за успешното
реализиране на Стратегия
2030.

Присъстващите на засе-
данието имаха възможност
да споделят своето мнение
за изминалия мандат и под-
готвения отчет за съвмес-
тна им дейност в периода
2015-2018 г., да обобщят
възможностите за развитие
на кооперативните органи-
зации и да очертаят основ-
ните насоки, в които тряб-
ва да обединят усилията си
през следващите четири го-
дини:
� Активизиране работа-

та с кооперациите и по-
добряване на комуникаци-
ята между Централен коо-
перативен съюз - Коопе-
ративен съюз - Потреби-
телна кооперация.
� Продължаване на доб-

рата практика за провеж-
дане заседанията на Упра-
вителния съвет в региони-
те на отделните коопера-
тивни съюз с цел запозна-
ване с основните коопера-
тивни дейности и водещи-
те кооперации в тях.
� По-висока информи-

раност и по-ефективно ре-
ализиране на взетите ре-
шения чрез участие на
Председателския съвет в
заседанията на Управител-
ния съвет, провеждане на
работни срещи и национал-
ни съвещания с коопера-
тивните организации от ця-
лата страна.
� Актуализиране на

критериите за комплексно
класиране на кооперации-
те и кооперативните съю-
зи и изготвяне на предло-
жения за изменение и до-
пълнение на Закона за ко-
операциите.
� Увеличаване обема

на Националния единен
кооперативен пазар
(НЕКП) и разширяване
асортимента на стоките с
марката КООП.
� Създаване на възмож-

ности за ползване на при-
тежаваните от член-коопе-
раторите потребителски
карти КООП във всички
обекти на кооперативната
търговска верига.
� Развитие на коопера-

тивното земеделие и изку-
пуването като важен фак-
тор за устойчиво развитие
на потребителните коопе-
рации и реализиране на ин-
тегрирани бизнес проекти
с висока добавена стой-
ност.
� Обучение на заетите

в кооперативната система
по програми, отчитащи

проблемните зони в работ-
ния процес на отделните
стопански дейности и
ефективното управление
на кооперативните органи-
зации.
� Стриктно изпълнение

на приетите решения и
спазване на утвърдените
правила и принципи за ре-
ализиране на общата коо-
перативна политика.

Участие в дискусията
взеха всички членове на
Управителния, Председа-
телския и Контролния съ-
вет на ЦКС. Председате-
лите на кооперативни ор-
ганизации, които стартира-
ха реализацията на първи-
те за системата интегри-
рани проекти, изказаха
благодарност за обедине-
ните усилия, вярата и под-

крепата в реализирането на
дейности, които са нови
както за кооперациите, та-
ка и за кооперативните съ-
юзи, които участват в тях.

Председателят на ПК
"Теодоси Марков" Мими
Петрова подчерта, че с из-
граждането на дестилери-
ята в с. Розино се наблю-
дава засилен интерес за
членство в кооперацията.
И добави: "Виждайки този
голям национален обект хо-
рата повярваха в коопера-
тивния бизнес модел, в мо-
дела който реализират за-
едно ЦКС, РКС и ПК. За-
това изразявам отново бла-
годарност, че повярвахте
в нас. Ще се справим."

Върху интегрираните
проекти постави акцента и
Васил Буковски, председа-

тел на РКС "Черноморие"
гр. Бургас: "Съвместният
ни проект с култивираните
билки и студено пресова-
ните масла, е много добро
решение. Основата на на-
шата работа в следващия
мандат трябва да бъде биз-
неса в кооперациите. Ако
те развиват успешен биз-
нес, системата също ще се
развива успешно."

След проведената дис-
кусия Управителният съ-
вет взе решение 38-то Ре-
довно общо събрание на
ЦКС да се проведе на
30.05.2019 г. в град София
и прие единодушно Отче-
та за дейността на Съюза
в периода 2015-2018 г.
и останалите материали
по дневния ред на събра-
нието.
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Истина е, че почти свик-
нахме със задкулисието, в
което престъпният свят и
част от политическата кла-
са вървят ръка за ръка. Но
нещо се е променило и про-
мяната е в това, че посоче-
ното престъпно съдружие е
в процес на овладяване  и
на трите власти в държава-
та ни. Това наистина пораж-
да усещането, че зад офи-
циалната държава се е фор-
мирала и продължава да се
формира една друга държа-
ва - със същите три власти,
но действащи не в интерес
на обществото, а на частни,
задкулисни интереси. Фун-
кциите, които посочените
три власти реализират в та-
зи паралелна държава на,
пръв поглед са почти същи-
те като в нормалната демок-
ратична държава. Да, мо-
жем да ги наречем огледа-
лен образ, само че огледа-
лото е криво. По тази при-
чина и отразеният образ е
чудовищно изкривен. За
обозначаването на  тази
втора, задкулисна държава
терминът "паралелна държа-
ва" напълно приляга.

В интерес на по-нататъш-
ното изложение искам да
подчертая два момента:

1. Парламентарната де-
мокрация  се опира на
стриктното разделение и не-
зависимост на трите влас-
ти - изпълнителна, законо-
дателна и съдебна.

2. В парламентарната ре-
публика институтите, чрез
които се реализира всяка
една от властите, могат да
се развиват  и да поемат
нови функции само в рам-
ките, определени от консти-
туцията на страната.

Именно тревожните нару-
шения на тези два принци-
па ме накараха в края на
2018  г. да публикувам две
статии. Първата, озаглавена
"Разделение на властите или
власт на разделението", бе
посветена на отстъпленията
от първия принцип. Втората
статия "Орисници нормот-
ворци" третираше въпроса за
незадоволителната квалифи-
кация на онези, които под-
готвят и приемат  законите.

Убеден съм, че процесът
на формиране на т. нар. па-
ралелна държава е пряко
свързан с нарушенията и де-
формациите на посочените

Ïàðàëåëíàòà äúðæàâà - âðàã
íà çàêîíà è äåìîêðàöèÿòà
Ïðè òðèòå ïðàâèòåëñòâà íà ÃÅÐÁ èçïúëíèòåëíàòà âëàñò èççå ïðàâîìîùèÿ íà
äðóãèòå äâå âëàñòè â óùúðá íà ñâîáîäèòå è äåìîêðàòè÷íèòå ïðàâà íà ãðàæäàíèòå
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по-горе два принципа.
Ще се опитам да очертая

елементите на тази паралел-
на държава във всяка от три-
те власти.

Паралелната държава и
изпълнителната власт

Склонен съм да мисля, че
процесът на формирането на
паралелната държава е най-
напреднал и с най-бурни тем-
пове се развива в изпълни-
телната власт. Мисля си, че
за последните десет години
почти свикнахме с волунта-
ристичните (а понякога и ску-
доумни) решения на управ-
ляващите. И тези решения са
в няколко направления.

Първо - става дума за ре-
шения, свързани с реализа-
цията на  ординарните за

добре познавам системата
за сигурност и обществен
ред ще  дам пример с нея.
Аз и досега не мога да раз-
бера какво е функционално-
то разграничение между
Криминална полиция и служ-
бите за борба с организира-
ната престъпност. Защото в
крайна сметка неорганизи-
рана престъпност няма. До-
ри битовият престъпник еди-
нак е част от едно явление,
което е проблем на цялото
общество, с което е нужна
системна борба, спазване на
законите, ефективни служби.

Трето - Най-сериозна тре-
вога предизвикват опитите
основни звена на  изпълни-
телната власт да бъдат ос-
вободени от  техни основни
функции. Особено погрешна
е идеята тези функции да се

нопроект. Аргументът бе, че
силите на полицията не сти-
гат. Дали тази идея е плод
на неграмотност, или е лан-
сирана с някаква друга час-
тна цел, или комбинация от
двете? Но при изяснени и
апробирани права, задълже-
ния и  отговорности на вое-
низираната структура на по-
лицията, не да предложиш,
а да си помислиш подобно
нещо е скудоумие. Интерес-
но е, каква отговорност мо-
гат да носят частните охра-
нителни фирми. Не искам
да обиждам частните охра-
нители, но  при някои от тях
може да се окаже, че наз-
начаваме вълкът да пази
стадото.

Друг елемент на прояв-
ление на паралелната дър-
жава е  необоснованото а

години - през 60-те, а след
това се връща старото по-
ложение. Та силата ни идва-
ше от това, че имаш възмож-
ност да пренасочиш всички
сили и средства за решава-
нето на възникнала неотлож-
на задача. Така в разкрива-
нето на криминалния прес-
тъпник, известен с прозви-
щето Жоро Павето, участва-
ха и силите на органите за
сигурност, а в издирването
на терористите, взривили
влака на гара Буново, орга-
ните на милицията изясниха
над 5000 сигнала.

-  Кой измисли и предло-
жи задачите на ДАНС да се
ограничат само до придоби-
ване на информация?

- Кой измисли редът, при
който един придобива ин-
формация и е наясно с обс-
тановката, а на друг се въз-
лага реализацията на придо-
битата информация?

За последното ме боли
най-много. Та нали тъкмо по
тази причина при подобни
"брилянтно планирани  опе-
рации" дадохме три жертви
- две в "Белите брези"  и ед-
на в Лясковец.

Но подобно "разбиване"
на една задача на две фази
на изпълнението има и плю-
сове както за управляващи-
те, така и за изпълнителите.
Това е размиването на отго-
ворността. Причина за про-
вала е "неудачното стечение
на обстоятелства". Иди тър-
си отговорност от стеклите
се обстоятелства…

Паралелната държава и
законодателната власт

Най -непосредствена
връзка с т. нар. паралелна
държава имат нормотворчес-
ките инициативи на изпъл-
нителната власт. Решават
родните корифеи, че трябва
да се регулира със Закон
борбата с терора. И така как-
то пишат и другите закони,
сядат и пишат и този специ-
фичен закон. Само дето зло-
щастните нормотворци не
могат дори да предположат,
че законите, регулиращи оп-
ределено конфликтно взаи-
модействие, се пишат и ком-
плектуват по друг начин. И
резултатът е налице. С ба-
рабанен бой и фанфари за-
конът е приет и всички са
доволни. Народът е доволен,
че управляващите се грижат
за опазване на живота и
имуществото на гражданите.
Съюзниците и приятелите са
впечатлени от експедитивни-
те действия на управляващия
елит. Но какъв е конкретни-
ят резултат, спазва ли се за-
конът, ефективен ли е - това
е друга тема. Искам да от-

системата за управление за-
дачи - приватизационните
сделки и следприватизаци-
онния контрол.  Тук е и про-
цесът на възлагане на общес-
твените поръчки. Тук са и фи-
нансовите далавери за оси-
гуряване на бюджетен изли-
шък, който правителството и
лично премиерът разпреде-
лят в края на годината по
свое усмотрение.

Второ - става дума също
така  за решения, свързани
със структурата на органите
за управление. Непрекъсна-
тото прекрояване на адми-
нистративните структури во-
ди не само до дублиране на
функции, но и до управленс-
ки  хаос. Поради това, че

поемат от частни структури.
В дебрите на прехода тази
идея се появи като план на
американски специалисти в
областта на сигурността.
Още по времето на Тройна-
та коалиция един българин
се опитваше да води прего-
вори  по този въпрос с отго-
ворни фактори в правителс-
твото. Слава богу, не стана.

Но лошият пример е за-
разителен. Не мина и десе-
тилетие, и родните управля-
ващи се опитаха да възло-
жат осигуряването на об-
ществения ред и борбата с
битовата престъпност в мал-
ките населени места на час-
тни охранителни фирми. И
внесоха и съответен зако-

до известна степен и хао-
тично прехвърляне на функ-
ции от една структура на из-
пълнителната власт на дру-
га. В  рамките на отделните
ведомства тази практика
взима направо застраши-
телни размери. В това от-
ношение непрекъснато си
задавам въпроси.

- Кой и по какви съобра-
жения изведе системата за
сигурност вън от Министер-
ството на вътрешните рабо-
ти. Та нали в повечето слу-
чаи  криминалните и проти-
водържавните престъпления
"вървят  ръка за ръка":

В новата история на Бъл-
гария те са просъществува-
ли отделно по-малко от три

О. з. полк. д-р.
Тодор НИКОВ

Колаж ЗЕМЯ
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воря една скоба и да  пояс-
ня, че много обстойно съм
се занимавал с два закона -
Закона за противодействие
на тероризма и  Закона за
борба с корупцията. Твърдя,
че най-впечатлени и довол-
ни от тези два закона са ко-
румпираните и потенциални-
те терористи. Защото тези
два закона са своеобразни
учебни помагала под загла-
вие "От какво да се пазим".
Само че за да знаеш спе-
цифичните отношения меж-
ду закони и подзаконови
актове в МВР и в система-
та за сигурност, трябва да
си прочел доста книги. Още
повече че това във "Винету"
не го пише.

Когато говоря за проме-
ни в отделните институти на
изпълнителната власт, съм
длъжен да спомена още вед-
нъж един тревожен факт. От
година, година и половина
армията се включи като опе-
ративна сила в борбата с те-
рора. Участието й е залегна-
ло и в закона. Аз съм прин-
ципиален противник на учас-
тието на армията при реша-
ването на вътрешни пробле-
ми, та дори и на такива,
свързани с борбата срещу
престъпността. Всяко споме-
наване за такава възмож-
ност предизвиква у мен  мис-
ли за 19 май 1934 г., за ре-
жима на "черните полковни-
ци" в Гърция, за гибелта на
Салватор Алиенде и за ре-
жима на Пиночет в Чили.
Още повече че  редица ав-
тори подчертават неефектив-
ността на армията при ре-
шаване на проблеми вътре
в страната. Бившият главен
прокурор на САЩ по време-
то на  Кенеди Рамзей Кларк
в книгата си "Престъпност в
САЩ" подчертава тази нее-
фективност, когато анализи-
ра расовите вълнения от бур-
ната 1968 година. Независи-
мо от това само преди бро-
ени дни бяхме ощастливени
от вестта, че министърът на
отбраната е заделил цяла
бригада, която да се специ-
ализира за борба с терора.

И понеже става дума за
нормотворчество, важно е
да споменем проявите на за-
конодателната власт от глед-
на точка на паралелната дър-
жава. И тук нещата не са по-
розови. И не могат да бъдат
по-розови, защото голяма
част от законите се внасят
от правителството, тоест
разработката им е дело на
изпълнителната власт.

Истина е, че и законите,
внесени от парламентарни
групи и отделни народни
представители, не са с мно-
го по-високо качество. Пог-
леднете към всеки закон
колко поправки се приемат.
Тоест и народните предста-
вители са горе-долу, също-
то качество нормотворци.
Само че погледнато през
призмата на широкия обх-
ват на законотворчеството,
народните представители не
са длъжни, а и не могат да
бъдат компетентни по всич-
ки проблеми. Именно за то-
ва народните представите-
ли получават определени
консултантски пари. Но чес-
то този заделян и раздаван
фонд се е превърнал в хра-
нилка за набедени експер-

ти, които по същество са
вуйчовци, лели, братовчеди
или просто приятели.

Съществен признак за на-
личието на елементи на па-
ралелната държава е скри-
тият лобизъм. Какви са об-
лагите от лобирането за ед-
но или друго становище, де-
путатите не оповестяват, но
е близко до ума, че компен-
сации за лобирането има.
Как работи схемата, се видя
в случилия се съвсем нас-
коро "Апартаментгейт".

Но бях поразен от  дру-
го. На няколко пъти от три-
буната на Парламента зву-
чаха изявления, които в ед-
на нормална държава са  не-
допустими. Колчем стане ду-
ма за някоя от приватиза-
ционните сделки, истината за
тях се потулва зад етикета
"търговска тайна."

Неотдавна чух подобен
отказ за предоставяне на
информация за няколко
концесионни сделки. Изг-
лежда, тези, които размах-
ват търговската тайна, не си
дават сметка, че и прива-
тизационните сделки, и кон-
цесиите (особено онези, ко-
ито засягат природни даде-
ности и подземни богатст-
ва) са общонародно досто-
яние. А народът само е де-
легирал на държавата пра-
вото да ги стопанисва и уп-
равлява. Но изглежда в на-
ше време държавата е
престанала да бъде само
представител на народа.
Изглежда, тя е получила не-
зависимост от народа си и
съществува като самостоя-
телен, независим и неконт-
ролиран от никого субект.
Иначе не би си позволила
да крие от собственика ин-
формация как се разпореж-
да със собствеността му.

Същевременно изпълни-
телната власт реално е пре-
върнала законодателната
власт в подчинена. Прави са
онези, които твърдят, че На-
родното събрание играе ро-
лята на  нотариат, чиято за-
дача е да узаконява реше-
нията на бащицата министър-
председател, с което безс-
порно стимулира неговите
стремежи за установяване
на авторитарна власт. Имен-
но поради горните причини
на бащицата Бойко Борисов
не са му нужни по-умни от
него и хора с висок профе-
сионализъм, изповядващи
демократични и морални
ценности. И по тази причи-
на той разчита на послуш-
ната посредственост. За при-
мери далеч не трябва да се
ходи.

Най-сложна е
ситуацията, свързана
с овладяването на
съдебната власт.
И това е разбираемо, защо-
то съдебната система е ед-
на от най-консервативните
системи. Докато при зако-
нодателните институции про-
никването на паралелната
държава зависи изцяло от
нейното представителство в
Народното събрание, в съ-
дебната система нещата са
по-сложни. За да преодолее
консерватизма на система-
та и да може да бъде тя мо-
делирана в угода на пара-
лелната държава, бе необ-

ходимо да се намери съюз-
ник вътре в самата съдебна
власт. Такъв съюзник се ока-
за прокуратурата. Но както
се оказва - не цялата. И то-
ва наложи да се създаде
ударно звено, което под
формата на раздавано пра-
восъдие да удовлетвори
изискванията на паралелна-
та държава. И тук на помощ
дойдоха  критиките на Ев-
ропейската комисия  за ко-
рупция и бавно правосъдие.
Под формата на изпълнение
на препоръките бе създаде-
на Специализираната проку-
ратура. Макар че аз и досе-
га не разбирам кое й е спе-
циализираното на тази про-
куратура. И начело постави-

ми. Станахме свидетели на
публични задържания.

- Вече в качеството на
участник в досъдебното ди-
рене, заместник главният
прокурор   започна да раз-
дава предварителни квали-
фикации и присъди, което
е недопустимо, защото за-
държаните лица са все още
само заподозрени. А по та-
къв начин се влияе и на об-
ществото, и на съда.

- Чувствително нарасна т.
нар. показна активност на
полицията. При  задача, ко-
ято могат да решат десети-
на оперативни работници,
неоправдано  се ангажира-
ха много сериозни сили на
полиция и жандармерия.

ха държавен чиновник с ранг
зам. главен прокурор. Но тук
комбинацията се оказа съ-
шита с бели конци. Защото
всеки е в състояние да пог-
ледне в интернет кой е въп-
росният държавен чиновник
и по кои дела е бил държа-
вен обвинител, за да се убе-
ди в близките му отношения
с определени отговорни
представители на изпълни-
телната власт

Но докато разделението
на властите в случая с из-
пълнителната и законодател-
ната власт  съществува са-
мо на хартия, дотолкова до-
колкото и изпълнителната
власт, и парламентарното
мнозинство са от едно ко-
тило, то за преодоляване на
разделението със съдебна-
та власт бе необходима спе-
циална тактика. И Сециали-
зираната прокуратура стана
свързващо звено между из-
пълнителната и съдебната
власт. Възползвайки се от
правната неграмотност на т.
нар. разследващи полицаи,
представителите на т. нар.
Специализирана прокурату-
ра  се настаниха в досъдеб-
ното производство, което е
прерогатив на изпълнителна-
та власт. Отначало като кон-
султанти, а впоследствие ка-
то негласни ръководители на
досъдебното производство.
Но задачата все още не мо-
жеше да се смята за реше-
на. В преобладаващото мно-
зинство съдът запази своя-
та независимост от изпъл-
нителната власт. И тогава
станахме свидетели на
странна вакханалия:

- Мерките по приключва-
не на досъдебното дирене,
завършващи обикновено със
задържане под стража за 24
часа, изведнъж се превърна-
ха в публични  шоу програ-

- От синия екран започ-
наха да ни заливат с ин-
формация за разкрити ОПГ
- организирани престъпни
групи. Но при разглеждане-
то на мярката за неоткло-
нение  за 72 часа от съда
отпадаха и груповостта и
организираността а твърде
често и престъпният харак-
тер на деянието.

- Понятията "заподозрян"
и "обвиняем" липсваха в реч-
ника на онези, които ни ин-
формираха. За задържани-
те се говореше като за до-
казани престъпници.

Промените в трите влас-
ти, които соча като прояви
на паралелната държава,
не бива да се схващат ка-
то самоцел. Преодоляване
независимостта на трите
власти преследва далеч по-
амбициозна цел. Защото
обединението на трите
власти  под "един скиптър"
е характерно за две фор-
ми на управление - за пре-
зидентската република и за
диктатурата. Към кое от
двете ни тласкат - това ще
проличи най-скоро.

И така, има ли опити
за заличаване границите
между трите власти, кое-
то е реална стъпка в  ука-
заните две посоки.

Освен недостатъчно
обоснованите  промени в
трите власти ставаме сви-
детели на прехвърляне на
права от една власт на дру-
га. Само преди броени сед-
мици родните нормотворци
съумяха да внесат някои
поправки в закона за бор-
ба с корупцията. С право
да отнема имущество  през
главата на съда (без уста-
новена вина и без съдебно
решение) бе създадено и
звено на изпълнителната
власт. Това е недопустимо

за една парламентарна де-
мокрация. Всъщност с тези
поправки народните избра-
ници ни  дариха с едно уза-
конено беззаконие с помощ-
та на което почти изкараха
на показ реалната опасност
от диктатура.

Тази опасност се увели-
чава от наличието на еле-
менти на авторитаризъм,
провеждан неотклонно от ръ-
ководството на управлява-
щата партия. Истина е, че за
10 години управление не мо-
жахме да убедим министър-
председателя си, че освен
първо лице единствено чис-
ло има и първо лице мно-
жествено число.

Непосредствен резултат
от посочения политически
пирует е игнориране на кон-
ституционно гарантираните
права на гражданите. Като
следствие се оказва, че не
съдебното дирене е длъжно
да докаже вината ти, а ти
следва да доказваш невин-
ността си. С други думи, един
от стълбовете на съвремен-
ното правораздаване - пре-
зумпцията за невиновност, е
заметен "под миндера".

Хората не бива да се заб-
луждават от това, че към про-
вежданата на практика кон-
фискация е прикачено прила-
гателното "гражданска". При-
качено е съзнателно, за да
създаде впечатление, че та-
зи конфискация е дело на
гражданското общество, в
интерес на държавата и на
обществото  като  цяло.

Сега се вихри скандала
около т. нар. Апартаментгейт.
Оказва се, че под влияние-
то на изброените по-горе
промени  (т. е. като елемент
от паралелната държава)
сме в състояние да приемем
някои нови моменти в мис-
ленето и в оценките ни за
добро и за лошо. Вече е яс-
но, че в държавата има и па-
ралелен морал, че има три
вида отговорност (и морал-
на, и административна, и съ-
дебна).  При това са очебий-
ни опитите съдебната отго-
ворност за  злоупотреба със
служебно положение  да се
трансформира в морална и
административна отговор-
ност. И  цялата тази по съ-
щество противозаконна
трансформация да се заме-
ни с някаква имагинерна "по-
литическа отговорност".
Оказва се, че има  админис-
тративно държавен морал,
според който закупилите по
занижени цени апартаменти
следва да напуснат държав-
ните постове. Но този мо-
рал не важи за партиите и
същите лица могат да запа-
зят партийните си  позиции.

Искам да подчертая че
описаните промени не ми-
нават безболезнено. Те оп-
ределено формират в общес-
твото  страх и чувство за не-
сигурност. Чувство, че неща-
та се движат на самотек, че
разполагаме с твърде много
свобода, включително и със
свободата да не спазваме
принципите на парламентар-
ната демокрация и закони-
те. В тази връзка искам да
приведа една мисъл на Пол
Дюран, цитирана от Рамзей
Кларк. Човекът е посочил, че
"прекалената свобода подяж-
да реда, а жаждата за ред
изяжда свободата".



Година XII. Брой 17. 25 април 2019ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

Ðîçè âëèçàò
â ñàêñèèòå
� 10

ÂÀÆÍÈ
ÑÈÌÏÒÎÌÈ

ÏÐÈ ÄÅÖÀÒÀ
ÄÎ ÅÄÍÀ

ÃÎÄÈÍÊÀ
�11

Îïðà Óèíôðè
ñâàëè 30 êã ñúñ

çåëåí÷óêîâà
ñóïà

� 13



ЗЕМЯ 25 АПРИЛ 2019

ЧЕТВЪРТЪК

приложение

ЗА ДОМА10. ÏÎËÅÇÍÎ ÕÎÁÈ

Розите, които се отглеж-
дат в саксии, изискват пове-
че грижи, но тяхната стихия
е създаването на неповтори-
ма обстановка в жилището.
При засаждането им трябва
да съобразите големината на
саксията със сорта, който ще
поставите в нея. Важно ус-
ловие е и използването на
подходяща почвена смес. Тя
трябва да е богата на храни-
телни вещества и леко про-
пусклива. Препоръчват се
различни рецепти, но една от
най-сполучливите е от 4 час-
ти чимовка, 4 части добре
разложен оборски тор, 2 час-
ти листовка и 2 части пясък.
Много добре се отразява на
растенията и включването на
малко костено брашно и рас-

На каква дълбочина тряб-
ва да се обработи мястото,
за да може земята да ражда
богато? На този въпрос ня-
ма еднозначен отговор.
Принципът е следният - за
зеленчуци с плитка корено-
ва система е достатъчно поч-
вата да бъде прекопана на
20 см. Тази дълбочина сти-
га за пипера, фасула, крас-
тавиците, луковете, спанака,
салатите. Ако обаче ще за-
саждате растения с по-дъл-
боки корени като доматите,
зелето, кореноплодните, то-
гава няма да мине без ри-
голване. Трябва да изорете
място на 60-70 см дълбочи-
на.

В случай че в градината
почвеният слой е по-тънък,
има начин и там да отглеж-
дате зеленчуци. Всяка годи-
на копайте така, че да из-
важдате малко и от по-неп-
лодородния долен слой. Пос-
тепенно в продължение на
няколко години ще успеете
да увеличите почвения слой

Колко дълбоко да прекопаваме
градината

и той ще е достатъчен за
доброто развитие на зелен-
чуците. Разбира се, през то-
ва време ще внасяте обилно
органични торове - оборски
тор, изгнила шума, компост.

По принцип всички с из-
ключение на някои кореноп-
лоди харесват обилното то-
рене с угнил оборски тор.
Внася се преди основната
обработка на почвата. По-

вечето с изключение на це-
лината, зелето и салатното
цвекло са чувствителни към
хлорните форми на калие-
вите торове. При това пъл-
на непоносимост имат крас-

тавиците, салатите, пиперът,
лукът, дините, пъпешите, фа-
сулът - те трябва задължи-
телно да се торят с калиев
сулфат.

От Синор.бг

Капят листата на лимоните?
Често люби-

телите, които от-
глеждат лимоно-
ви дръвчета в до-
мовете си, се оп-
лакват, че пъпки-
те и листата
окапват. Преов-
лажняването на
почвата в съда е
възможна причи-
на за това.
Обикновено ло-
шо е направена почвената смеска и по-голямата част от
нея е глина и неугнили части. В такива смески коренова-
та система не расте и не се развива добре. Листата изб-
ледняват, цветните пъпки спират своето развитие и окап-
ват. Възможно е масово да окапят листата, цветовете и
завръзите, когато преовлажняването в съда се придружава
със сух въздух в помещението. Същите смущения се полу-
чат и ако почвата се задържи дълго време суха. В такива
случаи листата окапват, без да избледняват. Плодовете пък
се спаружват и падат.

Рано напролет растенията с малки размери се изнасят
на открито, обливат се с хладка вода и след отцеждането се
прибират отново. Така постепено ще се аклиматизират,
преди да ги сложите в по-топлото време навън.

Рози влизат в саксиите
тителна пепел.

Пролеттта е най-подходя-
щият срок за засаждане, но
това може да се направи и
през есента. Коренчетата
предварително се подрязват,
а надземната част се оставя
на 3-4 пъпки. Над отворче-
то на саксията поставете дре-
наж, а след това - 1-2 см
пласт от пясък и чак след
това почвената смес. Около
коренчетата притъпчете доб-
ре. Оставете около 2 см до
върха на саксията свободни.
Веднага полейте.

През летния сезон цъф-
телите в стаите саксии мо-
жете да изнасяте в градини
или на балкони. В този слу-
чай е добре да ги вкопавате
в сандъчета с пясък. Той

трябва винаги да е влажен.
Така саксиите се предпазват
от излишно пренагряване и
растенията не страдат.

По време на цъфтеж рас-
тенията се подхранват два-
три пъти с минерални торо-
ве - азотни, фосфорни и ка-
лиеви общо по 2 г, разтворе-
ни в 1 л вода. Наесен, след
като листата окапят, полива-
нето постепенно се намаля-
ва. Така растенията се под-
готвят да преминат през за-
дължителния период на по-
чивка, който могат да прека-
рат на открито. Но ако лю-
бителите предпочитат рози-
те им да започнат да цъфтят
през зимно-пролетния сезон,
те трябва да внесат саксиите
в стаите в желания срок и да
започнат да ги поливат, ка-
то количеството на водата се
повишава постепенно.

Орхидеите да не се поливат с лейка
Най-добре е орхидеите да не се поли-

ват с лейка, а саксиите с растенията да се
потопят в съд с вода. За поливането не
трябва да използвате твърда (варовита)
вода, т. е. да не съдържа много калций.
Ако водопроводната ви вода е твърда,
вместо нея използвайте дъждовна или сто-
пен сняг. Напълнете с такава вода съда и
поставете в него саксията с орхидеята.
След известно време я извадете, оставете
я настрани, за да се изцеди излишната
вода и поставете растението отново на
мястото му. Такъв начин на поливане има
преимуществото, че коренообитаемият суб-
страт в съда попива много вода. При
обикновеното поливане голяма част от нея
бързо минава покрай стените и порестия
субстрат и изтича през дренажния отвор.
Два пъти в месеца на орхидеите можете
да осигурявате и хранителна вана. За та-
зи цел във водата добавяте специални за
орхидеи течни торове. Можете да опръс-
кате и листата с тях.

Запомнете: Излишната вода се излива
от подложката, за да не загният корените
на растението.
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Странни петна по тялото
на детето, висока темпера-
тура, подутина в областта на
вратлето - това са все симп-
томи, които наистина могат
да предизвикат паника у ро-
дителите, особено ако са не-
опитни. Всъщност обаче не
всички симптоми, които мо-
гат да се проявят при бебе-
то, са толкова плашещи. Ето
няколко ценни съвета за то-
ва как да реагирате адекват-
но при най-често срещани-
те състояния:

 Âíåçàïíî âäèãàíå
íà òåìïåðàòóðà

Възможно е на детето да
му никнат зъби. Температу-
рата е нещо нормално, ако
венците са подути и побеле-
ли. Детето има обилно слю-
ноотделяне и с особено усър-
дие пъха в устата си всякак-
ви предмети. Често в този
период бебетата стават нес-
покойни и спят лошо, но
апетитът и общото им са-
мочувствие обикновено не
страдат. По правило такива
проблеми отшумяват за ня-
колко дни.

При температура 38,5 гра-
дуса можете да дадете меди-
камент, който да я понижи
(парацетамол или ибупро-
фен). Масажирайте подути-
те венци с пръст и ги нама-
жете с обезболяващ гел.
Предложете на детето охла-
дена биберон залъгалка или
чесалка за зъби. Ако тези
мерки облекчат състоянието
му, значи появата на пър-
вото зъбче скоро ще е факт.

Но ако при детето се наб-
людават други симптоми, ос-
вен високата температура -
като обща слабост, хрема,
кашлица, обрив по тялото,
повръщане, воднисти или
чести (повече от 5 пъти на
денонощие) изпражнения,
трябва да посетите лекар.
Същото се отнася и когато
температурата (дори под 38
градуса) продължава повече
от 3 дни, когато скочи рязко
над 39 градуса или след като
се е нормализирала, отново
се е повишила. Всичко това
говори за наличието на ин-
фекция и трябва спешно да
посетите лекар.

Òðåïåðåíå íà ðúöå-
òå è áðàäè÷êàòà

Треморът на брадичката
при новородените е често
срещан симптом. Малките
потрепвания на дланите на
ръцете, крачетата или бра-
дичката са резултат от нез-
релостта и повишената въз-
будимост на нервната сис-
тема. Най-често този симп-
том се появява през първия
месец след раждането и от-
минава от само себе си след
третия месец. Треморът се за-
белязва по-отчетливо, кога-
то бебето плаче, когато е уп-
лашено или е имало проб-

Важни симптоми при децата до
една годинка

лем преди раждането му -
вътреутробна инфекция или
кислородна недостатъчност.

При тремор не се изиск-
ва специално лечение. Ук-
репването на нервната сис-
тема на мъничето е резул-
тат от доброто общо състоя-
ние. Затова помагат маса-
жите, гимнастиката и про-
дължителните разходки. Но
ако треморът е силен, обх-
ваща не само брадичката, а
и главата, ръчичките и кра-
четата, това може да е сим-
птом за по-сериозно забо-
ляване. Особено ако продъл-
жава повече от 4 месеца и
възниква без причина, дори
в състояние на покой.

Специалистите обясняват
също така, че макар и мно-
го рядко, този проблем мо-
же да е индикация за невро-
логични поражения - нап-
ример енцефалия. Такива
симптоми може да се наб-
людават и при недостиг на
определени вещества в ор-
ганизма (калций или магне-
зий).

Ãîëÿìî ÷åðâåíî
ïåòíî ñëåä
âàêñèíàöèÿ

Това е т.нар. поствакси-
нална реакция. Организмът
на детето може да реагира

на ваксината, което е знак,
че имунната му система е за-
почнала да изработва анти-
тела срещу инфекцията. Сим-
птомите може да са пови-
шена температура, отпадна-
лост или превъзбуда, нару-
шение на съня, липса на
апетит, разстройство, гаде-
не, болки в стомаха или ста-
вите. За щастие тези симп-
томи не се проявяват еднов-
ременно и най-често реак-
цията се ограничава до за-
червяване или уплътняване
в областта на убождането.

В подобна ситуация не
бива да изпадате в паника -
обикновено "последствията"
от ваксината преминават от
само себе си за 2-3 дни. Ако
детето изпитва болка или
има висока температура -
дайте му парацетамол или
ибупрофен. При обрив мо-
жете да намажете с антихис-
таминов гел.

Но ако неразположение-
то на детето продължи по-
вече от 3 дни - температура-
та е над 39,5 градуса, бебето
е отпуснато и вяло, има зат-
руднено дишане, а лицето му
е оточно и зачервено, е въз-
можно да става дума за ня-
какво остро постваксинално
усложнение.

Най-сериозното състоя-
ние при имунизиране е ана-

филактичният шок. Той оба-
че се проявява до 30 мин.
след поставяне на ваксина-
та.

Î÷è÷êèòå íà áåáåòî
ñà ðàçíîãëåäè

Възможната причина за
това е наличието на физио-
логично кривогледство. Оч-
ните мускули на бебето са
слаби, а контролът над тях
от страна на главния мозък
все още не е установен. В
резултат на това очните
ябълки може да се движат
несъгласувано. Това е нор-
мално при деца на възраст
до 3 месеца, понякога и до 6
месеца.

Сменяйте по-често места-
та на играчките, които са
пред очите на детето, за да
не гледа то винаги в една и
съща посока. Ако кривоглед-
ството все пак се задържи
повече от половин година,
най-добре е да посетите дет-
ски офталмолог. В този слу-
чай е добре корекцията на
зрението да започне възмож-
но най-рано, за да не се пре-
товари здравото око.

Óâåëè÷åíè ëèìôíè
âúçëè çàä óøèòå

Най-вероятно става дума
за лимфаденопатия на фо-

на на изграждането на иму-
нитета. Увеличението и въз-
палението на лимфните
възли обикновено се появя-
ва, когато в лимфотока цир-
кулира някаква инфекция.
При децата до 5-годишна
възраст лимфните възли мо-
же да се увеличат и при на-
пълно здрав организъм, ако
имунната система, запозна-
вайки се с новите микроби,
започне твърде активно да
изработва защитни клетки
- лимфоцити. Най-често при
децата се подуват лимфни-
те възли в областта на ши-
ята.

Огледайте внимателно де-
тето, проверете сгъвките на
коленете, лактите и мишни-
ците. Наблюдавайте поведе-
нието му. И най-важното, не
слагайте топли компреси,
преди да сте се консултира-
ли с лекар.

Ако на пипане установи-
те, че подуването е с голе-
мина около 1 см в диаме-
тър, може да става дума за
някакъв по-сериозен проб-
лем. Но ако детето скоро е
боледувало от някаква ин-
фекция, най-вероятно има
риск да не е доизлекувано.
Все пак съветът на специа-
листите е да се консултира-
не с педиатъра, който следи
състоянието на бебето ви.
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Няма човек, който да
не иска да запази зъ-
бите си бели и блес-

тящи. Перфектната усмивка
отваря врати, казват по-въз-
растните хора. Но има ня-
кои напитки и храни,  кои-
то могат да се превърнат във
врагове. Те оцветяват зъби-
те, разрушават емайла и съз-
дават условия за развитие-
то на кариеси.

Преди да разберете кой
вреди на зъбите ви, трябва
да опознаете механизма за
промяната в оцветяването
им. Най-общо казано, то
може да бъде на петна или
цялостно пожълтяване,
временно или постоянно,
външно или вътрешно. А
понякога е свързано с въз-
растта.

Външното пожълтяване
се получава, когато се оцве-
ти емайлът от кафе, вино,
боровинки, шоколад, кока ко-
ла или други харни и на-
питки. Пушенето също при-
чинява такова увреждане.
Причиняват го никотинът и
катраните в цигарите.

Вътрешното пожълтяване
пък се получава тогава, ко-
гато структурата на зъба или
дентината потъмнее или
придобие жълт оттенък. То-
ва може да се получи по раз-
лични причини. Например
при прием на някои лекарс-
тва - тетрациклинът има
афинитет към костните
структури и води до пожъл-
тяване на зъбите, което
обикновено е на петна.

Третият тип оцветяване е
свързано с възрастта и пред-
ставлява комбинация от
външни и вътрешни при-
чини. С напредването на
възрастта емайлът, покри-
ващ зъбите, изтънява. Това
води до промяна в денти-
ната. Проблем са и някои
заболявания - като метабо-
литните промени, хепатита
и т.н.

Специалистите обаче на-
помнят, че оцветяването мо-
же да бъде и продукт на нат-
рупването на зъбен камък
или плака. Пожълтяването
е като дъга в горната част
на зъбите, в близост до ве-
неца. Добрата новина е, че
може да се отстрани чрез
сравнително елементарна
стоматологична процедура.

Списание "Енциклопедия
Здраве" обаче ще се фокуси-
ра върху стила на живот на
българите, който в повечето
случаи е отговорен за вън-
шното оцветяване. Ето кой,
как и защо вреди най-много
на зъбите ни:

Öèòðóñèòå
Ако обичате да похапва-

те цитрусови плодове (в ко-
ето няма нищо лошо), е доб-
ре да имате едно наум и да
следите състоянието на зъ-
бите си. Всички знаят, че ки-
селините в грейпфрутите, ли-
моните и портокалите разг-
раждат емайла. Това води до
пожълтяване на дентината,
която се състои от калциеви
и фосфатни кристали. Сто-
матолозите съветват да се
изпиват няколко глътки во-
да след консумацията на цит-
руси. Това ще намали кисе-
линния натиск в устната ку-
хина.

8 храни и напитки,
които вредят на зъбите
Когато пиете кафе или вино, си поръчвайте и бутилка вода
Êàôåòî

Има една лоша новина за
любители на кафето - то съ-
държа танини, които водят
до оцветяване и промяна в
цвета. Освен това в аромат-
ната напитка се съдържат
киселини, които променят
рН баланса в устната кухи-
на. А това неминуемо води

×åðâåíîòî âèíî
Напитката на боговете е

богата на антиоксиданти и
ни помага да задържим мла-
достта. В нея обаче се съ-
държат също така киселини
и танини, които са основна-
та причина за оцветяването
на зъбите. Като цяло виното
е леко кисела напитка - точ-
но като кафето, чая и енер-
гийните напитки, т.е. и то
ускорява процеса на ерозия
на зъбния емайл. Някои хо-
ра смятат, че бялото вино не
вреди толкова, колкото чер-
веното. Но това е само мит.
Нивото на киселинност е ед-
наква, независимо от цвета
на напитката в чашата.

Ãàçèðàíèòå
íàïèòêè

Тъмните съединения в ко-
ка-колата и останалите га-
зирани напитки оцветяват
зъбите. Ежедневната консу-
мация води до разграждане
на зъбния емайл и той ста-
ва жълто-кафеникав. И в то-
зи случай, както при посо-
чените по-горе храни и на-
питки, проблемът също е в
киселините и оцветителите.
Освен това в тях има и за-
хар, която допълнително съз-
дава проблеми.

КАКВО ТРЯБВА
ДА ПРАВИМ?

Вече знаете кои храни и
напитки могат да оцветяват
вашите зъби. Но не бързайте
да ги изхвърляте от менюто
си. Вместо това просто ги
ограничете. Опитайте се да
използвате сламка, когато

Ñëàäêèøèòå
Дори децата знаят колко

вредна е захарта за зъбки-
те. Това обаче не е в състоя-
ние да ги спре, когато стане
дума за шоколад или торта.
За жалост бонбоните също
водят до оцветяване на зъ-
бите и разграждане на емай-
ла. Все пак стоматолозите

ва се дължи на лимонената
киселина в напитките, коя-
то се използва не само като
консервант, но и за подоб-
ряване на вкуса. За съжале-
ние обаче точно тази кисе-
лина води до ерозия на зъб-
ния емайл.

Êúðè ñîñîâåòå
Сосовете, без значение

до увреждане на емайла, осо-
бено при онези, които пият
повече от 5 кафета на ден.

×àÿò
Любителите на чая също

не са пощадени. Според ед-
но изследване, финансирано
от компания за паста за зъ-
би, колкото по-тъмна е топ-
лата напитка, толкова по-ве-
роятно е тя да доведе до неп-
риятно оцветяване. При то-
ва няма значение дали чаят
ще е билков, или черен.

твърдят, че ако сладкишите
не се ядат всеки ден, а само
от време на време, няма за-
що да се притесняваме.

Åíåðãèéíèòå
íàïèòêè

Напитките, които изпол-
зват много от спортистите
и хората с изтощаващи про-
фесии, могат да разрушат
емайла, защото правят зъ-
бите по-уязвими. Много чес-
то ги оцветяват на петна. То-

дали са доматени, къри, или
друг вид, са вкусни и прида-
ват далеч по-апетитен вид
на салатата или пържолата
в чинията ни. За жалост
обаче именно те водят до
петна по зъбите. Причина-
та за това е в киселините,
които се съдържат в по-на-
ситените и цветни сосове.
Ето защо стоматолозите съ-
ветват да се използват по-
светло оцветените и кремо-
образни варианти за овку-
сяване на храната.

пиете фрешове от цитруси.
А кафето или чая отпивайте
на малки глътки. Това ще
попречи на вредните агенти
да влязат в директен контакт
със зъбите ви. Освен това е
добре топлите напитки, как-
то и виното, да се придру-
жават от чаша вода, за да
можете периодично да изп-
лаквате устната си кухина.
Всичко това донякъде ще ви
помогне да предотвратите
пожълтяването на зъбите си
и ще ви спести допълнител-
ни разходи за стоматолог.
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Всяка жена мечтае за иде-
ална фигура и не иска да
изглежда по начин, който да
я кара да се срамува от себе
си. Още повече когато ста-
ва дума за най-известната
американска водеща от аф-
роамерикански произход. Та-
лантливата журналистка и
актриса Опра Уинфри, чие-
то предаване се смята за
най-успешното токшоу в ис-
торията на телевизията и ко-
ято е единствената цветно-
кожа жена милиардер, дъл-
ги години се бореше с над-
норменото си тегло. В опре-
делени периоди от живота си
телевизионната звезда теже-
ше 110 кг при ръст от 168
см. Въпреки световната си
слава Опра споделяше, че не
се чувства добре и се потис-
ка при вида си в огледало-
то. Десетилетия тя правеше
опити да отслабне с различ-
ни диети, но накрая любов-
та й към спагетите, пиците,
пърженото пиле и чипса взи-
маше връх. Тя оправдаваше
липсата на воля със силния
работен стрес и липсата на
време. Докато един ден пре-
ди десетина години тя си да-
ва сметка, че повече така не
може да продължава. Тегло-
то й варира между 110 и 90
кг, кръвното й непрекъсна-
то играе, появяват се раз-
лични здравословни пробле-

Последният хит в ре-
жимите на хранене,
по който са полуде-

ли всички американци, е
разработен от Филип Мак-
Грау. Той не е диетолог, а
психолог. Това обаче не пре-
чи на хората да му се дове-
ряват и да следват препоръ-
ките му. Още повече че тя
наистина дава невероятно
добри резултати.

Тази диета е типично про-
теинова и осигурява ниско-
калорична храна. Името й е
20/20 и това не е случайно.
Това е броят на дните, в ко-
ито човек спазва определе-
ния режим и килограмите,
които могат да бъдат свале-
ни за това време.

Преди човек да започне
да я спазва, трябва първо
да се откаже напълно от за-
харта, както и от по-сладки-
те плодове. Но това не оз-
начава да забрави за пчел-
ния мед. Той присъства в за-
куската, защото подобрява
обмяната на веществата и
засища нуждата на организ-
ма от малко сладост.

Първите 2 дни от диета-
та са разтоварващи. В това
време е разрешено да се пие
само кефир със съдържание
на мазнини до 1%. Също та-
ка човек може да хапва из-
вара върху филийка пълно-
зърнест хляб или сухар. А
за да се засити стомахът и
да се задоволи чувството на
глад, трябва да се пие по-
вечко вода.

След това диетата про-
дължава, като се редуват 2
протеинови дни и 2 зелен-

Опра Уинфри свали 30 кг със зеленчукова супа
Стресът ме караше да се тъпча, сега станах слаба и вече
обичам себе си, изповядва се най-известната тв водеща

ми, тя се чувства потисна-
та. Тя има страхотен успех
в киното и телевизията, ре-
жисьорите я търсят и зара-
ди пищните й форми, но това
не я прави щастлива. Пос-
тепенно Опра изключва от
хранителния си режим ре-
дица храни, от които се пъл-
нее, отказва се от пържени-
те ястия, полуфабрикатите,
от консервите и любимите
си сладкиши. Включва в ме-
нюто си свежи плодове и зе-
ленчуци, избягва картофите
и бобовите растения и ре-
зултатът е налице. За годи-
на тя свали 30 килограма и
през последните две години
очарова с новата си стра-
хотна фигура.

Опра Уинфри има една
тайна диета, до която при-
бягва всеки път преди важ-
но събитие, за което иска да
изглежда още по-вталена.
Тази диета включва зелен-
чукова супа, която помага на
тв водещата да свали 4 ки-
лограма за седмица, да нор-
мализира храносмилането и
да подобри обмяната на ве-
ществата. Тази диета обаче
не бива да се прилага пове-
че от седмица, а след това
трябва да се премине към
нормален хранителен режим.
Ето и рецептата на вълшеб-
ната супа на чернокожата
звезда:

По едно: домат, чушка, це-
лина, морков, глава лук. Ня-
колко стръка зелен лук, 1,5
л. вода

В супата може да се доба-
ви кафяв ориз или пшени-
ца, малко чесън или лют пи-
пер. Зеленчуците се нарязват
на ситно, а след това се ва-
рят 10 минути на слаб огън.
След това варим още около
час. Това е порционът за
един ден. През последните
два дни от диетата в бульона
може да се добави нискока-
лорично месо - телешко, го-
веждо, пилешко или пуешко,
или пък нетлъста риба. По
време на диетата със зелен-
чукова супа се приема нис-
комаслено мляко, извара и
айрян. Сурови плодове и зе-
ленчуци може да се приемат
в неограничено количество.

Правилният хранителен
режим е съчетан и със
спорт. Тв водещата спортува
5-6 пъти седмично, като ком-
бинира силовите упражне-
ния с кардио тренировки.
Всяка сутрин чаровната шоу
звезда се занимава 45 ми-
нути с аеробика, а преди ве-
черя отделя 20 минути за
спорт.

Днес 63-годишната зна-
менитост с радост възклик-
ва: "Аз станах слаба, краси-
ва и желана. И започнах да
обичам себе си!".

10 ПРАВИЛА ЗА ХРАНЕНЕ НА ОПРА УИНФРИ:
1. Всеки ден яжте два плода.
2. Вместо пържено месо - риба на пара.
3. Забравете за чипса и пържените картофи.
4. Изключете от менюто си захарта, белия ориз, ма-

кароните, белия хляб и всякакви тестени закуски.
5. Старайте се да употребявате много малко сол.
6. Не пийте алкохол, защото на пръв поглед безобид-

ното вино носи калории и повишава апетита.
7. Намалете количеството на яденето.
8. Вечеряйте до 19 ч.
9. Пийте не по-малко от литър и половина минерал-

на вода на ден.
10. Заменете кафето и сладките газирани напитки със

зелен чай.

Отслабване по американски!
чукови дни. Изискват се се-
риозни ограничения, така че
само хора с голяма воля мо-
гат да издържат. Добре е да
се знае също така, че този
режим не е подходящ за хо-
ра над 40-годишна възраст
- особено ако са с хронич-
ни здравословни проблеми.
Или иначе казано, преди да
се подложи на нея, човек
трябва да се консултира с
личния си лекар. При стро-
го съблюдаване на храни-
телния режим килограмите
се свалят много рязко и то-
ва може да е опасно.

Естествено, диетата има

още един вариант - 10/10.
При него режимът се спаз-
ва десет дни, а теглото може
да бъде коригирано с около
8-10 килограма. Но принци-
път се спазва и протеините
се редуват със зеленчуци.
Всеки сам решава обаче да-
ли да я спазва 20, или само
10 дни, в зависимост от нуж-
ната корекция.

Филип МакГрау препо-
ръчва диетата да се комби-
нира със спорт. Така резул-
татите ще бъдат много по-
значими и ще се задържат
за по-дълго време. Лекото
физическо натоварване е за

предпочитане, ако човек е с
повечко натрупани килогра-
ми - йога, плуване, пила-
тес и т.н. Онези, които имат
нужда да свалят само 4-5
килограма, могат да тичат
сутрин в парка или да хо-
дят на аеробика 3 пъти сед-
мично без никакви притес-
нения. Все пак в диетата
има достатъчно протеини,
които да подпомогнат спор-
туването.

Добре е да се знае също
така, че за да се стопи един
килограм мазнини, трябва
да се изразходват близо 9000
калории. Ето защо човек

комаслена шунка (не повече
от 50 грама), две варени яй-
ца и малко парченце твърдо
сирене, филийка ръжен хляб

За зеленчуковите дни
Закуска - две зелени

ябълки или два портокала
Обяд - зеленчукова супа

без картофи и фиде, зелена
салата със зехтин и сок от
лимон, задушени зеленчуци,
чаша чай, но без захар

Следобедна закуска - вся-
какви пресни зеленчуци, но
без да се добавя зехтин

Вечеря - салата от прес-
ни зеленчуци, филийка пъл-
нозърнест хляб

трябва не само да се храни
с нискокалорични продукти,
но и да се поти във фитнеса
поне 6-7 часа седмично.

ПРИМЕРНО МЕНЮ
За протеиновите дни
Закуска - една филийка

ръжен хляб, намазана с мал-
ко масло, и една чаена лъ-
жичка натурален пчелен мед,
чаша чай, но без захар

Обяд - зеленчукова или
пилешка супа без картофи и
фиде, 150 грама варено, пе-
чено или задушено говеждо
месо, салата от пресни зе-
ленчуци

Следобедна закуска - ча-
ша чай с една чаена лъжич-
ка натурален мед

Вечеря - две парчета нис-
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Жената

Лъв
Жената Лъв не е срамеж-

лива мимоза. Тя е слънчог-
лед. Изключително популяр-
на и чаровна, жената Лъв
постоянно има ухажори, та-
ка че нейните партньори
трябва да приемат, че често
ще имат конкуренция. Оне-
зи, които носят благородни-
ческа фамилия (или поне ня-
коя, която звучи така), имат
известно предимство. Все
пак жената Лъв е царица и
не би се обвързала кой да е.
Вероятно тя е лидерът на
своя социален кръг, а "по-
нисшите" жени ще команд-
ва като царица, но с такава
топла и чаровна усмивка, че
никой няма да има нищо
против. Вероятно другите
жени усещат, че тя е родена
да бъде лидер и да диктува
стила и поведението на ос-
таналите. Дори и да не при-
емат нейната власт (все пак
има и други зодиакални зна-
ци, които искат да бъдат ли-
дери), не е добра идея да
узурпират трона й, защото
не искате да виждате разя-
рена жена Лъв. Майката
Природа малко се е преста-
рала, когато е създавала же-
ната Лъв, тя я е надарила с
жизненост, ум, грация, кра-
сота и сексапил, достатъчни
за три жени. Мъжете с ком-
плекси най-добре да се връ-
щат обратно и да си потър-
сят птиче с нетолкова пъст-
ри пера. Не си мислете, че
можете да я укротите и да я
превърнете в тиха и кротка
домакиня, която ще следва
всяка ваша дума. Мъжът,
който си мисли, че жената
Лъв може да го боготвори и
послушно да лежи в краката
му като котенце, жестоко се
заблуждава. Чрез нейната
любов тя ви оказва чест и
вие всъщност се превръща-

Това я прави много
СПЕЦИАЛНА

1. Абсолютно лоялна. Това всъщност е една
от основните черти на една дама Лъв. Лоял-
ността е в кръвта й. Тя никога няма да изневе-
ри на мъжа, когото обича. Това са едни от мал-
кото хора в света, на които можеш да вярваш
сляпо. Това е така, защото тя е човек, който не
дава фалшиви обещания.

2. Независима. Една жена Лъв не се нуждае
от някой, който да бъде постоянно наоколо и да
се грижи за нея. Дори и да изглежда тиха и
скромна, тя има силата и смелостта на лъвица.
Това е така, защото тя е много способна да се
грижи за себе си. Обича свободата и мрази да
й се казва какво да прави. Тя прави това, което
мисли, че е правилно и не слуша другите.

3. Решителна и несломима. Тя е човек, който
като реши да постигне нещо, го прави. Никой
не може да я спре без значение колко трудно ще
бъде достигната целта. Това е така, защото вяр-
ва в мечтите си.

4. Несравнимо страстна. Страстта на жената
Лъв е достойна за написването на книга. Ако тя

те в неин рицар. Трябва да
запомните, че жената Лъв
има опустошителен гняв, но
умее да се преструва на не-
винна и безобидна. Гласът
й е нежен като шепот, жес-
товете й са внимателни и
премерени, а очите й са го-
леми, доверчиви и сияят от
щастие всеки път, щом ви
погледне, миглите й пърхат
невинно като две пеперуди.
Изглежда спокойна, мила и
толкова нежна. Изглежда, но
не е. Това е просто роля, ко-
ято обича да играе, защото
е чула, че й се отдава, а и
другите харесват това ней-
но превъплъщение. Ако й от-
немете ролята на звездата
във вашия любовен театър,
ще видите, че срамежлива и
покорна са последните думи,
с които бихте описали же-
ната Лъв. При повечето же-
ни от тази зодия още в на-
чалото се разбира, че са
твърде горди, за да търпят
глупостите на мъжете, но ис-
кам да предупредя онези, ко-
ито са се забъркали с по-
прикрита Лъвица - тя умело
крие ноктите си, но ги ост-
ри всеки ден. Да си знаете.
Ако искате да направите доб-
ро впечатление на жената
Лъв, започнете с подаръци-
те - скъпи, стилни и добре
подбрани. После преминете
към комплиментите, които
трябва да са оригинални,
креативни и лични. Само си
позволете да й кажете "Мно-
го ме кефиш, миличка" и ще
бъдете изхвърлени в рова,
пълен с крокодили, който
опасва замъка й. Жаргони-
те и вулгаризмите не са й
по-вкуса, разни простаци
никога няма да я впечатлят.
Помнете, вие ухажвате цар-
ска особа. Тя не може да жи-
вее без вашето предано вни-

мание, но не забравяйте, че
тя обича и вашата мъжест-
веност и не иска да ви пре-
върне в безгласен роб. Тя не
би могла да обича слаб мъж
без воля. Жената Лъв си
има своите недостатъците,
но не обича да й ги при-
помнят. Не я винете за аро-
гантността и суетността, ко-
ято от време на време проя-
вява. Въпреки че тя самата
се държи така, сякаш е над
всички останали, хората ряд-
ко й обръщат гръб заради
това. Причината е, че же-
ната Лъв може да е най-ми-
лата и най-щедрата от всич-
ки жени, тя е състрадателна
и винаги ще се притече на
помощ. Освен това прите-
жава завидна грация, инте-
лект и сила. Комплименти-
те и подаръците са първата
стъпка да я спечелите, но
какво трябва да направите,
ако искате тя да се омъжи
за вас? Дайте й свобода! Не
можете да затворите една

Лъвица в клетка и да се на-
дявате, че тя ще бъде щаст-
лива. Не я принуждавайте
да бъде домакиня, дайте й
свобода и я насърчете да
развива кариерата си. Мо-
жете да сте сигурни, че със
съпруга като жената Лъв ня-
ма да ви е скучно, а тя ще
се постарае да изглежда пре-
лестна всеки ден. Обаче
трябва да внимавате с раз-
ходите. Жената Лъв рядко
се оправя със семейния бю-
джет и пръска пари за най-
екстравагантните, най-скъ-
пите и най-безсмислените
декорации за дома, подаръ-
ци за приятели и дрехи за
самата нея. Когато става ду-
ма за пазаруване, можете да
сте сигурни, че в ума й ня-
ма никакви практични мис-
ли. Като майка жената Лъв
ще обсипе децата си с щед-
ри дози любов и внимание.
Няма да й е лесно да види
недостатъците им, но кога-
то най-накрая това стане, тя

ще се отнесе строго и отго-
ворно. Много жени от тази
зодия успяват да разглезят
децата си, докато в същото
време са доста стриктни и
щедро раздават наказания.
Повечето жени Лъв са ра-
ботещи майки, но децата им
рядко страдат от липса на
внимание, жената Лъв умее
да съчетава кариерата и лич-
ния живот, затова не си мис-
лете, че ще бъде една от оне-
зи майки, които се отказват
от себе си в името на деца-
та. За да спечелите ключа
за сърцето на жената Лъв,
трябва да притежавате дос-
тойнство и сила, не се опит-
вайте да я управлявате, но
я уважавайте. Примирете се,
че тя винаги ще е в светли-
ната на прожекторите, и се
радвайте на това, което има-
те. Все пак колко могат да
се похвалят с това, че са спе-
челели ръката на истинска
царица?

Линда Гудман, астролог

обича някого, тя ще направи всичко възможно,
за да го види щастлив. Следователно, една жена
Лъв е много добра в леглото. Но, ако тя намрази
някого, тя няма да остави "необърнат камък", за
да направи живота му ад. Недейте да я правите
свой враг! Каквото и да прави, тя дава цялата си
душа - дали това е в една връзка, образование,
кариера, хоби или отговорност - всичко изпъл-
нява с огромна страст и хъс.

5. Прекрасна памет. Направете нещо мило
за нея и жената Лъв никога няма да забрави
това. Тя вечно ще ви бъде благодарна. Но, ако й
направите нещо лошо, тя ще ви мрази до гроб.
Такава е нейната памет - и за добро, и за лошо
тя има изключително силна памет.

6. Амбициозна. Докато всички имат съвсем
обикновени земни желания, жената Лъв прави
планове как да се докосне до звездите. И защо
не? В края на краищата, тя знае, че има способ-
ности да постигне това, което иска. И в повече-
то случаи го прави!

7. Силна интуиция. Кой не иска да има сил-
на интуиция? Все пак не всеки е благословен с
нея. Но дамата Лъв е естествено благословена с
тази уникална черта. Нейното дълбоко чувство
на разбиране на хората и ситуациите я прави
майстор на прогнозирането какво ще се случи.

В резултат на това, е много трудно да се хване
тази страхотна жена неподготвена.

8. Взема правилните решения. Ние всички
знаем колко е важно в даден момент от живота
да вземем правилно решение, за да се измък-
нем от проблемите, които ни връхлитат. Това е
мястото, където една жена Лъв се откроява от
останалите. Нейната способност за вземане на
интелигентно решение е знаменателна. Тя вни-
мателно наблюдава и анализира всяка ситуа-
ция, преди да реши какво ще предприеме. В
резултат на това, повечето от нейните реше-
ния са достойни за похвала.

9. Мистериозна и интересна. Жената Лъв
не е отворена книга. Няма значение колко време
ще се опитвате, вие трудно ще я разберете.
Няма значение колко време я познавате - ви-
наги ще има още нещо, което да научите за
тази загадъчна и дълбока личност. Това я пра-
ви още по-интересна. Ако трябва да напишете
книга за живота на една дама Лъв, това не-
съмнено ще бъде истински бестселър.

10. Един идеален партньор в живота. "Няма
нищо по-силно от истинската любов" - това е
написано за жената Лъв в любовта. Когато тя
обича, нейната любов е истинска и чиста. А
това я прави много специална и хората, които
я познават наистина са много щастливи!
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Мъжът

Лъв
Тайната да впечатлите Лъ-

ва е много простичка - бъде-
те неговата аудитория. Лъвът
ще се поддаде на благоволе-
нието на сладката романти-
ка, ако изиграете правилно
картите си и го обожавате,
ласкаете и уважавате. Но "по-
галите" ли го по грешния на-
чин, ще хвърчат искри. Пом-
нете - той само играе ролята
на кротка душа. Под негови-
ят учтив маниер и търпение
горят огньове на гордост, го-
тови да се разпалят и да из-
горят жената, която е толко-
ва глупава, че да мисли, че
може да го управлява. Лъвът
ще бъде кавалер и галантен
ухажор, нежно защитаващ и
чувствено любящ. Няма да е
нужно много, за да го съб-
лазните. Някои казват, че Лъ-
вовете притежават внезапна
страст. Ако любовта липсва
от живота му, огненият лъв
просто ще изчезне - драма-
тично, разбира се. Той тряб-
ва да бъде обожаван, а вие
трябва да го правите съвсем
буквално. Лъвовете от своя
страна рядко пестят разходи,
когато ухажват. Ще бъдете во-
дени в най-добрите ресторан-
ти, окъпвани в букети и пар-
фюми, гордо ще посещавате
театъра и ще четете някои
доста пламенни любовни пос-
лания. Трябва да имате леде-
но сърце, за да устоите. Но
любовта на Лъва не е безп-
роблемна. Той ще ви покани
в бърлогата на голямото си
топло сърце, но то може бър-
зо да се превърне в луксозен
затвор. Ревнува ли - отгово-
рът е едно огромно горящо
"Да". Вие сте негова - ваше-
то тяло, душа и ум му при-
надлежат. Той ще ви казва
какво да обличате, как да но-
сите косата си, какви книги
да четете, кои приятели са най-
подходящи за вас и как да
организирате по-добре деня
си. Той ще иска да знае защо
сте пазарували цели два ча-
са, когато сте казали, че ще
ви отнеме само един, кого сте
срещнали по пътя, какво сте
си говорили - и дори ще се
сърди, когато не му казвате
за какво си мислите, докато

зяпате невиждащо през про-
зореца. А да го дразните със
случайни флиртове, за да си
доказвате, че още сте жела-
ни, е абсолютно безумие.
Пригответе се да балансира-
те огромния му ентусиазъм
със спокоен разум и го успо-
коявайте, докато говори за
проблемите си. Той се нуждае
от стабилността ви и умени-
ето да балансирате гордостта
му. Ако не го владеете, лю-
бовта ви скоро ще се превър-
не в постоянна битка. И не
се опитвайте да бъдете кари-
еристка. Той никога няма да
ви подкрепя, защото ТОЙ е
вашата кариера! Лъвът иска
жената до поставя него и се-
мейното гнездо на пиедестал.
Лъвът ще бъде мил и добро-
сърдечен, стига да позволите
семейството да се върти око-
ло него. Ако той получава
уважението, което изисква, ще
ви се отблагодари щедро. И
ще бъде верен на една, което
не може да се каже за него,
когато не е в сериозна връз-
ка. Лъвът обичайно е прека-
лено мързелив, за да гони
красавици, след като е открил
лъвица, с която да продължи
царството си. Той ще обича
децата си, ще защитава по-
ловинката си от всички опас-
ности и амбициозно ще прис-

тъпва напред в кариерата си.
Ще имате бурен социален жи-
вот заедно със своя Лъв, стига
той да успява да се наспи.
Но ще има и нощи по мъж-
ки и може да настъпят извес-
тни финансови проблеми в
следствие на необмислени за-
лози в казиното - но е въз-
можно и тези инвестиции да
се отплатят! Има нещо за Лъ-
вовете, което бихте намери-
ли за много полезно - бук-
вално! Почти всички имат
непреодолимо желание да
поправят нещата. От счупе-
на дръжка, до течаща чешма
или счупен телевизор, той ще
даде всичко от себе си да на-
кара нещата да заработят от-
ново. А ако това не се случи,
просто ще изкара яда си на
тях. Лъвът е центърът на
внимание на повечето пар-
тита, но не е палячо. Носи
маската на шут само за да
привлече внимание, но неза-
висимо от това няма нищо
безгрижно във вътрешната
му природа. Той е много по-
постоянен и упорит, отколко-
то изглежда. Знае какво иска
и обикновено го получава. И
доста добре се справя с опаз-
ването му. Ако очаквате да ви
е верен, уверете се, че го под-
хранвате с романтика и при-
вързаност - в противен слу-

чай огромната му нужда от
любов и възхищение, ще го
накара да ловува из джунгла-
та, за да ги намери. Ако връз-
ката ви е истинска и дълбо-
ка, вероятно ще ви бъде ве-
рен, но очите му може и да
дебнат наоколо. Лъвът е це-
нител на красотата, затова
ако ревнувате от това, че гле-
да други жени, по-добре да
свикнете бързо. Ако ревну-
вате прекалено, той е спосо-
бен да се прави на наранен,
за да ви накара да му съчув-
ствате и да се върнете в го-
лемите му топли ръце. Лъ-
вовете не са много чувстви-
телни към емоциите на дру-
гите и са толкова вглъбени
в себе си, че понякога могат
да бъдат брутално откровени
и нетактични. Но ослепител-
ната им усмивка бързо ви ка-
ра да му простите. Те обичат
спорта, но с напредъка на го-
дините, предпочитат да ги
гледат сгушени в удобния си
трон. Лъвовете рядко създа-
ват големи семейства. Мно-
го от тях нямат деца или са
отделени от тях, а често имат
само едно дете. Това е лошо,
защото по принцип са прек-
расни бащи. Децата ви мо-
же да се отегчават от голе-
мите изисквания на Лъва и
дългите им лекции, но бързо

ще се научат как да го ласка-
ят - с подчинение. Той нас-
тоява за тяхното уважение.
Не давайте на децата си по-
вече уважение, отколкото на
Лъва - в противен случай ще
накърните егото му и може
да е невъзможно да го изле-
кувате. Лъвовете имат неза-
доволим апетит и са изклю-
чително горди. Имат огром-
на нужда да командват и да
бъдат обичани от онези, ко-
ито управляват. Не забравяй-
те, че Лъва тайно се страху-
ва от провала и това да бъде
осмиван. Той постоянно се
изтезава вътрешно от собст-
вената си суета и преувели-
чено достойнство. Но когато
благородството му е възбуде-
но от голяма цел, той не поз-
нава страха. Тогава лъвът
научава, че великолепна си-
ла и смелост дремят в него
през цялото време. Вашият
Лъв може да ви подлудява,
но никак не е лош за дългос-
рочен партньор. Ако нямате
против да се откажете от его-
то си и да изградите живота
си около него, ще бъдете обо-
жавани и никога няма да бъ-
дете самотни. Освен това ви-
наги ще имате някой, който
да поправя кранчетата в ба-
нята.

Линда Гудман, астролог

15. ÀÑÒÐÎËÎÃÈß

Да бъде пръв е всичко за него
Но все пак - Лъвът обича да е център на

вниманието и винаги да бъде пръв във всич-
ко, неслучайно във връзката си търси лоял-
ност, доверие и всеотдайност.

Какво да очаквате. Макар и ексцентричен в
делата си, представителят на зодията оценява
мира и хармонията в дом, пълен с близки и
любими хора.

За него е важно да е стабилен и уверен, да е
пръв, ето защо държи на кариера, но очаква
същото и от половинката си. Има нужда от
жена, която няма проблем да носи вкъщи пари
и финансово да не разчита на него твърде мно-
го.

Уникалната му страст към бляскавия живот,
начина, по който се облича, колите, които кара,
намира израз в желанието му да има жена, коя-
то споделя същите разбирания. Иска да се гор-
дее с начина, по който изглеждат двамата, кога-
то се появяват на публични места.

Обича парите, което неизменно го кара да
обича и всички луксозни материални придобив-
ки.

Понеже той самият знае как да грабне вни-
манието на околните, има нужда от чаровна,
интелигентна и страстна жена.

Романтичен и очарователен, той с лекота из-
разява чувствата си. Обсипва половинката си с
екстравагантни подаръци и мили жестове.

За какво да внимавате. Иска му се да накара

любимата си да се чувства като истинска боги-
ня, но това се дължи на факта, че той самият се
смята за бог. А това означава, че трябва да му
оказвате подобаващото внимание.

Ако се опитате да го засенчите, има вероят-
ност веднага да прекрати връзката.Неговата
сродна душа трябва да е самоуверена, но не и
до степен на арогантност, какъвто може да бъде
той самият.

Непрестанното му желание да бъде малко по-
вече от всички го кара да се изявява като цен-
тър на всяка компания, което невинаги е при-
ятно.

Див и запленен от лукса и показността, Лъ-
вът има нужда от жена, която се вълнува от
същото.
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С аромат на агнешко
започва Великден

16.  ÄÀ ÑÈ ÎÁËÈÆÅØ ÏÐÚÑÒÈÒÅ

Това е най-големият български пролетен
празник. Свързваме го със събуждането на
природата, с времето, когато горите, лива-
дите, нивите се раззеленяват. Тогава се по-
нася омайващият аромат на цветята,
тревите и билките.

По-точно, ароматите по време на тези
празници са твърде много. Билките са си
билки, но много по-примамващо е уханието
на печено агънце, дъхави козунаци и ако при-
бавим и компанията на чашка винце, усеща-
нето е опияняващо.

А за да бъде трапезата ни богата и кра-
сива, най-добре е да започнете подготовката
от рано. Подгответе месцето, запретнете
ръкавите и започвайте, защото Великден е
на прага ни.

ВЕСЕЛИ И ЩАСТЛИВИ ПРАЗНИЦИ!

Àãíåøêà äðîá-÷îðáà
ПРОДУКТИ: 250 г агнешки бял дроб, сърце,

черва, 50 г ориз, 6 стръка зелен лук, 120 г до
мати, 40 г моркови, 20 г брашно, 2 яйца, 100 г
кисело мляко, джоджен, черен пипер, сол.

Дробът и сърцето се пускат в кипяща подсолена
вода. Варят се 10 минути. Изваждат се и се
нарязват на дребни парченца и се връщат във
водата, в която са врели. Когато заврат отново,
се прибавят оризът и доматите, нарязани на
дребно. Прави се запръжка от дребно нарязан
лук, моркови и част от брашното. От останалото
брашно с киселото мляко и яйцата се прави
застройката, която може да се сгъсти на огъня,
без да заври. Застройката се прибавя в чорбата
в момента от свалянето й от огъня. Готовата
чорба се подправя с черен пипер и ситно нарязан
джоджен.

Àãíåøêè ðåáúðöà íà ôóðíà
ПРОДУКТИ: 700-800 г агнешко, 4-5 стръка

зелен лук, 1 домат, 800 г пресни катофи (по-
дребни), червен пипер, магданоз, копър.

Задушете нарязаното на хапки месо в 5-6 с.л.
мазнина. Извадете го и задушете зеления лук и
домата (или 1-2 супени лъжици дом. пюре) в
същата мазнина. Посолете зеленчуците и ги
подправете с 1 ч.л. червен пипер. Разредете с 2
ч.ч. топла вода и след като заври, пуснете месото
в соса. Оставете да поври и когато е почти
готово, прибавете целите картофи и брашното.
Подправете с магданоза и копъра малко преди
ястието да стане готово.

Äðîá ñàðìà
ПРОДУКТИ: 1 комплект агнешки дреболии,

1 агнешко було, 2 връзки пресен лук, 1 ч.ч. ориз,
1 връзка пресен джоджен, 60 г масло, черен пипер,
червен пипер.

Почистете и измийте агнешките дреболии и
ги сварете, като добавите черния дроб накрая за
около 5 мин. Отделно задушете в маслото
нарязания на дребно лук, ориза, прибавете и
дреболиите, също нарязани. Подправете с черен
и червен пипер на вкус, добавете наситнения
джоджен и залейте сместа с част от бульона.
След като оризът набъбне, отстранете от огъня.
Нарежете булото на порции и го измийте със
студена вода.

Пригответе купичка и слагайте в нея всяко
парче було, като го опъвате добре. Пълнете го
със сместа и го завийте, след което го обърнете
в подходяща тавичка. След като наредите
сармичките, набодете булото с игла, за да не се
свие. Полейте с малко от останалия бульон,
направите застройка от 12 яйца, мляко и брашно
и го запечете в силна фурна до готовност.
Сервирайте ястието с кисело мляко.

Õàéäóøêè êåáàï
ПРОДУКТИ: 1 кг агнешко месо от предната

част, 3-4 глави лук, 4-5 домата, 4-5 чушки, 5-6
картофа, 5-6 скилидки чесън, 1/2 ч.ч. олио, 200 г
гъби, 1 с.л. брашно, 5-6 зърна черен пипер, 1 ч.л.
червен пипер, чубрица, копър, магданоз, сол.

Задушете нарязаното на дребно месо заедно
със ситно нарязаните лук и 1/2 от доматите в
3/4 от олиото и малко вода. След като водата
се изпари, добавете брашното, черния и червения
пипер, чесъна и малко топла вода. След това
посолете сместа, изсипете я в глинен гювеч и я
изпечете във фурната. Когато месото започне
да омеква, добавете почистените и нарязани на
дребно чушки, гъбите (предварително задушени
в останалата мазнина), картофите, нарязани
на едри парчета, и най-накрая-останалите
домати, нарязани на филийки. Печете ястието
още около 15 мин. Поднесете го поръсен с
чубрица, магданоз и копър.

Àãíåøêî ñ ïðåñíè êàðòîôè
ПРОДУКТИ: 700-800 г агнешко, 4-5 стръка

зелен лук, 1 домат, 800 г пресни катофи (по-
дребни), червен пипер, магданоз, копър.

Задушете нарязаното на хапки месо в 5-6 с.л.
мазнина. Извадете го и задушете зеления лук и
домата (или 1-2 супени лъжици дом. пюре) в
същата мазнина. Посолете зеленчуците и ги
подправете с 1 ч.л. червен пипер. Разредете с 2
ч.ч. топла вода и след като заври, пуснете месото
в соса. Оставете да поври и когато е почти готово,
прибавете целите картофи и брашното.
Подправете с магданоза и копъра малко преди
ястието да стане готово.

Àãíåøêè øèø
ПРОДУКТИ: 1 кг агнешко месо, 300 г агнешки

дреболии, 2 с.л. масло, 10 г червен пипер (1 супена
лъжица), 10 зърна черен пипер, сол на вкус.

Месото и дреболиите се нарязват на малки
парченца, посоляват се и се поръсват с червения
и черния пипер. Разбъркват се и се оставят да
престоят 1-2 часа. След това се нанизват на
дървен шиш, като се редуват: месо, дробче, месо,
бъбрек, месо, момица, месо, дробче и т.н. Пекат
се на жар. По време на печенето се мажат с
разтопено масло.

Àðîìàòíî àãíåøêî ñ ãúáè
ПРОДУКТИ: 1.5 кг агнешко месо, 4 гъби

печурки, 3-4 с.л. олио, 10-15 зърна черен пипер, 2
с.л. брашно, 1 ч.л. куркума, по 1 щипка мащерка
и майорана, 1 ч.л. чесън на прах, 1 клонка девесил,
нарязан, листата на 1 стрък джоджен, нарязани.

Месото се нарязва на порции, които се овалват
в смес от размитото с вода брашно и подправките.
Нарежда се в тава, поръсва се с олиото и се
долива около 1 и 1/2 ч.ч. вода. Покрива се с
фолио и се пече в загрята фурна на 180 градуса.
След 1 час и 40 минути се слагат нарязаните
печурки и се пече още около 30 минути. После
фолиото се маха и месото се дозапича за 10
минути до зачервяване. Сервира се с картофи,
ориз или друга гарнитура по избор.

Ïå÷åíî àãíåøêî áóò÷å
ПРОДУКТИ: 1 агнешко бутче, 4-5 скилидки

чесън, 1 връзка мащерка - около 30 г, 750 мл сухо
бяло вино, 60 г масло, черен пипер и сол, 3 големи
глави чесън.

Загряваме фурната до 250 градуса. Смесваме
половината масло със солта, черен пипер и
пресования чесън и разбъркваме сместа. С тази
смес натриваме агнешкото бутче и го поставяме
в тава. Около него нареждаме скилидките чесън
и печем около 20 минути. Изваждаме тавата и
поръсваме върху бутчето и около него мащерка,
наливаме виното, предварително загрято до
кипване. Плътно закриваме тавата с фолио и
печем още 2 часа и 45 минути.

Изваждаме агнешкото бутче и главите чесън
от тавата. Поставяме тавата на котлона, загряваме
соса от печенето, добавяме останалото масло и
изпечения и смачкан чесън и оставяме да поври,
докато се посгъсти, около 10 минути. Подправяме
на вкус със сол и черен пипер и поднасяме соса
с бутчето.

С аромат на агнешко
започва Великден
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Ïëà÷êîâöè ïîìíè ñâîèòå ãåðîè
В навечерието на

143-тата  годишнина от
избухване на Априлското
въстание, в град Плачковци
на 19 април, беше открит
паметният мемориал
"Стена на храбростта". Там
са изписани имената на
загиналите за освобожде-
нието и националното
обединение на България от
района на кметство Плач-
ковци.

Паметникът  е изграден
по инициатива на родолю-
биви граждани на града,
Съюза на военноинвалид-
ните кооперации, Съюза на
офицерите и сержантите от
запаса и резерва и кметст-
во Плачковци. Той има
формата на отворена
книга, съставена от шест
плочи от черен гранит.
Върху  тях са изписани 121
имена на  загиналите
войници, а на централна
плоча са изброени   шест-
те войни, в които участва
Третата българска държава
от създаването си.

Ìåìîðèàëúò "Ñòåíà íà õðàáðîñòòà" å èçãðàäåí ñ ïîìîùòà íà Ìèíèñòåðñòâî íà îòáðàíàòà, íà
ìåñòíàòà âëàñò, âîåííî-ïàòðèîòè÷íè îðãàíèçàöèè è Ñúþçà íà âîåííîèíâàëèäíèòå êîîïåðàöèè

"Ялов е, мами". Преди шест години - 1 ап-
рил 2013 г. -  публикувах горното заглавие
във в. "Земя".

Прочетете обратно заглавието и ще получи-
те тогавашния слоган на изхабената и току-що
свалена от власт герберска върхушка. "Имаме
воля!" Тя се канеше да присвои лявата фразе-
ология и да излъже отново за онова, което
съзнателно не прави четири години - да подоб-
ри социалното положение на хората.

Ялови намерения! Колко вълчи апетит има-
ше откритието на притаилия се днес Борисов,
наречено Дянков, да изяде науката, образова-
нието и здравето на българския народ, за да
бъде първи в Европа по двата показателя на
бюджета - балансиран бюджет с 1.5% дефицит
и с нисък държавен дълг. Само Швеция ни из-
преварвала. Спомняте ли си какъв акъл дава-
ше българският мачо на среща в Брюксел на
своите колеги: вземете пример от България как
се прави бюджетна дисциплина. Но точно тази
дисциплина на гърба на хората доведе българ-
ския народ до просешка тояга. Сега това е
най-бедният народ на Европа. Това е истински
геноцид. Бойко го разбра и подаде оставка, за
да оцелее и реанимира падащия му рейтинг, за
да подлъже хората да го преизберат още два

Ïàê ñà ÿëîâè, ìàìÿò êàòî çà ïîñëåäíî!

пъти, защото уж нямало алтернатива.
Сега си признават, че освен магистрали

трябвало да повишат пенсиите и работната
заплата, да изплатят задълженията към част-
ния бизнес. След дъжд - качулка! Какво озна-
чава "имаме воля" (обратно прочетено: ялов е
мами)!? Дайте ни власт, та отново да си уве-
личаваме депутатските и чиновническите зап-
лати, да крием измамите, да крадем от депо-
зитите и да си присвояваме апартаменти и
красивите места на столицата и Българското
Черноморие. Пази боже, от тяхната воля!

Днес ГЕРБ, патриотите, ДПС и възкръсна-
лият от подземието Александър Йорданов тръг-
ват под откраднатия царски слоган "Европа ни
чува" да печелят европейски избори, като тех-
ният тартор Бойко прехвърля собствената си
диктатура на опозицията. Ялов е напънът ви,
господа гербери и съпридружени. Европа не
ви чу, само ви видя сеира с поредните "гейто-
ве". А кръглият седесар Йорданов отново е съ-
щият нахалник, заявявайки, че днес е един ху-
бав ден за българската демокрация - т. е. кра-
докрация. Но идат и лоши за тях дни - скоро
народът ще ги свали от власт.

Наближава времето, когато Бойко Борисов,
който не чува Европа, заради липса на чужди
езици, отново ще си тръгне, но не за да се
върне, а за да изпие докрай горчивата чаша
на политическия си провал - на ренегат кому-
нист, на бос на охранителна фирма от най-
мътните времена на прехода, на премиер, кой-
то затвърди стабилността в мизерията, на пос-
лушко на вашингтонските и брюкселските му
началства.  И да предъвква в забвение своята
политика, създала условия за поява на корум-
пирани министри и себеподобия от Шайката
ГЕРБ, забогатели за сметка на народа.

Никола ЧОЛАКОВ, Горна Оряховица

Паметникът е издиг-
нат с безвъзмездния
труд на граждани,

дарения от "Благодеен
книжен базар", организи-
ран от местни патриоти,
финансовата помощ от
Министерството на отбра-
ната на Република Бълга-
рия и Националното дру-
жество "Традиция".

Идеята за изграждането
на "Стена на храбростта" е
на краеведа и родолюбец
Тихомир Славов и е подк-
репена от Националната
инициатива "Една детска
сълза - една молитва" на
военно-родолюбивите
организации в България с
главен координатор Борис
Николов. На церемонията
присъстваха  вицепремие-
рът и министър  на отбра-
ната Красимир Каракача-
нов, Негово Високопреос-
вещенство Великотърновс-
кият митрополит Григорий,
генерали, офицери и

военнослужещи, народни
представители от област
Габрово,  директорът на
Руския културно-информа-
ционен център, председа-
телят на Общинския
съвет - Трявна и общински
съветници, кметът и зам.-
кметът на община Трявна,
кметът на кметство Плач-
ковци, представители на
военно-патриотични
организации и много
граждани.

Водосвет на паметника
отслужи  Негово  Висо-
копреосвещенство  Вели-
котърновският  митропо-
лит  Григорий.  Паметни
слова произнесоха минис-
търът на отбраната Краси-
мир Каракачанов и  Бо-
рислав Борисов - кмет на
кметство Плачковци.

"Нека паметният знак,
поставен тук,  бъде сим-
вол на нашата признател-
ност към онова героично
поколение, дало живота
си за родината.

Този паметник трябва
да ни напомня   за
славното минало,
великите дела и
да дава пример на
младото поколение.

Връщането назад към
светлите и героични стра-
ници на историята ни има
дълбок смисъл. То ни
зарежда с нова енергия,
извиква у нас искрена
почит към всеки един от
героите, отдали живота си
за свободата на България
и за нейната велика кауза.
Вярвам, че този паметник
ще бъде обгрижен с внима-
ние от млади и стари, ще
сплотява, събира и обеди-
нява, ще ни учи да пазим
националната и родовата
памет. В много семейства
от Плачковци днес отново
ще влезе позабравена
през десетилетията гор-
дост, че от техния род

един достоен боец, българ-
ски воин, е оставил име и
подвиг по бойните полета в
името на родината и
утехата, че не е забравен!"
- каза в словото си г-н
Борисов

Министърът на отбрана-
та връчи  юбилеен медал
"100 г. от края на Първа
световна война " и   грамо-
ти  за "Значим принос"  в
осъществяването  на
родолюбивото  начинание
"Стена на храбростта"  на
личности, допринесли за
изграждането му.

В мероприятието взеха
участие офицери и бойци
от Национална гвардейска
част и Гвардейски  предс-
тавителен духов оркестър,
който изпълни военни
маршове и патриотични
песни.

Материала подготви
Юлиана ДИМОВА -

отговорник
"Спомагателни дейности"

в кметство Плачковци
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Áîæèäàð Áîæèëîâ
ñïå÷åëè ïúðâà íàãðàäà
íà ïåâ÷åñêèÿ êîíêóðñ
"Àíäðå Øåíèå"

Младият български пе-
вец спечели първа наг-
рада във Фоджа, Италия,
на конкурса "Андре Ше-
ние". Надпреварата се
провежда в театъра, но-
сещ името на компози-
тора Умберто Джордано,
автор на операта "Андре
Шение". След конкурса
"Белведере" той получа-
ва покана за "Джани
Скики" в Нанси, Фран-
ция. Младият певец сре-
ща подкрепа и от Лари-
са Гергиева, в чийто май-
сторски клас участва.
Има покана за специа-
лизация в оперното сту-
диото на Мариинския те-
атър в Санкт Петербург.
През септември му пред-
стои конкурсът "Елена
Образцова" в Санкт Пе-
тербург. В момента Бо-
жидар Божилов подгот-
вя партията на Селим от
операта "Турчинът в Ита-
лия" на Росини. Ще има
серия от представления
в Рим. Покана получава
от Чечилия Гоби - дъще-
ря на прочутия баритон
Тито Гоби. ç

:

Íàêðàòêî

"За светлото, което бе"
Премиера на поетич-
ния спектакъл "За
светлото, което бе",
се състоя вчера на
камерната сцена на
Драматично-кукления
театър на Враца.
Той е изграден по
текстове на Алеко
Константинов и
стихове на Пенчо
Славейков, Димитър
Подвързачов, Димчо
Дебелянов, Христо
Ясенов, Дора Габе,
Елисавета Багряна,
Христо Смирненски,
Режисьор е
проф. Маргарита
Младенова.

Ансамбъл "Бизоне" с
лауреатско звание от
фестивала в Подолск
Фолклорният ансам-
бъл "Бизоне" се
завърна с лауреатско
звание от междунаро-
ден фестивал на
детското творчество
в Подолск, Русия. В
четвъртото издание
на форума в града -
побратим на Каварна,
са участвали близо
2500 млади таланти.
Ансамбъл "Бизоне"
при читалище "Съгла-
сие 1890" в Каварна,
който има дълголетна
творческа история,
завладява публиката
с танци от Добруджа,
Тракия, Шоплука.

Ïðàâîñëàâíà æèâîïèñ ïðåäñòàâÿò
"Íîâèòå ìàéñòîðè" çà Âåëèêäåí
â Êþñòåíäèë

За поредна година
кюстендилската изобрази-
телна школа "Новите
майстори" и сдружение
"Партньори - Кюстендил"
ще представят своята
годишна продукция в
навечерието на Великден.
"Тази година творбите на
младите артисти са обеди-
нени от общата стилистич-
на и духовна рамка на
православното изобрази-
телно изкуство", каза
ръководителят им Евгени
Серафимов. Изложбата
"Фрагменти" изисква
повече от единадесет
месеца изучаване на
основните изобразителни
похвати и направления на
иконописта.

Изложбата показва
"фрагменти" от различни
художествени течения,
през които е минал плас-
тичният език на религиоз-
ния жанр в исторически и
географски план, посочи
Серафимов. "Новите

"Èñòîðè÷åñêî âåëè÷èå" âêëþ÷âà ðåïëèêè íà ñúêðîâèùà
Над 40 картини, запеча-

тали могъществото на реди-
ца исторически събития и
личности, реплики на Боров-
ското, Панагюрското и Вар-
ненското съкровище и ста-
туетки на велики български
владетели включва изложба-
та "Историческо величие". Тя
е подредена в сградата на
Националната агенция за си-
гурност "Телепол" в Шумен
от 7 до 12 май. Организато-
ри са Ангел Тодоров - създа-
тел на организацията "Исто-
рическо изкуство", Тодор
Чешмеджиев - представител
на Националното дружество
"Традиция" - клон Шумен,
Владислав Върбанов - упра-
вител на Националната аген-
ция за сигурност "Телепол".

Изложбата е за първи път
в Шумен, след което - по
Българското Черноморие.

Ñ áàëåòà "Íåñòèíàðêà" ñòàðòèðàò Ìàéñêèòå äíè íà êóëòóðàòà â Ñëèâåí
С балета "Нестинарка" се

откриват Майските дни на
културата "Сливенски ог-
ньове". Началото е на 2 май
от 18.30 ч. в залата на Дра-
матичен театър "Стефан Ки-
ров" с балета по музика на
Марин Големинов. Средст-
вата от представлението
ще бъдат преведени по
сметката за спасяването на
паметника на Шести арти-
лерийски полк.

В него участва балетът
на Държавна опера - Ста-
ра Загора. Спектакълът е
поставен от Олеся Панти-
кина, хореограф в балет

Предвидено е през есента
да гостува в София, а после
- в други градове. Експона-
тите са от тракийския пери-
од и Ранното средновековие.
Целта й е да пресъздаде "ге-
роичния подход към живота

"Арабеск". Сценографията е
на Иван Токаджиев, костю-
мите на Ана-Мария Тока-
джиева - по оригиналните
идеи на Мария Трендафи-
лова. В главната роля на
Демна танцува примабале-
рината на Държавната опе-
ра - Стара Загора Анелия
Димитрова. След балета за
гражданите ще има изпъл-
нения на истински нести-
нари на площад "Хаджи Ди-
митър". В 20.30 ч. същата ве-
чер ще започне церемония-
та по запалване на символ-
ния огън, която включва ог-
нено шоу "Дивинитас". ç

майстори" ще представят
своите варианти на класи-
ческата византийска
икона, българската средно-
вековна и възрожденска
традиция, руска иконопис,
академичен религиозен
стил от началото на XX
век и съвременни иконог-
рафски похвати.

Върху плоскости от
гипсокартон с голям
формат, в класическа
темперна техника "Новите
майстори" са пресъздали
основните иконографски
типове на Христос, Св.
Богородица и различни
християнски светци.

Те са подготвили както
цялостни иконографски
композиции, така и фраг-
менти от стенописи и
отделни изобразителни
елементи и детайли.

Изложбата "Фрагменти"
ще бъде открита месец
преди реализирането на
нов мащабен арт проект на
художествената школа. ç

на с демонстрации, на 7 май
е озаглавена "Костюмната
традиция на древните бъл-
гари", а гостите ще имат въз-
можност да пробват някой
от моделите. Историци ще
разкажат повече за ролята
на коня и сокола в живота
на българите, а в изложбе-
ната зала ще има и жив ло-
вен сокол. На 9 май ще бъ-
де представен лъкът на
древните българи, на 11 май
- сабята и мечът им. Ще на-
учим за древните ритуали на
траките и значението на ви-
ното в културата им. Наци-
онално дружество "Тради-
ция" - клон Шумен ще пред-
стави спектакъла си "Създа-
тели на българската държа-
ва" и възстановка на бойни
умения от Средновековието,
от времето на Първото бъл-
гарско царство. ç

на нашите предци с художес-
твени произведения и раз-
лични аткрациони".

Съпътстващата програма
на изложбата включва лек-
ции и демонстрации.

Първата лекция, допълне-

Оригинален съд от Боровското съкровище

Анелия Димитрова в ролята на Демна
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Днес в столицата на
Китайската народна
република - Пекин, се
открива Вторият форум на
високо равнище "Един
пояс, един път". Това е
събитие от голямо между-
народно значение. На
него присъстват над 5000
участници, представители
на правителствата на над
150 държави, включително
40 държавни и правителст-
вени глави. През май 2017
г. в Пекин се проведе
Първият форум на високо
равнище за международ-
ното сътрудничество по
"Един пояс, един път" и
всички постигнати от него
резултати са изцяло
приложени.

В навечерието на
форума, на 22 април, в
Пекин работната група за
стимулиране изграждане-
то на инициативата публи-
кува документ със загла-
вие "Инициатива за съв-
местно изграждане на
"Един пояс, един път":
Напредък, принос и
перспективи". В него се
посочва, че до края на
март 2019 г. китайското
правителство е подписало
173 документа за сътруд-
ничество в тази рамка
със 125 държави и 29
международни организа-
ции. Страните в обхвата
на "Един пояс, един път"
се разшириха от Азия и
Европа до Африка, Латин-
ска Америка и южната
част на Тихия океан. В
бъдеще Китай ще продъл-
жи да смята взаимосвър-
заността за основа, за
полагането на усилия за
стимулиране на сътрудни-
чеството със съответните
страни в сфери като
строителството на магист-
рали и железопътни
линии, Космоса, авиация-
та, електрическата енер-
гия и мрежовата комуни-
кация и др.

В доклада се казва, че
в момента съвместното
изграждане на "Един пояс,
един път" получава все по-
голяма подкрепа от между-
народната общност. ООН,
Г-20, АПЕК и други между-
народни организации
добавиха тази инициатива
и основната й идея към
важните си документи.

Президентът на Русия
Владимир Путин ще изгражда
руско-украинските отноше-
ния, вземайки предвид
изявленията и действията на
новия украински лидер
Володимир Зеленски, заяви
пред журналисти прессекре-
тарят на държавния глава
Дмитрий Песков. Във всеки
случай президентът на Русия
- като човек, който определя
външната политика на
руската държава, включител-
но и вектора на политиката
по отношение на Украйна -
ще определя как да общува
с ръководството на Украйна
въз основа на конкретни
изявления и действия на
Зеленски, каза Песков.

Външният министър
на Албания Гент Чакай, който
е роден в Косово, заяви, че
албанското външно минис-
терство ще формира
специален отдел от експерти,
които ще работят за засилва-
не на международната
позиция на Косово. В този
отдел ще бъдат най-квалифи-
цираните дипломати от
Косово и Албания, каза
Чакай. В интервю за косовс-
ката тв "Клан" той обяви
предстоящото бързо форми-
ране на общи дипломатичес-
ки представителства на
Тирана и Прищина.

11 души загинаха
вчера при взрив в западната
част на сирийската провин-
ция Идлиб.  Бомбеният
атентат бил извършен в
района на град Джисър аш
Шугур. Ранени са най-малко
28 души. В южно предградие
на столицата Дамаск също е
имало бомбен атентат, заяви
сирийски полицейски
източник. Един човек е
загинал, а трима са ранени.
Атентатът е извършен с кола
бомба в района на южното
предградие Нахър Иша.

Парламентът на Япония
одобри вчера закон за
обезщетяване на десетки
хиляди хора, стерилизирани,
често без тяхно знание,
съгласно действала до 1996
г. правителствена програма
срещу раждането на
"некачествени потомци".
Голяма част от обхванатите
от програмата са имали
физически или когнитивни
увреждания, а други са
страдали от проказа - сега
лечимо заболяване, известно
като болестта на Хансен, или
просто са имали поведенчес-
ки проблеми. В закона се
поднасят "дълбоки извине-
ния" на жертвите на
програмата, повечето от
които са били на възраст
под 20 г. в момента на
операцията, и се обещава те
да получат по 3,2 млн. йени
(близо 29 000 долара).
Законът за т. нар. евгенична
защита е влязъл в сила през
1948 г. с първоначална цел
борба с недостига на храни
и възстановяване на
разрушенията през войната.
Отменен е чак през 1996 г.,
като преди това на стерили-
зация са били подложени
около 25 000 души, а най-
малко 16 500 от тях не са
осъзнавали това. Най-много
стерилизации са били
извършени през 60-те и 70-
те години, а последната
такава операция е направена
през 1993 г.

Íàêðàòêî

:

Èíèöèàòèâàòà "Åäèí ïîÿñ, åäèí ïúò" ïðîèçõîæäà
îò Êèòàé, íî ïðèíàäëåæè íà ñâåòà

Âòîðè ôîðóì "Ïîÿñúò è ïúòÿò" â
Ïåêèí - 25 - 27 àïðèë

Генералният
секретар на
ООН Антонио
Гутиереш
говори по
време на
интервю с
китайски
журналисти,
преди да
замине за
втория форум
за междуна-
родно
сътрудничест-
во в центра-
лата на ООН
в Ню Йорк,
23 април
2019 г.

Генералният
секретар на ООН

Антонио Гутиереш каза
във вторник, 23 април, че
инициативата "Поясът и
пътят" е "много важна
възможност" за света.

Гутиереш направи това
изявление по време на
интервю с китайски журна-
листи в централата на
ООН, преди да замине за

Втория форум "Един пояс,
един път" в Пекин.

"Когато разгледаме
целите за устойчиво
развитие, когато разглеж-
даме програмата за 2030
г., виждаме, че не постига-
ме достатъчен напредък.
Финансирането за разви-
тие не е достатъчно" -
каза главният ръководител
на ООН.

Гутиереш добави още,
че: "Промените в климата
вървят по-бързо и не сме
в състояние да изпълним
обещанията, направени в
Париж. "Когато имаме
такъв огромен обем инвес-
тиции в международното
сътрудничество в рамките
на "Пояса и пътя", очевид-
но е, че неговото значение
е изключително уместно,
особено в перспективата
на изпълнението на днев-
ния ред 2030 г.", каза
Гутиереш.

Инициативата "Поясът и
пътят" може да бъде
изключително важен

инструмент за преодолява-
не на тенденцията на
изменението на климата,
"която все още работи по-
бързо от нас", каза Гутие-
реш.

Коментирайки развити-
ето на Китай през послед-
ните 70 години, от една от
най-бедните страни в
света до втората по голе-
мина икономика в света,
ръководителят на ООН

заяви, че изключителният
успех на икономическия
растеж на Китай през
последните десетилетия е
"вероятно уникален при-
мер" в света".

Както съобщи Синхуа,
на 23 април в Пекин се
проведе първото заседа-
ние на Съюза за медийно
сътрудничество между
държавите в инициативата
"Един пояс, един път", на
което председателят на
Отдела обществени връзки
на ЦК на ККП Хуан Кун-
мин прочете поздравител-
ното писмо на председате-
ля Си Дзинпин, като
посочи, че то е знак за
голямото внимание на
правителството към Съю-
за, че високо се оценява
активната роля на медиите
в изграждането на инициа-
тивата и се изразява
надежда за засилване на
сътрудничеството и кон-
султациите между членове-
те на Съвета и медиите,
както и за създаването на

благоприятна медийна
среда в тази област.

На 24 април в Пекин бе
създаден

Комитет за
сътрудничество

на международните мозъч-
ни тръстове "Един пояс,
един път". По този повод
китайският председател Си
Дзинпин изпрати поздра-
вителното писмо до участ-

ниците, в което посочва,
че развитието и разцветът
на цивилизациите и напре-
дъкът на човечеството
зависят от прогресивните
идеи. С общите усилия на
различни страни "Един
пояс, един път" се превър-
на в платформа за между-
народно сътрудничество и
общоприет глобален
публичен продукт. Мозъч-
ните тръстове са важна
сила за съвместното
изграждане на инициати-
вата и сътрудничеството
между тях ще допринесе
за нейното разгръщане на
по-високо ниво, се казва
още в писмото на Си
Дзинпин.

Атмосферата в Пекин в
навечерието на високия
форум, огромният между-
народен отзвук е ясен
сигнал за мащабите и
значението на настоящата
среща на високо равнище
по повод  инициативата
"Един пояс, един път"

Петър ГЕРАСИМОВ
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Бразилският Върховен
съд намали присъдата
затвор на бившия прези-
дент Луиз Инасио Лула
да Силва за корупция от
12 г. и един месец на 8 г.
и 10 месеца, което ще му
позволи да поиска да
бъде поставен под дома-
шен арест още през
септември, предаде ДПА.
Четиримата магистрати в
съда отказаха да отменят
присъдата затвор, но
единодушно решиха да
намалят присъдата на
най-известния затворник
в Бразилия.

73-годишният истори-
чески водач на бразилс-
ката левица влезе в
затвора в южния град
Куритиба през април
2018 г., след като беше
осъден на втора инстан-
ция за корупция и пране
на пари във връзка с
триетажно жилище в
крайбрежния град Гуару-
жа в щата Сао Пауло,

Ðåøåíèåòî äàâà âúçìîæíîñò íà áèâøèÿ ïðåçèäåíò
äà ïîèñêà ïîëóîòâîðåí ðåæèì èëè äîìàøåí àðåñò

Афганистанецът Масих Рахман говори пред кореспондент на АП в
Кабул. През септември м. г. цялото му семейство от 11 души загива
при въздушен удар. Вчера ООН съобщи, че за първите 3 месеца на
2019 г. афганистанските и международните сили са убили повече
цивилни, отколкото талибаните и други бунтовнически групировки.

Според доклада са загинали 581 цивилни, а 1192-ма са били ранени.

"Õóàâåé" ùå ó÷àñòâà â èçãðàæäàíåòî
íà 5G-ìðåæàòà âúâ Âåëèêîáðèòàíèÿ

Севернокорейският държавен ръководител Ким Чен-ун пристигна във
Владивосток, където днес ще разговаря с руския президент Владимир
Путин.  Това е първата визита на севернокорейски държавен ръково-
дител в Русия от 2011 г., когато на посещение бе бащата на сегашния

лидер, Ким Чен-ир.

Британският премиер Те-
реза Мей се е съгласила да
се позволи на китайския те-
лекомуникационен гигант
"Хуавей" да участва в изг-
раждането на британската
мрежа за мобилна комуни-
кация от пето поколение
(5G) въпреки предупрежде-
нията за сигурността, отп-
равени от британски минис-
три и от САЩ, предаде ДПА.

Съветът по национална
сигурност, председателст-
ван от Мей, се е съгласил
във вторник да позволи на
технологичната компания
да участва в изграждането
на "неключова" инфраструк-

Снимки Пресфото БТА

Привърженици на бившия бразилски президент Лула да Силва
демонстрираха пред сградата на Върховния съд в столицата
Бразилия с искане за освобождаването му от затвора. Съдът
постанови само намаляване на присъдата затвор за бившия

държавен глава.

Áðàçèëñêèÿò Âúðõîâåí ñúä íàìàëè ñ
4 ã. ïðèñúäàòà çàòâîð íà Ëóëà äà Ñèëâà

тура от новата мрежа като
антените, пише в. "Дейли те-
леграф". Мей е взела това
решение въпреки предуп-
режденията на някои ми-
нистри, че тази стъпка мо-
же да застраши национал-
ната сигурност.

"Телеграф" посочва, че
директорът на Центъра за
правителствени комуника-
ции (службата за електро-
нен шпионаж) Джереми
Флеминг ще предупреди на
годишната среща на разуз-
навателния съюз "Пет очи"
(Нова Зеландия, САЩ, Авс-
тралия, Великобритания и
Канада) за безпрецедентни

киберзаплахи.
Западните страни об-

съждат дали да изключат
"Хуавей" от изграждането на
националните си мрежи 5G
поради твърдения (основно
от САЩ), че компанията е
твърде близка до правител-
ството в Пекин. Технологич-
ният гигант отхвърля обви-
ненията. САЩ, които забра-
ниха на правителствените
агенции да сключват дого-
вори с "Хуавей" или други
компании, които ползват
оборудване на корпораци-
ята, насърчават съюзници-
те си да прекъснат връзки-
те с нея. ç

Бронираният влак на се-
вернокорейския държавен
ръководител Ким Чен-ун
пристигна вчера на гарата
на руския далекоизточен
град Владивосток. Днес той
ще се срещне с руския пре-
зидент Владимир Путин,
предаде ТАСС

В интервю за руската те-
левизия "Россия-24" Ким из-
рази надежда да води кон-
кретни разговори с Путин
за усилията за решаване на
ядрения проблем на Корей-
ския полуостров и развитие

Êèì ×åí-óí ïðèñòèãíà âúâ Âëàäèâîñòîê
çà ðàçãîâîðè ñ Âëàäèìèð Ïóòèí

на двустранните отношения
между Пхенян и Москва.
"Надявам се разговорите да
бъдат успешни и полезни.
Надявам се да можем да
обсъдим конкретни въпро-
си за мирните преговори на
Корейския полуостров и на-
шите двустранни отноше-
ния", заяви Ким Чен-ун.

На срещата на върха във
Владивосток Русия може да
предложи на Северна Ко-
рея да се върне в прегово-
рите в шестстранен формат,
съобщи японската общест-

вена телевизия Ен Ейч Кей.
Позовавайки се на висш
руски правителствен източ-
ник, телевизията отбеляза,
че понастоящем такъв въп-
рос се обсъжда, а Москва
вече е уведомила за наме-
рението си САЩ и Китай.
Шестстранните преговори
за денуклеаризацията на
Корейския полуостров с
участието на Северна и
Южна Корея, Япония, Ки-
тай, Русия и САЩ бяха пре-
установени през 2008 г. по
искане на Пхенян. ç

което получил от строи-
телна фирма в замяна на
договори с държавната
петролна компания
"Петробраз". Делото
беше свързано с огром-
ния корупционен скандал
"Автомивка" около "Пет-
робраз", в който бяха
замесени десетки биз-
несмени и политици.

Съдия Феликс Фишер
каза, че съдът не е приел
някои аргументи, довели
до увеличаването през
януари 2018 г. на първо-
началната присъда на
Лула от девет години и
половина на 12 години и
един месец. Друг от
съдиите обоснова нама-
ляването на наказанието
с напредналата възраст
на експрезидента.

Решението на съда
дава възможност на Лула
да Силва да поиска
полуотворен режим или
домашен арест още през
септември. "Сега Лула ще

има право да премине
към полуотворен режим
през октомври, тъй като
ще е излежал една шеста
от наказанието си. Това
ще промени напълно
перспективите му", обяс-
ни пред АФП преподава-
телят по конституционно
право Ленио Стрек. Този
режим разрешава на
осъдения да работи или
да учи извън затвора, но
го задължава вечер да
се връща в килията си.

Адвокатите на бившия
президент незабавно
решиха да обжалват
единодушното решение
на четиримата магистра-
ти. "Оправдаването е
единственият възможен
изход, тъй като експрези-
дентът Лула не е извър-
шил никакво престъпле-
ние. Поради това ние ще
обжалваме", заяви Крис-
тиано Мартинс.

Присъдата на Лула да
Силва, мотивите за която

според привържениците
му са политически,
попречи на бившия
държавен глава да се
яви на президентските

избори през октомври
м. г. срещу крайнодесния
кандидат Жаир Болсона-
ро, встъпил в длъжност
на 1 януари 2019 г. ç
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Португалският защитник
на Левски Нуно Рейш даде
интервю пред БЛИЦ, в кое-
то говори за живота в Со-
фия, за чувството да си фут-
болист на "сините" и за жи-
вота, преди да дойде в Бъл-
гария.

- Нуно, добро място ли
е Левски за един порту-
галски футболист?

- Да! Чувствам се много
добре тук. Аклиматизирах се.
Имам много добри съотбор-
ници, разбирам се с всич-
ки. В съблекалнята обста-
новката е отлична и наис-
тина се чувствам добре.

- Свикна ли с живота в
България?

- Да. Тук е много прият-
но. София е хубав град, в
който има всичко и нищо не
липсва. Когато искам, има
къде да изляза за кафе или
да вечерям.

- Имаше ли време да из-
лезеш извън София в по-
чивните дни, или да се
разходиш на Витоша?

- Всъщност живея много
близо до планината и я виж-
дам всеки ден. Когато имам
време, се разхождам в пар-
ка със семейството ми, хо-
дим до зоопарка.

- Какво мислиш за фут-
бола в България?

- Хората, които не са би-
ли тук, може би не знаят.
Но в България футболът е
добър, конкурентен. Повече
се набляга на физиката.
Имате млади таланти с доб-
ри качества, които могат да
станат много добри. В Пор-
тугалия футболът е по-маща-
бен. Има повече академии,
повече възможности за раз-
витие на младите.

- Осъзна ли вече какво
означава Левски за фено-
вете и за българския фут-
бол като цяло?

- Да. Още когато дойдох
тук, ми казаха, че това е най-
големият клуб в страната. И
аз виждам това всеки ден.
Дори когато играем слабо,
има фенове на стадиона и
ни подкрепят.

- Кои са най-близките
ти приятели в отбора?

- В началото бяха Наши-
менто, Ривалдиньо. Паули-
ньо, Белмонт, Буш... Мога да
кажа обаче, че с всеки се
разбирам и с всеки мога да
изляза да пия кафе или да
си поговорим.

- Имаш ли приятели в
други български отбори?

- Да, имам приятели в на-

Íóíî Ðåéø: Â Ëåâñêè äîðè ðàâåíñòâîòî
ñå ïðèåìà çà êàòàñòðîôà
Знам лоши думи на български,
имам приятели в ЦСКА и съм
побеждавал Гризман, разкри
футболистът на "сините"

шия голям съперник - ЦСКА.
Тиаго Родригес ми е близък,
познаваме се много добре.
В Берое се познавам с Еу-
женио и Рубен Бригидо.

- Кой е най-забавният в
съблекалнята на Левски?

- Зависи. Серджиу Буш и
Антони Белмонт са сред най-
големите шегаджии.

- Знаеше ли нещо за
българския футбол, преди
да дойдеш в България?

- Нуно Пинто, който е иг-
рал в Левски, ми беше съ-
отборник. Той ми каза, че
футболът тук е добър, но
трябва да бъдеш силен фи-
зически, за да играеш в то-
ва първенство.

- Знаеш ли вече някак-
ви думи и изрази на бъл-
гарски? Какво беше пър-
вото, което научи?

- "Добре"... Знам лоши ду-
ми, които не са за казване
(смее се). Също така: "Здра-
вейте, как си" и такива по-
добни стандартни изрази.

- Ти си бил в школата на
Спортинг (Лисабон), кога-
то Божинов беше в клуба.
Познавахте ли се?

- Аз бях твърде малък и
бях в академията. Но го виж-
дах редовно, защото трени-
ровъчните ни терени бяха
един до друг.

- Имаш мачове за наци-
оналния отбор на Порту-
галия до 20 години на све-
товното първенство в
Колумбия през 2011 годи-
на. Стигате до финал сре-
щу Бразилия, а ти си иг-
рал срещу големи насто-
ящи звезди като Коути-
ньо, Гризман, Ламела...
Какво си спомняш от те-
зи срещи?

- Още тогава Гризман бе-
ше един от най-добрите фут-
болисти, които някога съм
виждал в живота си. Коути-
ньо не беше толкова добър
тогава, а и звездата на Бра-
зилия беше Оскар. Той бе-
ше по-важен за Бразилия от
Коутиньо. Но мисля, че на
въпросния шампионат има-
ше много класа - Гризман,
Какута, Итурбе, Ламела... Бе-
ше страхотно първенство, на
което стигнахме до финала.
Още тогава тези играчи до-
казаха, че имат място в ели-
та на световния футбол.

- Има ли понякога съжа-
ление в теб, че те сега са
сред най-големите све-
товни звезди, а ти игра-
еш в България?

- Не, всичко е до шансо-

ве и възможности. Те нап-
равиха много силни мачо-
ве, получиха шанс да израс-
нат бързо и го сграбчиха.
Това е животът.

- Тук си със своята съп-
руга. Тя какво мисли за Со-
фия, харесва ли й?

- Да, харесва й. В момен-
та учи за персонален тре-
ньор. Прекарва си времето
с децата ни, води ги на учи-
лище. Мога да кажа, че имам
перфектен живот тук. Тя по
принцип е медицинска сест-
ра, но не може да работи
все още. В болницата е нуж-
но да знае езика ви много
добре, а за това трябва дос-
та време. Българският е тру-
ден, но ако започне курсо-
ве и има кой да я учи пра-
вилно, ще го научи.

- Когато получи пред-
ложението от Левски, ти
ли взе решението, или го
обсъдихте заедно?

- Ние за всичко решава-
ме заедно. В този момент
си казахме, че е добре да
напуснем Португалия. Ще
бъде добре за нас, незави-
симо къде ще отидем. По-
лучи се тази възможност да
премина в Левски и приех.

- Как се запозна с жена
си?

- Чрез мой приятел. Тя се
познаваше с вратаря на на-
ционалния отбор, който ми
беше съотборник. Веднъж из-
лязохме заедно, запознахме
се и така започна всичко.

- Разкажи ни за детст-
вото си? Роден си в
Швейцария, но си порту-
галец...

- Нищо не помня от Швей-
цария, защото, когато съм
бил на годинка, се местим
пак в Португалия. На шест
започнах да играя футбол в
един малък клуб в страна-
та, на 12 отидох в академи-
ята на Спортинг (Лисабон).
На 19 отидох в Белгия, къ-
дето изкарах над две годи-
ни в Серкъл Брюж, след то-
ва се върнах във втория от-
бор на Спортинг, имам го-
дина в Оляненсе. Пак в Бел-
гия, след което ми свърши
договорът със Спортинг, пос-
ле преминах във френския
Мец, Панатинайкос, Витория
Сетубал и накрая Левски...

- Помниш ли първите
си пари от футбол? Как-
во направи с тях, какво си
купи?

- Всъщност не харча мно-
го пари. Бях в академията
на Спортинг, имах всичко не-
обходимо. Прибирах пари-
те в сметка и ако имах нуж-
да от нещо по-голямо, каз-
вах на баща ми да изтегли
и да ми го купи.

- Играеш като центра-
лен защитник и като де-
фанзивен халф. Къде се
чувстваш по-добре?

- Като централен брани-
тел. Започнах там от нача-
лото на кариерата си, но ко-
гато бях във Франция се

нуждаеха от някой за тази
позиция и ме поставиха в
халфовата линия. Изкарах
половин година и се спра-
вих добре. Радвам се, че мо-
га да играя и на двете пози-
ции.

- Опозна ли вече българ-
ския манталитет? Кога-
то побеждаваш - си най-
велик, когато губиш - си
нищо...

- О да, забелязах това.
Дори равенството се прие-
ма за катастрофа. Но кога-
то си в Левски, трябва да
печелиш всички мачове или
поне да даваш всичко от се-
бе си, за да спечелиш. С
цялото ми уважение към
другите отбори, но Левски
е най-големият. И трябва да
излизаме за победа във все-
ки мач. Но мисля, че когато
показваш желание, хъс, ко-
гато се раздаваш, феновете
виждат това и казват: "Доб-
ре, ти даде най-доброто от
себе си, но просто не се по-
лучи в този мач"...

- Спират ли те често
привърженици по улици-
те, за да се снимате или
да поговорите?

- Понякога в парка фено-
ве ме питат за снимка, но в
повечето случаи разговори-
те са преди мач с ЦСКА или
Лудогорец. Тогава идват, на-
дъхват ме, казват ми, че то-
зи мач трябва да бъде спе-
челен. Към стадиона спират
колата и ми вдъхват сили.ç

Нуно Рейш (в средата) се чувства добре в Левски
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07.30 "България се събужда" с водещ Стоил
Рошкев

09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда" (продьлже-

ние)
10.30 Новини
10.50 "Сянката на Елена", сериал, 71 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 "Холивудски знаменитости": Робин Уи-

лямс (п)
12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 "Сянката на Елена", сериал, 72 еп.
16.30 "Птици и хрътки" (1969 г.), (п) Люби-

мите български филми
18.10 "Холивудски знаменитости": Кевин

Клайн
18.30 Новини - централна емисия
19.00 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова
20.00 Актуално от деня с водещ Велизар

Енчев
20.30 "Трампа" (1978 г.), Любимите българ-

ски филми
22.00 Новини
22.20 "Папа Хемингуей в Куба" (2015 г.),

Канада, Киносалон БСТВ
00.10 Новини - късна емисия (п)
00.30 "България се събужда" (п)
03.10 "Лява политика" (п)
04.10 "Студио Икономика" (п)
05.10 "Следобед с БСТВ" (п)
07.00 Актуално от деня (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня /п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок информационно пре-

даване с водещи Боряна Каменова,
Ели Гигова, Даниел Михайлов и Илия
Илиев

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ културно-информационен

блок с водещи Анна Ангелова, Алек-
сандра Гюзелева, Димитър Стояно-
вич и Михаил Заимов

09.45 100% будни предаване за здравосло-
вен и съвременен начин на живот с
водещи Мария Андонова и Стефан А.
Щерев

10.45 Спортисимо спортно-развлекателно
предаване/п/

11.15 Изкуството на 21 век
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории документален слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката анимационен

филм
15.15 Гимназия "Черна дупка" тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Магията на българския иконостас

документален филм /България, 2001
г./, режисьор Костадин Бонев

17.00 Бързо, лесно, вкусно кулинарно пре-
даване с водеща Катерина Евро

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-развлекателно

предаване
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня коментарно предаване
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Да затвориш кръга игрален филм

/копродукция, 2007 г./, ролите: Шър-
ли Маклейн, Кристофър Плъмър, Ди-
лан Робъртс и др.(12)

23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Вечната музика предаване за класи-

ческа и джаз музика с водещ Марио
Николов

00.00 Улови момента с Милен Атанасов
предаване за иновации и нови техно-
логии/п/

00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни /п/
02.30 Перфектните непознати игрален филм

/п/
04.25 Туризъм.бг /п/

bTV

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

тие" - анимация, сериал, с. 2, еп.3
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 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Любов от втори опит" -

сериал, с. 2, еп. 78
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал, с.

5, еп. 23
16.00 Премиера: "Алиса в страната на лю-

бовта" - сериал, с. 3, еп. 79
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 12, еп. 120
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Майка" - сериал, еп. 62
21.00 "Бригада Нов дом " - социален проект

с водещ Мария Силвестър, с. 4
22.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу, с. 13, еп. 26
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23.30 bTV Новините
00.00 "Библиотекарите" - сериал, с. 3, еп. 9
01.00 "Вечно твоя" - сериал, еп. 115, 116
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Лице в лице" /п./

bTV Action

05.00 "Под наблюдение" /п./ - сериал
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс

Прайм" /п./ - сериал, еп. 4, 5
07.00 "Трансформърс Прайм" - сериал, еп.

6, 7
08.00 "Монк" /п./ - сериал, с. 4, еп. 13
09.00 "Под наблюдение" /п./ - сериал, с. 5,

еп. 3
10.00 "Супергърл" /п./ - сериал, с. 3, еп. 12
11.00 "Библиотекарите" /п./ - сериал, с. 2,

еп. 6
12.00 "Луцифер" /п./ - сериал, еп. 8
13.00 "От люлка до гроб" /п./ - екшън,

криминален (САЩ, 2003), в ролите:
Джет Ли, Ди Ем Екс, Марк Дакаскос,
Антъни Андерсън и др.

15.00 "Монк" - сериал, с. 4, еп. 14
16.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп. 4
17.00 "Луцифер" - сериал, еп. 9
18.00 "Библиотекарите" - сериал, с. 2, еп. 7
19.00 Часът на супергероите (премиера):

"Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 13
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Изчезнали" -

сериал, еп. 6
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Константин" -

хорър, фентъзи, екшън (САЩ, Герма-
ния, 2005), в ролите: Киану Рийвс,
Рейчъл Вайс, Джаймън Хаунсу, Тилда
Суинтън, Шая ЛаБаф, Питър Сторме-
ър, Мишел Монахън и др. [16+]

00.15 "Изчезнали" /п./ - сериал
01.15 "Супергърл" /п./ - сериал
02.15 "Монк" /п./ - сериал
03.15 "Луцифер" /п./ - сериал
04.15 "Библиотекарите" /п./ - сериал

bTV COMEDY

05.00 "Любимци" /п./- сериал
06.00 "Любимци" - сериал, еп. 9, 10
07.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал
08.00 "Майк и Моли" - сериал, с. 6, еп. 1, 2
09.00 "Комиците и приятели" (2018)
10.00 Премиера: "Щъркелчето Ричард" -

анимация, приключенски (Германия,
Белгия, Люксембург, Норвегия, 2017),
режисьори Реза Мемари и Тоби Ген-
кел

12.00 "Бруклин 99" - сериал
13.00 "Теория за големия взрив" - сериал
14.00 "Без пукната пара" - сериал
15.30 "Новите съседи" - сериал
17.00 "Шоуто на Слави" (2016)
18.00 "Бруклин 99" - сериал, с. 2, еп. 15, 16
19.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал, с.

10, еп. 5, 6
20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 10, еп. 3
22.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 5, еп.

19, 20
23.00 "Теория за големия взрив" - сериал,

с. 7, еп. 7, 8
00.00 Премиера: "Ваше височество" - фен-

тъзи, комедия, приключенски (САЩ,
2011), в ролите: Дани Макбрайд,
Натали Портман, Джеймс Франко,
Размъс Хардайкър, Тоби Джоунс,
Джъстин Дероу, Зоуи Дешанел, Чарлз
Данс, Деймиън Луис и др.

02.00 "Любимци" /п./ - сериал
03.00 "Майк и Моли" /п./ - сериал
04.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 5, еп. 5, 6

08.00 "Луда по Стив" /п./ - комедия, роман-
тичен (САЩ, 2009), в ролите: Сандра
Бълок, Брадли Купър, Томас Хейдън
Чърч, Кен Джонг, Кийт Дейвид, Бет
Грант и др.

10.15 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 5,
еп. 7, 8

12.30 "Жената на пътешественика във вре-
мето" /п./ - фентъзи, романтичен,
драма (САЩ, 2009), в ролите: Ерик
Бана, Рейчъл Макадамс, Рон Ливинг-
стън, Мишел Нолдън и др.

14.45 "Мелодия за една нощ" - драма (тв
филм, Канада, 2007), в ролите: Лора
Лейтън, Антонио Кюпо, Ели Харви,
Лорена Гейл и др.

16.30 "Х-Мен: Последният сблъсък" /п./ -
фантастика, екшън, приключенски
(САЩ, 2006), в ролите: Патрик Стю-
арт, Хю Джакман, Хали Бери, Иън
Маккелън, Фамке Янсен, Джеймс Мар-
сдън, Ана Пакуин, Ребека Роумийн,
Вини Джоунс, Бен Фостър и др.

18.45 "Боксьорът" /п./ - романтичен, дра-
ма, спортен (САЩ, 1997), в ролите:
Даниел Дей-Луис, Емили Уотсън, Да-
раг Донъли, Франк Кофлън, Лорейн
Пилкингтън, Кирън Фицджералд, Кен
Стот и др.

21.00 "Х-Мен: Дни на отминалото бъдеще" -
фантастика, екшън, приключенски
(САЩ, Великобритания, 2014), в ро-
лите: Патрик Стюарт, Иън Маккелън,
Хю Джакман, Джеймс Макавой, Май-
къл Фасбендър, Дженифър Лорънс,
Хали Бери, Никълъс Хоулт и др.

23.30 "Арго" - драма, исторически, трилър
(САЩ, 2012), в ролите: Бен Афлек,
Брайън Кранстън, Джон Гудман, Алън
Аркин, Клеа ДюВал, Скут Макнеъри,
Рори Кокрън и др.

02.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал
04.00 "Чийч и Чонг: Анимационният филм" -

анимация, комедия (САЩ, 2013), ре-
жисьори Брандън Чеймбърс и Ерик
Чеймбърс [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" - сериал /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 2
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Златната

топка"
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Любовта лекува"

(премиера) - сериен филм, сезон 7
21.00 "Hell’s Kitchen България" (нов сезон)
22.00 "Дяволското гърло" (премиера) - се-

риен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал
00.30 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 12
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

05.50 "Касъл" - сериал, сезон 7 /п/
06.50 "Инспектор Джордж Джентли" - сери-

ен филм
08.50 "Загадки при разпродажби: Доспехи

на смъртта" - драма с уч. на Лори
Луглин, Стив Бейсик, Ева Алън, Кевин
О’Грейди, Конър Станхоуп, Джей Бра-
зо и др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 7
12.00 "Хармонията на сърцето" - романти-

чен филм с уч. на Чарлийн Тилтън,
Джейсън Бъркли, Лорън Алейна, Аш-
тън Макклиърин, Дони Боаз и др. /п/

14.20 "Вихърът на танца" - комедия с уч. на
Денис Куейд, Анди Макдауъл, Кени
Уормалд, Джулиан Хоу и др.

16.45 "Два патлака" - екшън-комедия с уч.
на Марк Уолбърг, Дензъл Уошингтън,
Бил Пакстън, Пола Патън, Едуард
Джеймс Олмъс, Джеймс Марсдън,
Фред Уорд и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 5

21.00 "Алиса в Огледалния свят" - приклю-
ченски филм с уч. на Джони Деп, Мия
Вашиковска, Ан Хатауей, Хелена Бо-
нъм Картър, Криспин Гловър, Алън
Рикман, Стивън Фрай, Майкъл Шийн,
Тимъти Спол, и др.

23.20 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 5, /п/

00.15 "Инспектор Джордж Джентли" - сери-
ен филм /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 25 април ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППроменливо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 79

ВОДОРАВНО: Весела Бабинова. Лоран (Ив Сен).
Тарар. Килим. Дам. "Мара". Там (Игор). Датив. Бик.
Кер. Канонир. "Га". "Кал". Нотис. Колорит. Работа.
Зародиш. Нанак (Талванди). НИВА. Асар. РАМ. Ило.
Арес. Тан. Де Ниро (Робърт). Отавино. Ланита. Иво-
нан. Ни. Анали. "Ала". Си. Аверина (Татяна). Ай. Кану.
"Анита". Адо (Игор). "Вото". Аба. Анет. Резеда. Абано
(Пиетро). Тихомир Иванов. Ваталин. "Фатима".

ОТВЕСНО: "Белите рози". Елисавета. Солар. Ла-
вина. Инозит. Керим (Усин). "Коралина". Утеха. Лам.
КАРО. Орина ("Орина, майка войнишка"). ОДОЛ. Чан.
Далида (Йоланда). Отава. Ами. Дан. Тиса. АЛЕНА. Ин.
Балатон. "Шаро". Ирибар (Хосе). Минор. Рети (Ри-
хард). ИТА. Иф. Нит. Витан. Савана. Ава. "На М". Ри-
бар. Вола. Абат. Кораб. Сонатина. Анани. ВАРИГ. Та-
мана. Аденом. Каракавак. Нона Йотова.

Днес минималните температури ще бъдат от 5 до
10 градуса, а дневните ще се повишат още и ще са от
18 до около 22 градуса. Денят ще започне със слънче-
во време, но с напредването му от югозапад облачността ще се увеличава
и в следобедните часове в западните и югозападни райони ще превали и
прегърми. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще има и в района на София.
В останалата, по-голяма част на страната ще остане без валежи.

В петък ще бъде слънчево, с минимални температури от 6 до 11 и
дневни от 18 до 23 градуса. В Източна и Централна България ще бъде
предимно слънчево, а в западните райони ще се развива купеста облач-
ност и ще превали и прегърми.

В събота над източната половина ще остане предимно слънчево, а над
и около планините на Западна България ще има краткотрайни валежи с
гръмотевици. Не са изключени и локални градушки. Явленията ще са по-
интензивни в планинските и полупланинските райони. Температурите ще
останат почти без промяна, в рамките на обичайните за края на април.

В неделя температурите слабо ще се понижат, а краткотрайни валежи
ще има над югозападната половина на страната.

В понеделник отново слабо ще се затопли, а превалявания са по-
малко вероятни.

bTV Cinema, "Арго" - драма, исторически, трилър, с Бен Афлек,
Брайън Кранстън, Джон Гудман, Алън Аркин, Клеа ДюВал,

Скут Макнеъри, Рори Кокрън и др., 23.30 ч.
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Президентът на Локо-
мотив (Пловдив) Христо
Крушарски бе доволен
след класирането на тима
за финала в турнира за
Купата на България.
"Смърфовете" завършиха
0:0 в реванша срещу
Септември в София и
след 4:0 в първата стигна-
ха до спора за трофея.

"Човек няма смисъл да
живее без надежда.
Винаги съм бил оптимист.
Класирането за финала е
награда за труда ми. Аз
съм стигал много финали.
Толкова, колкото вие не
сте сънували. Да, сега
има радост и удовлетво-
рение. От две години сме
готови за участие в Евро-
па, но го изпускаме с
една точка. Нова селек-
ция, ако спечелим Купа-
та? Не. Тези момчета са
взели една камара пари,
нека си ги заслужат. Ако
не съм убеден, че ще
спечелим финала, щях ли
сега да съм тук пред вас?
Някога да съм казал
някоя глупост? Каквото
съм казал, винаги се е

сбъдвало", заяви Крушарс-
ки след срещата на Наци-
оналния стадион "Васил
Левски".

"Какви положения?
Днес футболистите си
танцуваха… Това ако беше
игра… Само мъчиха тере-
на. Казах на шофьора да
им каже да си платят
нафтата", категоричен бе
босът на тима от Пловдив.

Наставникът на Септем-
ври Мариян Христов
остана доволен от футбо-
листите след нулевото
равенство с Локомотив
(Пд) в полуфиналния
реванш за Купата на
България. "Мотивация,
мотивация, но все пак
беше полуфинал. Млади
момчета са, опит за тях.
Доста от футболистите,
които не играят постоян-
но, записаха и те мач.
Адмирирам ги, според мен
бяхме по-добрият отбор.
През първото полувреме
тотална доминация, имах-
ме положения.

Друг мач ще вкараме,
нормално. Винаги има
какво да губиш и за какво

да играеш. Днес играеш
за своята чест. Във футбо-
ла сме виждали какви ли
не обрати, макар че не
сме си правили илюзии
за чудо днес, но излязох-
ме да се надиграваме.
Имахме 4-5 мача през три
дни, дадохме шанс и на
другите момчета. Така
преценихме, така напра-
вихме. Не мога да кажа,
че тези, които влязоха,

Íàêðàòêî
Легендата Димитър
Златанов получи
наградата

"Златна мрежа" на люби-
телската волейболна лига
Volley Mania за 2018
година за цялостен принос
в развитието на волейбо-
ла. Досега приза "Златна
мрежа" е бил връчван на
Радостин Стойчев, волей-
болен клуб ЦСКА, Пламен
Константинов, Цветан
Соколов, Евгени Иванов,
Камило Плачи, Ивайло
Стефанов и Антонина
Зетова.

Сесил Каратанчева
победи полякинята
Урсула Радванска
и се класира за втория
кръг на турнира по тенис
на червени кортове в
Шарлътсвил (САЩ) с
награден фонд 80 хиляди
долара. Българката се
наложи с 6:2, 6:2. Във
втория кръг Каратанчева
ще срещне победителката
от срещата между Фран-
ческа Ди Лоренцо (САЩ) и
Кейти Макнели (САЩ).

Уникално наказание
наложи
Дисциплинарната комисия
към Испанската футболна
федерация след срещата
Ейбар - Атлетико (Мадрид),
завършила 0:1. Вместо
обичайните санкции за
играчи за поведението им
към реферите сега изгоря
съдията Хавиер Арбелоа за
това, че си позволи да
докосне нападателя на
Атлетико Алваро Мората.
Двамата на няколко пъти
влизаха в полемики,
докато Арбелоа не пипна
Мората по врата, заради
което ще бъде със спрени
права за два мача. Санк-
цията е след жалба на
Атлетико и предоставен
видеозапис.

:

Ùå ñïå÷åëèì ôèíàëà, çàêàíè
ñå áîñúò íà Ëîêîìîòèâ (Ïä)
Срещу Септември футболистите
мъчиха терена, ще си платят пътя до
Пловдив, сподели Христо Крушарски

Äåëèî Ðîñè ñòàíà òðåíüîð íà
                               ×î÷åâ â Ïàëåðìî

Бившият треньор на Левски
Делио Роси вече има нова рабо-
та. 59-годишният специалист пое
втородивизионния италиански
Палермо, където играе българс-
кият национал Ивайло Чочев. Но-
вината за назначението на Роси
беше обявена на официалния
сайт на "росонерите", а догово-
рът му е до края на сезона.  Спе-
циалистът проведе и първата си
тренировка на тима от остров Си-
цилия. Делио Роси наследява на
поста Роберто Стелоне.

Треньорът и Ивайло Чочев оба-

Отборът на МОЛ Види е пър-
вият финалист в турнира за Ку-
пата на Унгария. Тимът, където
играе Георги Миланов, спечели
и реванша от 1/2-финала срещу

Ìèëàíîâ òèòóëÿð ïðè íîâ óñïåõ íà ÌÎË Âèäè
Дебрецен като гост с 3:0 и с общ
резултат 4:0 продължава напред.
Българският национал бе титуляр
за гостите, но получи жълт кар-
тон, след което бе заменен в 69-

че едва ли ще се засекат в събле-
калнята, тъй като българският на-
ционал лекува тежка контузия и
ще бъде извън терена до края на
годината.

За последно италианецът беше
начело на Левски, който води в
продължение на близо една годи-
на и се провали. Той беше осво-
боден от "сините" на 25 юли 2018
година след отпадането от Вадуц в
квалификациите на Лига Европа.
Два месеца преди това загуби и
финала за Купата на България сре-
щу Славия.

Това е трети престой на Делио
Роси начело на Палермо. Той пър-
во води отбора в периода 23 но-
ември 2009 - 28 февруари 2011 г.,
когато беше отстранен. Интересното
е, че само четири седмици след
уволнението му треньорът е върнат
начело на сицилианците.ç

ата минута.
МОЛ Види стигна до успеха с

попадения на Футач в 66-ата,
Елек в 72-рата и Хущи в 90-ата
минута от дузпа.

играха по-слабо от други-
те. Утре трябва нещо да
се нагърбим - пица, бира,
трябва да се почерпят
тези момчета. В един
турнир, ако не стигнеш до
последния мач, не е
успех.

Следващият двубой е с
Дунав (Рс) за първенство-
то, целта ни е да го
спечелим", каза бившият
национал.ç

Така МОЛ Види чака победи-
теля от другия полуфинален сблъ-
сък между Хонвед и Сороскар.
Хонвед има преднина от 2:1 след
първата среща.ç

Спортната ни общественост се прости с легендата на ЦСКА и българския футбол Красимир Безински.
Бившият бранител на "армейците" си отиде от този свят на 57-годишна възраст. Вчера  в църквата "Света
София" в столицата роднини, приятели и футболни хора си взеха последно сбогом с Краси. Безински беше
част от едно от най-славните поколения в историята на ЦСКА. Тази генерация на "червените", водена от

Аспарух Никодимов, унижава английските грандове Нотингам и Ливърпул в турнира за Купата на европейски-
те шампиони. Спешно от Барселона, където живее, в София се прибра мениджърът Лъчезар Танев (на

снимката вляво разговаря с Димитър Пенев). Лъчо и Краси бяха съотборници в силния състав на ЦСКА,
който през сезон 1986/1987 спечели титлата и Купата на България

Снимка Пресфото БТА

Футболистите на Септември и Локомотив (Пд) не можаха да си
отбележат гол в полуфиналната среща реванш от турнира за Купата на

България

Делио Роси


