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Евроизборите са
нашата Сталин-
градска битка
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Демокрацията не е конкурс за красота и надприказ-
ване, а състезание на каузи, идеи и визии за бъдещето.
А точно те са в дефицит днес. Причината е в господст-
вото през последните три десетилетия - и тук, и в
Европа - на порочния и провален неолиберален модел.
На Запад той подмени идеите на Европа за хуманизъм и
мир, за солидарност и справедливост и ги замени с
господство на пазара и транснационалните корпорации,
с отнемане на социални права, с мигрантска криза и
джендър идеология. В България неолибералният преход,
освен тази ценностна подмяна, донесе и тежка социал-
но-икономическа, духовна, морална и демографска кри-
за, каквито нашата история не познава. В европейски
мащаб вина за настоящото състояние имат елитите на
ЕНП, ПЕС и либералите, които в безпринципен сговор
налагаха политиките на статуквото. Връщането към ав-
тентичните социалистически и консервативни идеи е
единственият шанс за Европа. У нас в управлението
най-дълго бяха СДС, БСП и ГЕРБ. В последното десети-
летие партията на Бойко Борисов е почти несменяема в
държавната и местната власт, формираха номенклатура,
която от преяждане с власт в последните години гене-
рира предимно скандали - "Суджукгейт", "Кумгейт", "Ог-
радагейт", "Апартаментгейт", "Вилагейт"и много, много дру-
ги. Постепенно се оформи модел на управление, съчета-
ващ едноличната власт на Бойко Борисов с най-ревнос-
тното прилагане на чуждите за хората  неолиберални
мантри в управлението, икономиката и социалната сфе-
ра. Вече нищо не може да скрие факта, че ГЕРБ не е в
състояние да предлага нови идеи, няма самостоятелна
външна и енергийна политика, няма нови личности, ня-
ма и визия за бъдещето.

Другата основна политическа сила - Българската со-
циалистическа партия, е партия на 127 години, единст-
вената останала у нас идейна партия, а в последните
години и единствената партия с реален вътрешен дебат
и демократични процедури. БСП отказа да влиза в кола-
борация с управляващите въпреки примамливите пред-
ложения, които имаше. През последните години тя прин-
ципно отстоява родолюбива линия, политика на съчета-
ване на социалната държава с традиционния обществен
морал. И накрая, БСП е единствена от партиите в нова-
та ни история, която призна своите грешки в годините
на прехода и отиде отвъд познатия модел - създаде
своя "Визия за България" с нови идеи за връщане на
държавата в икономическия живот, за радикални ре-
форми в здравеопазването, образованието, регионално-
то развитие. В състезанието по имидж и красноречие в
последните дни може би надделява не ГЕРБ, а лично
Бойко Борисов - той посещава по няколко области днев-
но, реже ленти, открива обекти, обещава пари. Но в
състезанието по стратегическо лидерство, по идеи и по
визия за бъдещето категоричен победител е БСП.

Светлана
ШАРЕНКОВА
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рез последната седмица се
упражнява администрати-
вен, полицейски и иконо-
мически натиск върху
БСП. Държавата и адми-
нистрацията, която трябва
да организира и гарантира
честността на изборния
процес, използва своите
структури за политически
натиск през последните 10
дни." Това заяви на прес-
конференция в централата
на БСП зам.-председателят
на партията Кирил Добрев.
"Днес моделът на Ценко
Чоков от Галиче се изпъл-
нява от държавата. МВР -
структурата, която трябва

ÁÑÏ ïîêàçà ôàêòè íà èçïîëçâàíå íà ÌÂÐ
çà íàòèñê ñðåùó îïîçèöèÿòà

В най-новия брой
на тримесечното си из-
дание "Икономически
преглед" Българската
народна банка ревизи-
ра нагоре прогнозата
си за очаквана инфла-
ция през 2019 г. През
март  макроикономис-
тите на централната
банка прогнозираха в
края на тази година тя
да е 2,6%, сега обаче
чакат до 4 % инфлация.
БНБ за трети път през
три месеца ревизира
очакванията си за ръс-
та на поскъпването на
живота, като в първо-
началната си прогно-
за експертите заложи-
ха на инфлация от
2,2% през тази година.
Причината е повише-
нието на международ-
ните цени на храните,
а другата - на услуги-
те, които поскъпват за-
ради по-високи разхо-
ди за труд и потреби-
телско търсене. ç
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„Ï
да гарантира честния избор,
явно взима страна в избор-
ния процес", каза той.
Добрев информира, че
миналата седмица е напра-
вена оперативка в областни-
те дирекции на МВР във
Видин, Враца и Монтана, а
на всички шефове на район-
ните управления е дадена
ясна задача  как трябва да
работят в изборния ден.
"МВР не просто не подсигу-
рява честните избори, МВР
взима страна на една
политическа сила на избо-
рите за Европейски парла-
мент на 26 май", категори-
чен бе той. <  3

Уважаеми
читатели,

Следващият брой на
вестника ще излезе
на 27 май (понедел-
ник).

Държавният глава Румен
Радев отличи вчера Съюза
на българските журналисти
в лицето на председателя му
Снежана Тодорова с почетен
президентски плакет
"Св. св. Кирил и Методий"
по случай отбелязването
на 175 години българска
журналистика.
Президентът изрази
увереност, че свободата
на словото не е отговорност
единствено на издатели
и журналисти, тя е битка
на всеки гражданин.
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Êðåìúë îñúæäà íàòèñêà
îò ÑÀÙ íàä Òóðöèÿ
Кремъл осъди като недопустим натиска на САЩ върху
Турция да се откаже от покупката на руски зенитно-
ракетни системи С-400, предаде ТАСС. Реакцията е по
повод съобщение, че Турция има срок от 2 седмици да
се откаже от сделката за С-400 с Русия, защото в
противен случай САЩ ще я изключат от програмата за
Ф-35 и ще й наложат санкции. Турция трябва да вземе
решение до края на първата седмица на юни. "Смятаме
подобни ултиматуми за недопустими", коментира гово-
рителят на Кремъл Дмитрий Песков. ç
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Премиерите на Бълга-
рия и Гърция Бойко Бори-
сов и Алексис Ципрас
дадоха старта на строител-
ството на междусистемна-
та газова връзка между
България и Гърция. В
церемонията участва и
вицепремиерът на Азер-
байджан, съобщи Епицен-
тър.бг. Интерконекторът
между България и Гърция е
един от приоритетните
проекти за сигурност и
конкурентоспособност на
енергийния пазар в ЕС.
Той е изключително важен
и от гледна точка осигуря-
ване на диверсификация
на източниците и достав-
ките на газ за България и
региона на Югоизточна
Европа - чрез него ще
получаваме азербайджанс-
ки природен газ от Тран-
садриатическия газопро-
вод, освен това през
интерконектора България
ще може да получава
доставки и през термина-

Ãàçîâàòà âðúçêà ìåæäó Áúëãàðèÿ è
Ãúðöèÿ å ñ äúëæèíà 182 êì, îò êîèòî
150 êì ñà íà áúëãàðñêà òåðèòîðèÿ.

Áîðèñîâ è Öèïðàñ ïðàâÿò ïúðâà
êîïêà íà èíòåðêîíåêòîðà ñ Ãúðöèÿ

ла на Александруполис за
втечнен природен газ от
САЩ, Катар, Алжир, Изра-
ел, Египет и други. Реали-
зирането на междусистем-
ната газова връзка между
България и Гърция ще има
ключова роля за целия
регион и за Европа, заяви
министър-председателят
Бойко Борисов, съобщиха
от правителствената
информационна служба.

Проектът е от стратеги-
ческо значение не само за
нашите две държави, но и
за цяла Европа, включи-
телно и за страните от
Западните Балкани, под-
черта Борисов и изтъкна,
че интерконекторът ще
доведе до реална диверси-
фикация на източниците и
маршрутите за доставка
на природен газ. Като част
от развитието на Южния
газов коридор, чрез IGB
България и съседните й
страни ще имат достъп и
до алтернативни доставки

Нито един кандидат за евро-
депутат не се е включил в призи-
ва на "Менса България" за про-
верка на коефициента на интели-
гентност. Традиционно преди из-
бори от дружеството отправят по-
кана към участниците в надпре-
варата да проверят IQ-то си, ко-
ментира пред БНР Христо Радков,
зам.-председател на "Менса Бъл-
гария". Много от кандидатите за
Европарламент заявиха желание
за участие, но на обявената дата
за попълване на теста не дойде
никой. След като кандидатстват да
представят българите в ЕП, би
трябвало да покажат личностни-
те си качества. За да успеят на
вота, трябва да знаем кого изби-

 "Ìåíñà Áúëãàðèÿ": Âèñîêèÿò èíòåëåêò íå å
çàäúëæèòåëåí çà ïîëèòèöèòå, íî èìà ìèíèìóì

ÂËÀÑÒÒÀ

раме, обясни Радков. Високият ин-
телект не е задължителен за по-

литиците, но има задължителен
минимум. Политик, на който на-
родът му е гласувал доверие, тряб-
ва да е в горната една четвърт на
обществото по интелект, за да има
възможността да мисли. Ако той
не може да мисли, няма значе-
ние какво образование има, как-
во възпитание има, от какво се-
мейство е. Ако неговият компю-
тър не работи, то той не може да
вникне в проблема. Не е задъл-
жително политиците да са члено-
ве на "Менса", понякога твърде
много високият интелект пречи,
коментира още експертът. Радков
сподели, че предизборната кам-
пания за евровота не му е харе-
сала, защото нито е видял лич-

от Каспийския регион,
както и от съществуващи
или бъдещи терминали за
втечнен газ.

По време на срещата
двамата правителствени
ръководители отбелязаха и
ключовото значение на
междусистемната газова
връзка като част от общи-
те балкански проекти и
посочиха важното значе-
ние на строежа и на
пътищата, жп линиите,
пристанищата, дигиталната
инфраструктура за свърза-
ността и стабилността.

 Колкото по-добре се

развиват тези наши общи
проекти, толкова по-добре
е за инвестициите, за
туризма, за пътникопотока,
за товарите, заяви още
Борисов. Газовата връзка
между България и Гърция е
с дължина 182 км, от които
150 км са на българска
територия. Тя започва от
Комотини, Гърция, и се
свързва с българската
газопреносна система на
Стара Загора. Технически-
ят й капацитет е от 3 до 5
млрд. куб. м. Общата
стойност на проекта е 220
млн. евро.ççççç
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Събития
” 1430 г. - Жана д'Арк
попада в плен на бургунди-
те, докато се опитва да
освободи Компиен.
” 1592 г. - Във Венеция
Инквизицията арестува
италианския философ
Джордано Бруно, обвинен в
ерес.
” 1785 г. - В писмо до
приятел Бенджамин
Франклин споделя идеята
си за бифокалните очила.
” 1900 г. - Избухва бунт
против натуралния
десятък в Дуранкулак.
” 1934 г. - Бони и Клайд -
известна двойка американ-
ски гангстери, са убити
при престрелка с полиция-
та.
” 1949 г. - С обявяването
на Основният закон на
Федерална република
Германия е създадена
Западна Германия.
” 1977 г. - При два
терористични акта в
Холандия похитители
вземат над 100 заложници
в начално училище и
отвличат влак с около 80
пътници.
” 2002 г. - Започва
Апостолическото поклон-
ничество на папа Йоан
Павел II в България.
Родени
” 1860 г. - Ярослав
Вешин, български художник
” 1903 г. - Олга Кирчева,
българска актриса
” 1928 г. - Мила Павлова,
българска актриса
” 1932 г. - Емилия Радева,
българска актриса
” 1951 г. - Анатоли
Карпов, руски шахматист,
световен шампион
Починали
” 1906 г. - Хенрик Ибсен,
норвежки драматург
” 1937 г. - Джон Рокфе-
лер, американски мултими-
лионер
” 1943 г. - Христо
Кърпачев, български поет,
публицист и антифашист

:

ÌÂÐ: Áàëîâåòå è èçáîðèòå ùå âúðâÿò óñïîðåäíî, áåç äà ñè ïðå÷àò
МВР обяви мерките, които

предприема за охрана на общес-
твения ред в цялата страна във
връзка с провеждането на аби-
туриентските балове. На специа-
лен брифинг главен инспектор Ге-
орги Георгиев от ГД "Национална
полиция" обясни, че навсякъде
по места са проведени специал-
ни срещи с директори на учили-
ща, с представители на местна-
та власт, с ръководствата на ох-
ранителните фирми, както и с уп-
равители на заведения, където ще
се събират абитуриенти, преда-
де Канал 3. Създадена е органи-

зация за обезпечаване на сигур-
ността както в районите на учи-
лищата, където ще започнат праз-

ненствата, така и в самите заве-
дения, където те ще продължат,
увери гл. инспектор Георгиев.
Според инструкциите на МВР в
заведенията няма да се допус-
кат младежи във видимо нетрез-
во състояние, носещи оръжие,
както и такива, които са под вли-
яние на наркотични вещества и
техните аналози. Тази година ба-
ловете съвпадат и с предстоя-
щите избори за Европейски пар-
ламент, което налага допълнител-
ни мерки за сигурност. И двата
процеса ще вървят успоредно,
без да си пречат един на друг,

увери гл. инспектор Георгиев. Ма-
рия Ботева от "Пътна полиция"
напомни, че по време на бало-
вете ще работи и системата за
наблюдение и видеоконтрол на
МВР, заради което призова всич-
ки водачи да спазват правилата.
Дори и водачите да не бъдат
спрени в момента на нарушение,
законът позволява те да бъдат
санкционирани за него по-къс-
но. Да не се преуспокояват, че в
момента, в който са минали пок-
рай полицейска кола и не са би-
ли спрени, няма да има после-
дици за тях, припомни още тя. В

столицата мерките за сигурност
също са засилени. Абитуриенти
се очаква да има в 130 училища,
които ще се събират на около 45
места, където ще бъдат разполо-
жени екипи на СДВР. Тази година
полицията няма да осигурява
т.нар. кортежи, защото отчита, че
водачите не се съобразяват с пи-
лотиращите коли, заради което
ефектът от тях е почти нулев. За
поредна година няма да бъдат до-
пускани и оркестри пред храм-
паметника "Св. Александър Невс-
ки", където традиционно се съби-
рат абитуриенти.ççççç

ностите качества на кандидатите,
нито е разбрал какво ще правят
в Европарламента. Повечето ка-
заха, че ще се борят с корупция-
та в страната. Но това е невъз-
можно, защото Европарламентът
управлява единната политика на
Европа, а не персонално вътреш-
ната политика на всяка страна.
Имам образен пример за това -
по същия начин един човек, на
който жена му изневерява, може
да свика общо събрание на бло-
ка, за да му решат проблема. Ев-
ропа я интересува България да е
приобщена, да следва директиви-
те и да върви в единния съюз,
категоричен беше Радков пред
БНР. ççççç

Тодор Радков

Снимки Пресфото БТА

Със символична първа копка и полагане на подписи върху част от тръба,
министър-председателят Бойко Борисов и гръцкият му колега Алексис
Ципрас дадоха началото на изграждането на междусистемната газова

връзка между България и Гърция
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Âîäà÷êàòà íà ëèñòàòà íà ÁÑÏ çà
Åâðîïåéñêè ïàðëàìåíò çàÿâè, ÷å
ïðåìèåðúò å ïîñòðîèë, íî íå å
äåêëàðèðàë êúùà â Áàíêÿ

Éîí÷åâà: Ïðåìèåðúò Áîðèñîâ å
íà âúðõà íà "Àïàðòàìåíòãåéò"

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"Премиерът Бойко
Борисов е на върха на
"Апартаментгейт". Той е
построил къща от 138 кв.
м в Банкя, която не е
декларирал", обяви вода-
чката на листата на "БСП
за България" Елена Йонче-
ва пред "Нова телевизия".
Йончева обясни, че имо-
тът е влязъл в експлоата-
ция през 2009 година. Тя
показа документи, които
още вчера "Биволъ" публи-
кува: разрешение за
строеж на жилищна
сграда с РЗП 125 кв. м. от
16.10.2008 г. на името на
Бойко Методиев Борисов,
в Банкя, удостоверение за
въвеждане в експлоатация
на същата жилищна
сграда, декларация пред
Сметната палата и сате-
литни снимки на имота.
Водачката на листата на
БСП коментира, че докато
Борисов имитира санкции
срещу шефа на КОНПИ и
други, които не са си
декларирали имотите, той
не е декларирал къщата
си, която според кадастъ-
ра е с РЗП 138 кв. м, в
нито една декларация.
"Понеже Бойко Борисов
говори за честност и
прозрачност, нека разка-
же за своя братовчед
Ради, който е собственик
на целия му бизнес",
призова тя. Йончева
обяви още, че Борисов, в
качеството си на кмет на
София, му прави заменка
на една боксониера и
апартамент в Ботунец за
терен в най-атрактивното
място в Люлин. В резул-
тат на това братовчедът
Ради (Радослав Иванов)
строи  сграда с

ÁÑÏ: Âëàñòòà èçïîëçâà ÌÂÐ çà íàòèñê ñðåùó îïîçèöèÿòà
След 10 години игра на тази

кампания Борисов заложи себе
си - ще видим дали държи пече-
лившата карта.

Това заяви на пресконферен-
ция на "Позитано" 20 заместник-
председателят на БСП Кирил Доб-
рев вчера, цитиран от "Фокус".

Попитан кога да се очаква
"Костинброд 2", Добрев призова
въпросът да бъде отправен към
министър-председателя.

Централната тема на прескон-
ференцията на БСП бе използва-
нето на административния апарат
и МВР в услуга на ГЕРБ за вота.

Ще изпратим жалби до про-
куратурата за инциденти във Ви-
дин и Борован, свързани с избо-
рите, каза по този повод Добрев.
Той обърна внимание, че преди
седмица е направена оперативка
в областните дирекции на МВР във

Видин, Враца и Монтана. На всич-
ки шефове на районни управле-
ния е дадена ясна задача какво и
как трябва да работят в избор-
ния процес.

"МВР не просто не подсигуря-
ва честните избори, а взима стра-
на на една политическа сила.
Всички са предупредени, че ако
не спечели ГЕРБ - ще бъдат раз-

формировани на други места по
страната", посочи още заместник-
председателят на БСП. Добрев по-
пита риторично вътрешния минис-
тър в колко клуба на ГЕРБ е вля-
зъл, колко предупредителни про-
токола е написал на председате-
ли на ГЕРБ, проведени ли са инс-
труктажи на кметове на ГЕРБ. За-
местник-председателят на парти-

по лице на Бойко Методи-
ев Борисов от службата
по вписвания, в София, за
периода 01.01.1992 г. -
22.05.2019 г. няма вписва-
ния, отбелязвания или
заличаване по отношение
на изградената в гр. Банкя
къща. За да предпазим
медиите от евентуална
заблуда, искаме да под-
чертаем следното: Според
службата по вписвания от
2002 г. има констативен акт
за мястото и  имота,
където премиерът живее,
както и за пристройка от
38 кв. м. Тази постройка
не е въпросната къща от
125 кв. м".

РЗП 6360 кв. м,  на ул.
"Панчо Владигеров", в
Люлин. "Това е същият
братовчед, с когото Бори-
сов твърди, че не си
говори от 30-40 години.
Ако премиерът лъже за
своите имоти, лъже и за
къщата в Барселона. Не
се интересуваме от лич-
ния живот на премиера, а
как на банковата сметка
на Борислава Йовчева,
която живее в къщата в
Барселона, са постъпили
1 700 000 евро. Пътят на
парите води до Банкя. До
Иван Саздов, управител
на "Тенис клуб Банкя".
Негов съдружник е бра-
товчедът Ради. На това
управление, генериращо
корупция, трябва да се
сложи край", категорична
бе Елена Йончева. Тя
припомни, че България
губи 11 млрд. евро от БВП
всяка година според

”

Ìåäèèòå ñå êîíêóðèðàò êîÿ ÍßÌÀ
äà èíòåðâþèðà áðàòîâ÷åäà Ðàäè

"Българските медии се конкурират коя първа НЯМА да интервюи-
ра братовчеда Ради и НЯМА да заснеме къщата в Барселона." Това
написа кандидатът за евродепутат от "БСП за България" Иво Христов
във Фейсбук по повод разкритията, които направи Елена Йончева, и
сигналите, които подаде до прокуратурата. Припомняме, че Радослав
Иванов - братовчед на Бойко Борисов, с когото премиерът твърди, че
не разговаря от години, според документи от Търговския регистър
управлява фирми, които са били собственост на Бойко Борисов.
Вчера водачката на листата на "БСП за България" Елена Йончева
показа още документи, които показват заменка,  направена в полза
на братовчеда на Борисов докато той е кмет на София.

"Готова съм в Европейс-
кия парламент да работя
с всеки честен и почтен
човек, който го е грижа
за България.

Дори и да имаме
различни мнения, винаги
можем да дебатираме,
защото БСП не е автори-
тарна, а демократична
партия и не спуска готови
решения", каза още Елена
Йончева. Водачката на
листата на левицата
добави, че  ще продължи
да работи в интерес на
българските граждани.  Тя
смята, че това, че ЕНП е
водеща в ЕП,  не е добре
за всички европейци,
защото техният фокус не
е социалната политика.
"България загуби заради
пакета "Макрон", защото
над 300 000 семейства ще
пострадат от него.

Тази битка трябваше да
бъде изнесена в България,
по време на европредсе-
дателството. Тогава прави-
телството не постави тази
тема и предаде национал-
ния интерес.  За Борисов
беше важно да се снима
и да си прави ПР", заяви
Елена Йончева.ç

данни на Световната
банка заради корупция,
кражба от еврофондове,
загуби от сивата икономи-
ка, организирана престъп-
ност, рекет върху бизнеса
и тотален срив на чуждите
инвестиции.

В допълнително съоб-
щение вчера Пресцентъ-
рът на БСП публикува
уточнението: "От справка

ята каза това във връзка с инци-
денти във Видин и Борован. За
тях разказаха Димитър Велков от
Общинския съвет на БСП - Видин
и Петър Станев от БСП - Борован.

Димитър Велков разказа за
случка в клуба на БСП във Видин
от 21 май 2019 г. "Униформени
служители влизат в клуба на БСП,
където по това време има члено-
ве и симпатизанти, които са се
събрали да обсъдят политическа-
та обстановка. Молят членовете
и симпатизантите да напуснат, а
да остане само председателят на
една от основните партийни ор-
ганизации (ОПО). Изземват без ни-
какъв документ, нито протокол, ни-
то нещо друго, каквото и да било
то, протоколната книга на пар-
тийната организация. В нея се во-
дят протоколи от събрания на ор-
ганизацията. Освен това в тази

книга на гърба има лични данни
на всички членове на съответно-
то ОПО и бъдещите членове на
секционни избирателни комисии
(СИК) от квотата на БСП, както и
застъпници", допълни още Велков.
По думите му този партиен пред-
седател на ОПО е заведен в съот-
ветното поделение на МВР и е
помолен да подпише декларация,
че няма да купува гласове, а про-
токолната книга е старателно зас-
нета, ксерокопирана без никакъв
документ. "Веднага след което за-
почват служители на МВР да оби-
калят по тези хора и да ги пла-
шат. В резултат на това имаме
двама от вчера до днес вече, ко-
ито са се отказали и не искат да
участват в изборния процес от
страх. Това е грубо вмешателст-
во в изборния процес", допълни
още Велков.ç
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"Единственият шанс да из-
лезем от сегашната ситуация
е гражданската енергия да
се материализира във вот с
№18 в  бюлетината", каза
пред жителите на Велико
Търново кандидатът за евро-
депутат от листата на "БСП
за България" Иво Христов.
Той добави, че за 10 години,
откакто ГЕРБ е на власт, дру-
ги страни са заели лидерс-
ка позиция в рамките на Ев-
ропейския съюз. Христов ко-
ментира, че такъв е случаят
с Полша, без която вече не
може да бъде взето важно
решение в ЕС. "Други стра-
ни намериха своя икономи-
чески модел - като Слова-
кия, която стана център на
автомобилното производст-
во в Източна Европа. А през
това време България нали-
ва асфалт и ряза ленти,
прогони 2 млн. души зад гра-
ница, разгради своите соци-
ални системи като здравео-
пазване, образование, отб-
рана и сигурност и днес жи-
вее в очакване на своята
бавна демографска смърт",
заяви Иво Христов. Канди-
датът за евродепутат каза
още, че надеждата се събуж-
да - има българи, които се
събират, ентусиазирано пъл-

Èâî Õðèñòîâ âúâ Âåëèêî Òúðíîâî: Åäèíñòâåíèÿò
øàíñ äà èçëåçåì îò òåæêàòà ñèòóàöèÿ å âîò ñ ¹18

Äåñíèÿò ïðåõîä ïðîãîíè 2 ìëí. äóøè
çàä ãðàíèöà, ðàçãðàäè ñîöèàëíèòå
ñèñòåìè êàòî çäðàâåîïàçâàíå,
îáðàçîâàíèå, îòáðàíà è ñèãóðíîñò è
äíåñ ñòðàíàòà æèâåå â î÷àêâàíå íà
ñâîÿòà áàâíà äåìîãðàôñêà ñìúðò

"Един от нашите основни
приоритети е да върнем со-
циалната Европа, която да
поставя човека в центъра на
политиките си". Това заяви
кандидатът за евродепутат от
листата на "БСП за Бълга-
рия" Деница Златева на пре-
дизборен дебат по БНТ. Тя
добави, че за левицата е
важно, в рамките на след-
ващия програмен период, да
има мерки, които да дове-
дат до развитие на конкурен-
тоспособността и увеличение
на производителността на
труда.  "Трябва да имаме и
повишаващ се жизнен стан-
дарт, и увеличени доходи. То-
ва може да стане чрез ев-
ропейско финансиране и ре-
ализация на Европейския
стълб за социалните права,
чиито идеи залегнаха в плат-
формата на социалистите",
коментира Златева. Зам.-
председателят на БСП зая-
ви, че най-важното е да си
кажем, че 12 години след
членството в ЕС изостава-
ме изключително много от
страните, с които тръгнахме
от едно ниво на икономичес-
ко развитие. Тя коментира,

Äåíèöà Çëàòåâà: Íà ïúðâî ìÿñòî çà ÁÑÏ ñà ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà è íàìàëÿâàíåòî íà íåðàâåíñòâàòà
че за последните 10 години
доходите на румънците и
чуждестранните инвестиции
в северната ни съседка рас-
тат чувствително над наши-
те. "За нас социална Евро-
па, социалната политика, на-
маляването на неравенства-
та и развитието на икономи-
ката са първостепенен при-
оритет", категорична бе Де-
ница Златева.
Деница Златева призова-

ва българските граждани да
подкрепят БСП с №18 в бю-
летината и да гласуват сво-
бодно и без страх, защото
за последните години леви-
цата е показала какво озна-
чава да си алтернатива на
10 годишното управление на
ГЕРБ. Тя каза още, че при
срещите й с хората, основ-
но в Северозападна Бълга-
рия, освен липсата на инф-
раструктура те са поставяли
и много други наболели
проблеми. Деница Златева
уточни, че част от тях са  из-
ключително ниските доходи
и липса на елементарни
здравни грижи. "Те постави-
ха и друга болна тема - в 21-
ви век хората да се  делят

на гласували и негласували
за една или друга партия. Не
може да се отказват соци-
ални услуги на човек, който
не е гласувал за кмет на
ГЕРБ. Примери за това са
кметовете на с. Раброво и
общ. Бойница", обяви Дени-

ца Златева.
"Важно е не да оставяме

Германия и Франция да дик-
туват приоритетите ни чрез
своите политики, а да има-
ме самочувствие и да тър-
сим коалиции по важните за
България въпроси, защото

изпихме горчивата чаша от
късната реакция по пакета
"Мобилност", коментира още
Деница Златева. Тя добави,
че има много теми, които
предстоят да се гласуват ка-
то следващия европейски
бюджет, който по думите й
неминуемо ще рефлектира
върху средствата за намаля-
ване на социалните и ико-
номическите регионални не-
равенства. "Трябва в тесен
диалог между евродепутати-
те, парламента и правителс-
твото, които програмират те-
зи средства, да се поучим
от грешките на предишните
периоди. Трябва да преценим
и дали си заслужава в една
община да построим стади-
он за 6 млн. лв., когато там
няма канализация или бол-
ницата е в окаяно състоя-
ние", посочи Златева. Кан-
дидатът за евродепутат ка-
за още, че правилното раз-
пределение на средствата от
ЕС е много важно, защото
за 12 години политиците не
са успели да убедят хората,
че има ефективен контрол
върху европейските средст-
ва.

нят залите, задават въпро-
си. Той бе категоричен, че в
последните години

България не се управля-
ва през институциите, а
през телевизията,
защото Бойко Борисов е

един много добър актьор.
"Той улавя обществените нас-
троения с изключителна ин-
туиция и ги отиграва със съ-
ответния скеч - рязане на
ленти, откриване на заводи,
дори и вече работещи", ко-
ментира още Иво Христов.
Иво Христов заяви, че

ГЕРБ умишлено поставят
по-тесни рамки на държав-
ния бюджет, за да генери-
рат излишък, с който да
разполагат по време на из-
бори. Той добави, че ГЕРБ
е морално рухнала партия,
която събира масовка от чи-
новници и по този начин
създава усещане, че зад
ГЕРБ стои внушителна си-
ла. "За да се промени ситу-
ацията у нас, за да има
предсрочни избори, има са-
мо едно условие - трябва
листата  на "БСП за Бълга-
рия", с номер 18, да побе-
ди", категоричен бе Иво
Христов.

"Предизборната кампания
започна без особен ентуси-
азъм, но хората разбраха, че
те са ключови за национал-
ната политическа ситуация,
тъй като от това дали ще по-
беди "БСП за България" за-
виси дали ще имаме пред-

поставки за предсрочни пар-
ламентарни избори, или ще
удължим агонията на

това правителство,
което е фабрика за
скандали - от "Апарта-
ментгейт", през къщи
за гости до къщата
в Барселона.
И това правителство от-

давна не е в състояние да
събере реформаторско мно-
зинство." Това каза пред
журналисти в Шумен канди-
датът от листата на "БСП за
България" Иво Христов. Ка-
то потвърждение на прова-
ла на ГЕРБ Христов допъл-
ни, че мониторинговият ме-
ханизъм над България няма
да бъде снет и това е ста-
нало ясно днес. "Другите два
приоритета бяха влизането
в Шенген и в чакалнята на
Еврозоната - и те също про-
паднаха - няма напредък по
никой от тях. Това резюми-
ра европейската политика
на сегашното правителство,
което и като име, и като за-
явка се афишира като про-
европейско, но се провали
във всички свои начинания,
остана само споменът как
европредседателство бе
употребено за нуждите на
политическия пиар, остават
прегръдките с европейски-
те лидери и това, което ме-
диите градиха като образ на
Борисов като някакъв кари-

катурен балкански Бисмарк,
от който образ не остана ни-
що, разбира се", каза още
Иво Христов. Той добави, че
според него Борисов се из-
живява като монарх и това
ясно личи от начина на раз-
пределянето на парите от та-
ка наречения бюджетен из-
лишък с постановления на
Министерски съвет, което си
е "отработен механизъм за
измама".
За работата на парламен-

та той каза: "Парламентът е
на дъното на своето дове-
рие, той практически не фун-
кционира, той се занимава
с кворума си". Смесването
на европейските и нацио-
нални теми на тези избори
Христов определи като нор-
мално. "Във Франция соци-
алните протести са център
на кампанията, макар те да
не са европейска тема. В
Германия ръстът на нацио-

нализма и крайната десни-
ца също са основна тема,
която е колкото европейс-
ка, толкова и национална.
В този смисъл- вече трудно
може да се разграничават
общоевропейските теми от
националните. Ние сме ед-
на общност и част от един
пъзел, в който всеки има
своето място и всеки влияе
на общия климат", заяви още
кандидатът на левицата.
Като свои приоритети в

работата си като евродепу-
тат Христов подчерта, че ще
се придържа към основни-
те политиките, заложени в
програмата на "БСП за Бъл-
гария". "Като всеки принад-
лежащ на левицата човек
съм привързан към социал-
ните теми - единната евро-
пейска минимална пенсия,
единната европейска мини-
мална заплата са част от Ви-
зия за Европа", каза той.
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Ако целият блок не е
засегнат, може би няма
да ни отпуснат компенса-
ции. Дали ще проявят
разбиране, дали ще се
променят наредбите - не
е ясно, каза земеделецът
Тодор Стойчев пред bTV.
Той е собственик и арен-
датор на 14 хил. дка
обработваема земя, като
две трети от нивите са в
землището на село Мора-
ва, Свищовско. Във втор-
ник неговите колеги от
Великотърновско също
бяха изненадани от леде-
ните топчета. Най-силна е
била стихията в селата
Шемлево, Леденик, Беля-
ковец и Ветринци, а по-
слаба - в село Пушево,
съобщава пресцентърът на
Общината, цитирана от
БТА. Кметът на Велико
Търново - Даниел Панов,

Ëåäåíàòà ñòèõèÿ íå ïîæàëè è
Ñåâåðîèçòîêà
Î÷àêâà ñå íîâ ñòóäåí ôðîíò
îò çàïàä íà èçòîê, êîéòî ìîæå
äà äîíåñå îùå ãðàäóøêè
è ïîðàçèè íà ðåêîëòàòà

вече е сформирал група
за реакции при бедствия
и аварии, която продължа-
ва с проверките на място.
Производителите по
селата се оплакват от
поразена реколта в гради-
ните и нивите си. Плани-
рат да извършат второ
засаждане на зеленчуци,
стига времето да се
стабилизира, пише Мони-
тор. Възрастните хора
прогнозират, че ни чака
гладна година. Зърнопро-
изводителите също се
опасяват, че ако градуш-
ките продължат, няма да
има зърно за хляб, ще се
наложи внос и цената му
вероятно рязко ще се
покачи.

Пак във вторник  сле-
добед градушка падна и в
района на Търговище.
Ледените късове са били

с размери от грахово
зърно до малък орех,
съобщиха за БТА от
Метеорологичната обсер-
ватория в града. Там те
са валели десетина ми-
нути, примесени с дъжд.

В Омуртаг са паднали
два валежа. При първия
градушката е била суха и
вероятно е нанесла по-
големи поражения върху
насажденията. Почти три
часа по-късно пада втора,
но този път примесена с
дъжд. Въпреки големите
размери, няма сериозни
поражения върху култури-
те, споделя жител на
село Камбурово.

Градушка с размери на
лешник е унищожила
насажденията и в дворо-
вете на жителите на село
Юнец, Варненско. Ледени-
те късове не са подмина-

ли и село Шкорпиловци,
където щетите са по-
сериозни, но тепърва ще
се оценяват, съобщава
БНР.

Синоптиците предуп-
реждават, че опасността
от градушки не е отмина-
ла. Този четвъртък се
очаква да мине нов
атмосферен фронт от
запад на изток, съобщава
Стефан Георгиев от Из-
пълнителна агенция за
борба с градушките за
БНТ. "След градушките
през последната седмица,
на всяка ракетна площад-
ка са доставени по 20
ракети, така че хората
могат да са спокойни, че
ракети има. Въпросът е
дали облаците ще се
образуват на защитени от
нас територии", допълни
метеорологът. ç

Прогнозите за производство-
то на пшеница в двете световни
суперсили САЩ и Русия спряха
свободното падане на цените и
обърнаха посоката към повише-
ние на международните пазари.
Американското хлебно зърно пос-
къпва през този месец с най-бър-
зия темп за последните близо две
години - от юни 2017 г. досега. В
същото време се повишават и ко-
тировките за руското зърно, ста-
на ясно от коментар на руския
аналитичен център "СовЕкон".
Пшеницата на борсата в Чикаго
поскъпна взривообразно минала-
та седмица заради бавния темп
на пролетната сеитба. Продажби-
те с доставка през юли оформиха
повишение на котировките с 9%
до 171 долара/тон. Увеличението
даде стимул за ръст на цените на
хлебното зърно и в Европа, глав-
но във Франция и в Русия.

Пролетната сеитба в САЩ до
12 май тази година е обхванала
45% от предвидените площи при
54% по същото време на мина-
лата година и средно 67% по то-
ва време на месец май през пос-
ледните пет години. Изоставане-
то може да се задълбочи заради
продължаващите дъждове, смятат
наблюдатели.

В същото време котировките
за руската пшеница от новата ре-
колта тръгнаха нагоре за първи
път от март тази година. Увели-
чението е с 1 долар до 183-186
долара/тон. Една от причините е,
че сред наблюдателите същест-
вува недоверие към прогнозите
за поредна силна година в про-
изводството на хлебно зърно в
Русия. Последната прогноза на
Департамента по земеделие на
САЩ е, че руската реколта 2019
ще бъде 77 млн. тона, без да се
включва производството в Крим,
което се оценява на около 1 млн.
тона. Оценката на "СовЕкон" е за
значително по-голямо производ-
ство на руска пшеница през тази
година - 83,4 млн. тона. ç

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН

Р Е Ш Е Н И Е
№ РД - 09/49

гр. Видин 07.05.2019 г.

На основание чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парла-
мент и на Съвета на Европейския съюз от 23 октомври 2007 г., относно общест-
вените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за
отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета, във връзка
с чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждава-
не на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници

с автобуси и писмо от Кмета на община Видин,
при нас с вх. №2803/2355/25.04.2019 г.

Р Е Ш И Х:

Давам съгласие Кметът на община Видин да сключи допълнителни споразуме-
ния, с които да бъдат удължени сроковете на договорите за възлагане на обществена
услуга - превоз на пътници по междуселищна автобусна линия Видин - Делейна от
квотата на Община Видин, утвърдена в Областната транспортна схема на област
Видин и градските основни автобусни линии в гр. Видин от Общинската транспортна
схема на община Видин, за срок на изпълнение - до 6 /шест/ месеца, считано от
датата на влизане в сила на настоящото Решение или до приключване на процеду-
рата в Общината за избор на превозвач по реда на Закона за обществените поръчки
(ЗОП), което от двете събития настъпи по-рано.

Съгласието за удължаване сроковете на договорите за възлагане на обществен
превоз на пътници е за изпълнение на маршрутните разписания по следните авто-
бусни линии:

І. Областна транспортна схема на област Видин:
Автобусна линия Видин - Делейна.
ІІ. Общинска транспортна схема на община Видин:
Градски основни автобусни линии в гр. Видин:
1. Автобусна линия №1 Селище - ЖП гара - СБЗона - ЖП гара - Селище - ТЕЦ;
2. Автобусна линия №4 Селище - Музей "Конака" - Калето - бул. "Панония" -

Селище - ТЕЦ;
3. Автобусна линия №5 Селище - бул. "Панония" - Калето - Музей "Конака" -

Селище - ТЕЦ;
4. Автобусна линия №6 Селище - 120 ап. - ЖП гара - Калето - бул. "Панония"

- Нов гробищен парк.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) до-

пускам предварително изпълнение на настоящото Решение.
Мотиви:
С писмо, при нас с вх. №2803/2355/23.04.2019 г., Кметът на община Видин

уведомява, че на 07.05.2019 г. изтичат сроковете на сключените договори за
обществен превоз на пътници по горецитираните автобусни линии. В Община Ви-
дин се провежда процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по реда
на ЗОП в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент
и на Съвета от 23 октомври 2007 г., относно обществените услуги за пътнически
превоз с железопътен и автомобилен транспорт. Процедурата е от-
крита с Решение №ПО-01-10-3075/03.11.2017 г. на Кмета на община Видин. Пред-
метът на обществената поръчка съдържа обособени позиции на отделни автобусни
линии, като под позиция №8 е включена линията Видин - Делейна и
под позиция №16 градските основни автобусни линии. Срещу това Решение с
№ВХР-2537-30.11.2017 г. е подадена жалба до Комисията за защита на конкурен-
цията и е образувано производство. След приключването му е издадено Решение
№ОП-01-8/01.02.2018 г. на Кмета на община Видин, с което сроковете по проце-
дурата се удължават, на основание чл.100, ал.11 от ЗОП и чл.28, ал.5 от ППЗОП.

Към писмото на Кмета на община Видин са приложени:
* 4 бр. договори, сключени на 07.11.2017 г. между Община Видин и ЕТ

"Алексиев-91-ВД-Вергил Алексиев", "Елпида 2017" ООД, "Вентотур" ЕООД и "Чаро-
дей-13" ЕООД за възлагане на обществен превоз на пътници по градски основни
автобусни линии №1, №4, №5 и №6. Сроковете на действие на договорите са: до
приключване на процедурата в Община Видин за избор на изпълнител, за не

повече от 6 /шест/ месеца, считано от 07.11.2017 г.
В договора сключен с "Елпида 2017" ООД е отразено, че изпълнителят приема

да извършва обществен превоз на пътници и по междуселищна автобусна линия
Видин - Делейна от утвърдената Областна транспортна схема на област Видин.

* 4 бр. допълнителни споразумения, сключени на 06.11.2018 г. между Община
Видин и горецитираните превовачи, с които сроковете на визираните договори се
продължават до 6 /шест/ месеца, считано от датата на влизане в сила на Решение
№РД-09/105 от 02.11.2018 г. на Областен управител на област Видин или до прик-
лючване на процедурата в Общината за избор на превозвач по реда на ЗОП, което
от двете събития настъпи по-рано.

* Решение №ПО-01-10-3075/03.11.2017 г. на Кмета на община Видин за откри-
ване на процедура по ЗОП с наименование "Обществен превоз на пътници по авто-
бусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схе-
ми, квота на община Видин, по обособени позиции".

* Решение №ОП-01-8/01.02.2018 г. на Кмета на община Видин, с което сроко-
вете по процедурата се удължават съгласно чл. 100, ал. 11 от ЗОП и чл. 28, ал. 5 от
ППЗОП.

От посочените обстоятелства е видно, че визираните автобусни линии са съ-
ществуващи и осъществяват транспортни връзки между пунктове в чертите на гр.
Видин, както и с други населени места в Област Видин, което обуславя обществената
потребност от тяхното изпълнение. Договорите с настоящите превозвачи изтичат в
много близък срок, в който процедурата в Община Видин за избор на изпълнители
няма да е приключила. Налице е непосредствен риск от прекъсване изпълнението на
важна обществена услуга - пътнически превоз с автобусен транспорт. Съгласно чл.
5, § 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на
Европейския съюз от 23 октомври 2007 г., относно обществените услуги за пътни-
чески превоз с железопътен и автомобилен транспорт, в случай на прекъсване на
услугите или на непосредствен риск от такова прекъсване компетентният орган може
да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във вид на пряко възлагане или
формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за услуги, или във вид на
изискване за изпълнение на някои задължения за обществени услуги. Възлагането
или удължаването на обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка, или налага-
нето на такава поръчка, не надвишават две години.

Правната норма на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени
превози на пътници с автобуси разпорежда, че в случаите по чл. 5, § 5 от Регламент
(ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.,
областният управител е органът, компетентен да предприеме спешната мярка при
условията на регламента.

С оглед горното, на основание чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 г. на
Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. и във връзка с чл. 16д, ал.
6 от Наредба № 2/15.03.2002 г. е дадено настоящото съгласие, Кметът на община
Видин да сключи допълнителни споразумения, с които да бъдат удължени сроковете на
договорите за възлагане на обществена услуга - превоз на пътници по автобусна
линия Видин - Делейна и градските основни автобусни линии в гр. Видин, за срок на
изпълнение - до 6 /шест/ месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящото
Решение или до приключване на процедурата в Общината за избор на превозвач по
реда на ЗОП, което от двете събития настъпи по-рано.

Обективно е невъзможно Решението да влезе в сила преди датата на изтичане
на цитираните по-горе допълнителни споразумения към договорите за обществен
превоз на пътници - 07.05.2019 г., поради което съществува опасност да бъдат
съществено накърнени интересите на лицата, ползващи услугата автобусен превоз
на пътници по изброените линии. За да не бъде преустановено предоставянето на
транспортните услуги, на основание чл. 60, ал.1 от АПК се допуска предварително
изпълнение на Решението.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник.
Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд - Видин от всяко

заинтересовано лице в 14-дневен срок от публикуването му.
Решението да се връчи на Кмета на община Видин за изпълнение и на Начални-

ка на Областен отдел "Автомобилна администрация" - Видин за сведение и контрол.
ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН
АНЖЕЛО МЕТОДИЕВ
Заместник областен управител на област Видин
/съгласно Заповед №РД 09/47/24.04.2019 г./

П О К А Н А

Управителният съвет на
ЗПК "Тунджа" - с. Окоп, област Ямбол

на основание чл. 11, ал. 1
от Устава на ЗПК свиква годишно
отчетно събрание на 12.06.2019 г.

от 9.00 часа в салона на читалището
в с. Окоп с ДНЕВЕН РЕД:

1. Прекратяване членство в ЗПК"Тун-
джа" съгласно Устава на ЗПК.

Докладва: Донка Желева
2. Доклад на УС на ЗПК "Тунджа" с.

Окоп за производствените и икономи-
чески резултати за 2018 г.

Докладва: Председателят на ЗПК
3. Доклад на КС на ЗПК "Тунджа" с.

Окоп за 2018 г.
Докладва: Председателят на КС

4. Приемане на Годишния финансов
отчет за 2018 г

Докладва: Счетоводителят на ЗПК
5. Вземане решение за ползване на

кредити за производствени и инвести-
ционни цели и работа с Разплащател-
ната агенция и ДФ "Земеделие".

Докладва: Председателят на ЗПК
6. Вземане решение за разпореж-

дане с ДМА на ЗПК.
Докладва: Председателят на ЗПК

ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ събранието
ще се проведе на същата дата и също-
то място един час по-късно.

Поканват се член-кооператорите да
присъствуват.

От УС на ЗПК "Тунджа" с. Окоп

Çàùî ïîñêúïâà
ïøåíèöàòà íà
ñâåòîâíèÿ ïàçàð?
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На 16.03.2019 г., Управител-
ният съвет на ПК "Победа" отче-
те годишните финансови резул-
тати за 2018 г. Като цяло годи-
ната е успешна за горскостопан-
ския сектор и за втори път от
2014 г., общият финансов ре-
зултат позволява увеличение на
наемите на дка за стопанисва-
ните гори в ревир "Джурково".

С подробен анализ за фи-
нансовото и организационно със-
тояние на кооперацията, с ясно
дефинирани проблеми, с доста-
тъчна самокритичност и мисъл да
се съхрани кооперацията бяха
очертани насоките за 2019 г.
Въпреки демографските предиз-
викателства, с вяра основана на
опита, и че успехите се постигат
с постоянство и много труд,
Председателят на кооперацията
Софка Янкова повежда за 6-та
поредна година колектива към об-
щата цел "Да успеем, въпреки
всичко".

Макар да е сред най-обез-
людените райони на Пловдивска
област, ПК "Победа" върви по дъл-
гия си път от 1941 г. и, продъл-
жава да е съществена част от
социално-икономическия живот
на Община Лъки. За поредна го-
дина ПК "Победа" заслужено е
номинирана сред 50-те най-доб-
ри кооперации в ТОП класацията
на ЦКС.

Съчетаването на промишле-
на дейност (дърводобив и дър-
вопреработване), търговска дей-
ност и хлебопроизводство прави
кооперацията адаптивна в една
специфична демографска и ико-
номическа среда, но точно тази
структура от икономически дей-
ности изисква повече управлен-
ски умения, провокира усет към
проблемите.

Търговска дейност

През всичките години от
2014 г., когато поех коопераци-
ята, за късмет условията за тър-
говска дейност коренно се про-
мениха при факта на редуцирани
до минимум субсидии от Репуб-
ликанския бюджет и динамични
материални, и трудови разходи,
следваше с всички сили да оп-
равдаем доверието на нашите
членове. Участието в търгове за
снабдяване с основни хранител-
ни продукти на заведенията към
ОбА - гр. Лъки, изграденият меж-
динен склад за хранителни сто-
ки, наемите от отдадени обекти
са спасителни като цяло за тър-
говската ни дейност.

В обезлюдените до 30-50 до
100 жители населени места и още
по-обезлюдени махали, където
принципите на пазарна икономи-
ка са изместени от социален ан-
гажимент и стремеж за оцелява-
не, като слънце след градушка в
началото на 2019 г. се оказа въз-
можността, ПК "Победа" да по-
падне в пилотния проект на ЦКС
за обслужване с мобилен мага-
зин. Така можем да задоволим по-
качествено продоволствените нуж-
ди на хората, да реализираме ико-
номии за труд и издръжка, но и
да докажем грижите си към все-
ки един жител.

Можем да сме горди най-ве-
че със спасеното хлебопроизвод-
ство на фона на фалиралите де-
сетки хлебопекарни на терито-
рията на Пловдивска област, ко-
ето от началото на 2019 г. е
съсредоточено да задоволява
местния пазар с разнообразие
от бял, типов, пълнозърнест, ца-
ревичен хляб, както и с произ-
водство на закуски. На цялата
територия на Община Лъки, един-
ствено просъществува коопера-
тивната фурна, която осигурява
хляба до селца и махали, вклю-
чително по празници и в снеж-
ните преспи, когато нашите кон-
куренти на реализират доставки.

Горскостопански
сектор

От 2010 г., ПК "Победа" сто-
панисва към 21 хил. дка гори.
Към настоящия момент коопера-
цията обединява собственост на
физически лица - бивши член ко-
оператори, общинска и държавна
такава. С наличния дървесен ре-
сурс, предимно смърч, ела и бял
бор се захранва дърводелски цех
за първична преработка на дър-
весина. Добивът от широколист-
на обла дървесина се реализира

носно неправомерно възстанове-
ните общински гори през 2000
г., създаден от бившата Позем-
лена комисия - гр. Лъки. От то-
гава, до днес един и същ проб-
лем, свързан със спорните об-
щински гори се възпроизвежда
по един и същи начин от Общин-
ска служба по земеделие - гр.
Асеновград, офис Лъки, с без-
контролното отношение на по-
висше-стоящите компетентни ин-
ституции.

За пореден път, от 2008 г.
по съдебно производство, въп-
реки обявеното в нищожност Ре-
шение на Община Лъки от ком-

гори е ясен. Знае се, че Горов-
ладелските кооперации в Родо-
пите са създадени на основание
Закона от 1911г. за продаване
на някои държавни гори на бив-
шите им собственици и послед-
валите го изменения от 1923,
1927, 1931 и1941 г., с които се
регламентират задължението от-
купените гори да се стопанисват
по кооперативен начин. На това
основание в Родопите са били
създадени и са действали до на-
ционализацията 1947-1948 г. -
119 горовладелски и горскопро-
изводителни кооперации.

С Реституционния закон от
1997 г. на една част от коопе-
рациите се отне възможността да
защитят правата на бившите
член-кооператори, възстанови се
собствеността на част от тях в
идеални части на ревирите.

Остатъчният фонд се възс-
тановява служебно на държава-
та и съответно кооперациите са
задължени с финансов ресурс,
както към всички останали член-
кооператори.

Несправедливостта на рести-
туционния закон от 1997 г., мно-
гократно изменян и допълван ус-
ложнява процесите на управле-
ние все повече.

Отхвърлянето на една спра-
ведлива промяна на Закона в
частта за кооперативните гори
би подпомогнало в голяма сте-
пен ефективното им управление.
Освен, свързаните с възстано-
вяването на собствеността вър-
ху кооперативните гори, не по-
малко трудности изпитва коопе-
рацията от липсата на горска ин-
фраструктура, а изграждането й
е необходимо условие за съвре-
менното лесовъдство.

Програмата за развитие на
селските райони не покрива на-
шите очаквания за финансов ре-
сурс, а наложените ограничения
правят недостъпна програмата за
решаване този значим проблем.

Насочването на собствен ин-
вестиционен ресурс, не допри-
нася за постигането на такава
цел. Българската гора губи спо-
собността си да бъде неизчер-
паем източник на доходи, не са-
мо заради въведените ограниче-
ния на ползването.

Към съвременното стопанис-

ПК „Победа“ гр. Лъки върви напред
с постоянство и решителност

ване на горите трябва да се гле-
да всеобхватно от законното
уреждане на собствеността до
разумното и контролирано експ-
лоатиране.

Неглижирането на въпросите
компенсациите за собственици-
те на гори от зоните на "Натура
2000", в съответствие на изда-
дените заповеди още през 2007
г., неизвестно защо се отлагат с
години.

Неиздаването на съответна-
та нормативна уредба от страна
на Министерството на земеде-
лието, храните и горите (МЗХГ),
касаеща прилагането на подмерки
от Оперативна програма за раз-
витие на селските райони за пе-
риода 2014 - 2020 г., като:

Подмярка (12.2 ОПРСР) "Ком-
пенсации за гори в Натура 2000";

Подмярка (15.1.ОПРСР) Пла-
щания за горски екологични ан-
гажименти;

Подмярка (15.2.ОПРСР) Под-
помагане за запазване и подд-
ръжка на горски генетични ре-
сурси, ощетява години наред соб-
ствениците на гори, макар, че пра-
вилата за директни плащания на
собствениците на земеделски зе-
ми отдавна са в действие.

Такива правила, по които би
трябвало да бъдат подпомогнати
и овъзмездени стопани на горс-
ки територии, които изпълняват
поети ангажименти от държавата
по отношение на задължения,
произтичащи от други закони по
опазване на местообитания и
създаване на по-добри условия
на живот на защитени и/или пос-
тавени под определена закрила
растителни и животински видо-
ве, представители на дивата фло-
ра и фауна, неизвестно защо се
бавят за горски територии по
"Натура 2000".

Нуждата от тези компенса-
торни средства за кооперация,
като нашата са жизнено важни,
тъй като устойчивото управление
на горите, реално означава пре-
одоляване на ред трудности, а
именно: силно пресечни терени;
ограничен достъп, поради липса
на горска пътна инфраструктура;
демографска криза в района и
свързаната с нея липса на ра-
ботна ръка.

Стопанисването на горите на
кооперативни начала е осъзната
необходимост от обединяване на
собствениците на гори за съв-
местно управление на горските
ресурси от далечното минало,
който факт следва да бъде оце-
нен и на съвременния етап на
стопанисване на горските ресур-
си. Разчитам, че визираните
проблеми ще се вземат предвид
от отговорните институции. Виж-
да се, че решението им зависи
от законодателния орган и от
най-високо ниво.

В заключение, искам да уве-
ря нашите член-кооператори, че
ще продължим в усилията си да
преодоляваме трудностите, вклю-
чително и тези, независещи от
нас. Задачите и проблемите пред
ПК "Победа" за 2019 г. няма да
са по-лесни от изминалата годи-
на. Ръководството на коопераци-
ята, Управителния и Контролния
съвет си даваме сметка, че де-
мографските и икономически фак-
тори ще продължават да ни про-
тиводействат. Но също така зна-
ем, че в трудностите се раждат и
възможности и сме го доказвали
многократно през годините.

� ПК "Победа" членува в РКС Пловдив и от 2010 г. е правопри-
емник на ГПК "Сарп борун";
� Броят на заети в кооперацията е 23 души
� Член-кооператорите са 645 души, от които 19 са до 35-го-
дишна възраст;
� Основните стопански дейности са търговия на дребно, хле-
бопроизводство, дърводобив и дървопреработване, като търгови-
ята на дребно и хлебопроизводството съставляват над 60% от
общите приходи на кооперацията.
� Кооперацията осъществява търговска дейност в 8 собствени
търговски обекти, 5 от които са част от национална търговска
верига КООП.

Визитка:

Софка ЯНКОВА,
председател на ПК
"Победа", гр. Лъки:

на вътрешния пазар, а с дърва
за огрев от 1000 куб. м, ежегод-
но се снабдяват собствениците на
гори и местното население.

Ръководството на ПК "Побе-
да" най-целенасочено се стреми
към резултат, който да задово-
лява материалния интерес на
собствениците на гори, въпреки
усложнените фактори за спра-
вяне в дърводобива - липса на
горски пътища, техника и работ-
на ръка.

Новият горскостопански план
(2016-2026 г.), за стопанисване
на горите в обхвата на коопера-
цията вече е факт. Контролните
системи в управлението на гори-
те безспорно допринасят за по-
вече дисциплина и разумно сто-
панисване на горите, но някои
проблеми продължават да са
"прът в колелото ни".

Отново е на ход спорът на
кооперацията с Община Лъки, от-

петентния съд, административният
орган - ОСЗ-Асеновград, издава
административни актове за соб-
ственост идентични на оспоре-
ните и обявени в нищожност, пре-
небрегвайки изцяло законната ад-
министративна процедура по въз-
становяване на горите, доказа-
телствени документи за собст-
веност, исторически факти, свър-
зани със собствеността на де-
сетки правоимащи собственици
на гори в съставните ревири към
кооперацията. Споделям тези
проблеми, защото години наред
те блокират дейността на коопе-
рацията в осъществяване на най-
важните цели и решения в уп-
равлението на ГФ, провокират из-
лишни бюджетни разходи и не-
възможност да се мисли и рабо-
ти перспективно.

За компетентните прависти и
специалисти проблемът с възс-
тановяването на кооперативните

Софка ЯНКОВА,
председател на ПК
"Победа", гр. Лъки

ПК „Победа“ гр. Лъки върви напред
с постоянство и решителност
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Проливен дъжд с
градушка във вторник
вечерта наводни множес-
тво улици във Варна,
включително част от
новия булевард "Васил
Левски". Голямото коли-
чество валежи е предиз-
викало пропадане на
кръгово кръстовище над
булеварда. От разпрост-
ранените в социалните
мрежи клипове се вижда,
че се е срутил тротоар, а
водата се е изсипала
като водопад върху новия
път.

Булевард "Васил
Левски" бе пуснат за
движение малко преди
Великден от премиера
Бойко Борисов. Обектът
все още не е приет
окончателно от властите
с акт 16. Строителството
струваше близо 120
милиона лева и е най-

Äâóåòàæíî êðúñòîâèùå íà ïúòíîòî
ñúîðúæåíèå ïðîïàäíà ÷àñîâå, ñëåä êàòî
ïðåìèåðúò ïîõâàëè êà÷åñòâîòî ìó,
áåç äà èìà àêò 16

голямата държавна ин-
вестиция във Варна за
последните десетилетия.
Малко преди пороя
премиерът Бойко Бори-
сов отново бе в морския
град, за да се срещне
със симпатизанти и да се
похвали с местните
проекти, финансирани от
общината и правителст-
вото. Той заяви, че по
трасето на булеварда
нямало никакви пробле-
ми, въпреки очевидния
факт, че едно от кръсто-
вищата му е наклонено и
с нарушена окръжност,
друга част от булеварда
мина през трибуните на
градския стадион "Спар-
так", а обширни участъци
от платната му остават
под вода след всеки
валеж. Малко преди
пороя премиерът Бойко
Борисов отново бе в

Áóëåâàðä çà 120 ìëí. ëåâà âúâ
Âàðíà ñå ïðåâúðíà âúâ âîäîïàä

7.3% спад на пътува-
нията на българските
граждани отчита нацио-
налната статистика за
първите 3 месеца на 2019
година спрямо същия пе-
риод на миналата 2018 го-
дина. Данните са на На-

ционалния статистически
институт (НСИ) относно
туристическите пътувания
и разходите в туристичес-
кия сектор на населени-
ето за месеците януари,
февруари и март. Иначе
през първото тримесечие
на 2019 година 929 хиля-
ди българи са реализи-
рали туристически пъту-
вания. 78.4% от всичките
са пътували на територи-
ята на България.

Едва 17.7% е делът на
тези, които са пътували
в чужбина. Останалите
3.9% от са се разходили
както в страната, така и
в чужбина. Данните по-
казват още, че 45.4% от
пътуванията на територи-
ята на страната, както и
61.4% от тези в чужбина
са били с цел почивка и
екскурзия.

Относно разходите -
за пътуващите в страна-
та най-голям е относител-
ният дял на разходите за
храна - 33.7%, докато пъ-
туващите зад граница ло-
гично харчат най-много
за транспорт - 35.1% от
всички разходи. Иначе в
началото на тази година
средният разход при пъ-
туване в България на ед-
но лице (с лична цел) е
195 лева. За пътуване в
чужбина средният разход
възлиза на 556 лева. Съ-
щевременно разходите
на едно лице за профе-
сионално пътуване са
средно 160 лева в стра-
ната и 1172 лева в чуж-
бина.

НСИ отчита още, че
през първото тримесечие
на година най-много са
пътували българите на
възраст между 25 и 44 го-
дини. Техният дял е 417.6
хиляди души, или 45% от
всички пътували лица.ç

морския град, за да се
срещне със симпатизанти
и да се похвали с мест-
ните проекти, финансира-
ни от общината и прави-
телството.

В официалното съоб-
щение на община Варна
се казва, че валежите не
са предизвикали пробле-
ми по трасето на новия
бул. "Васил Левски", но
такива са установени по
някои от прилежащите
пътни артерии. Сериозно

количество вода се е
събрало на около 150
метра от кръговото на
бул. "Цар Освободител" -
в посока кварталите.
Проблемът е създаден
заради запушени шахти и
свлечени земни маси,
останали от строителния
период (на булеварда).
Местната власт обещава
да монтира дъждоприем-
ни решетки и канализа-
ция навсякъде, където
това не е направено. ç

Áúëãàðèòå
ïúòóâàò
ïî-ìàëêî
òàçè ãîäèíà

Започна 90-дневният
срок за участие в проце-
дурата за избор на страте-
гически инвеститор за АЕЦ
"Белене". Процедурата за
избор на стратегически ин-
веститор по проекта АЕЦ
"Белене" бе публикувана
вчера  в Официалния вест-
ник на Европейския съюз,
съобщи Министерството на
енергетиката. Срокът за по-
лучаване на заявления за
участие в процедурата за
избор на стратегически ин-
веститор е до 90-ия ден,
считано от датата на пуб-
ликуване на поканата в
Официален вестник на ЕС.
Индикативният срок за
приключване на процеду-

БДЖ осигурява над 8000
допълнителни места във
влаковете за почивните дни
по повод Деня на славянс-
ката писменост и култура.
За тази цел ще бъдат уве-
личени с допълнителни ва-
гони съставите на някои
влакове, които пътуват по
основните направления в
страната.

От 23 до 26 май включи-
телно, с увеличени състави
ще пътуват някои влакове
по следните маршрути: Со-
фия-Варна-София; София-
Бургас-София; София-Плов-

ÁÄÆ ïóñêà 8000 äîïúëíèòåëíè
ìåñòà çà ïðàçíèöèòå

див-София; София-Свилен-
град-София; София-Стара
Загора-София; София-Горна
Оряховица-София; София-
Лом-София; София-Видин-
София; София-Благоевград-
София; София-Кюстендил-
София; София-Петрич-Со-
фия и Септември-Добрини-
ще-Септември.

От националния превоз-
вач напомнят, че при заку-
пуване на двупосочен би-
лет гражданите могат да
ползват от 10 % до 30 %
намаление от редовната це-
на на билета в зависимост

от различните търговски
оферти на дружеството. До-
пълнителна информация за
свободните места могат хо-

рата могат да получат на
гишетата и на билетните ка-
си в гарите, както и на те-
лефон 0700 10 200. ç

90 äíè ùå ñúáèðàìå ïðåäëîæåíèÿ êîé äà ñòðîè ÀÅÖ „Áåëåíå“
шение от 29 юни 2018 г. на
Министерския съвет са би-
ли възобновени действия-
та по търсене на възмож-
ност за реализация на про-
екта за АЕЦ "Белене" съв-
местно със стратегически
инвеститор на пазарен
принцип.

Заявление за участие в
процедурата за избор на
стратегически инвеститор,
съответно интерес за при-
добиване на миноритарно
акционерно участие в про-
ектната компания могат да
подават български или чуж-
дестранни юридически ли-
ца, както и обединения от
такива, пише още в съоб-
щението. ç

рата е 12 месеца от днеш-
на дата.

От енергийното ведомс-

тво припомнят, че с реше-
ние на Народното събра-
ние от 7 юни 2018 г. и ре-
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- Г-н Енчев, с какво тези избори за
Европейски парламент са по-различни
от всички досегашни?

- Различни са от всички останали
избори, защото за първи път ще имаме
шанса да нанесем политически нокдаун
на ГЕРБ и така да предизвикаме извън-
редни парламентарни избори. Победим
ли на евровота, което може да го нап-
рави само най-голямата опозиционна
партия, това ще окуражи хората на
предстоящите местни избори. А те са
съдбоносно важни за разрушаването на
феодалния модел на управление в
общините. В малките населени места
ГЕРБ, ДПС и ОП са овладели не само
местната власт, но и целия стопански
живот. Пипалата на този октопод
трябва да бъдат отсечени сега, иначе ни
чака ново робство.

- У хората се създава усещането за
нещо като Отечествен фронт срещу
сегашното управление. Вие в качество-
то си на партиен лидер или на гражда-
нин сте в листата на БСП?

- Аз съм от гражданската квота на
"БСП за България". Тук партийността
няма никакво значение. А че трябва
нов Отечествен фронт срещу мутриза-
цията на обществото, това е извън
всяко съмнение. Евроизборите са
нашата Сталинградска битка - битката,
която е решаваща за изхода на Втора-
та световна война. И тогава, и сега,
на фронтовата линия има само две
сили. И ако искаме лошите да бъдат
победени, на евроизборите на 26 май
съпротивата срещу тази власт трябва
да се обедини и протестният вот да
отиде в "БСП за България", а не да се
разпилява в малки партии и мажори-
тарни кандидати, нямащи никакъв
шанс. След победата на 26 май всеки
член на Отечествения фронт срещу
коалицията "ГЕРБ-Опитомени патрио-
ти" може да продължи по собствен път.
Та дори Радан Кънев призна, че седе-
сари и десебари са му споделяли, че на
евроизборите ще гласуват за БСП, за
да се срази ГЕРБ и така да се възроди
автентичната десница.

- Какви са подводните камъни за
управляващите и за опозицията?

- Управляващите са на дъното и се
надявам повече да не изплуват. Подвод-
ният камък за опозицията е АБВ, която
открадна от Столетницата марката
"Коалиция за България" и се надява
така да измами избирателите, гласува-
щи за "БСП за България". Тази грозна
кражба стана с помощта на ЦИК и
Върховния административен съд, които
са поделения на "Дондуков" 1. АБВ
играе за ГЕРБ, надявайки се да открад-
не един процент от БСП и така да
осуети поражението на Борисов. Затова
нека избирателите първо да гледат
номера на нашата коалиция - №18.  А
след това да гласуват преференциално,
надявам се за мен с преференция №110.

- Смятате ли, че хората са уморени
от политика и ще има слаба избира-
телна активност?

- Трудно ми е да позная избирател-
ната активност. Надявам се  обаче
гневът от корупцията и беззаконието
да активизира честните и онеправдани
граждани и те масово да излязат пред
урните.

- Българинът обича да пипа с ръка
това, което му обещават. Не ви ли се
струва, че за средностатистическия

Велизар
Енчев,

журналист
международ-
ник и канди-
дат за евро-

депутат от
"БСП за

България"

В Европейския
парламент ще
подкрепя
кандидатурата
на румънката
Лаура Кьовеши
за европейски
главен
прокурор.
Ще оказвам
решителна
съпротива на
Истанбулската
конвенция и
Пакта за
миграция

Åâðîèçáîðèòå ñà íàøàòà
Ñòàëèíãðàäñêà áèòêà

Велизар Енчев
е доктор по
международно
право и
международни
отношения.
Кадрови
служител на
Първо главно
управление на
Държавна
сигурност и
Националната
разузнавател-
на служба
(1985-1996
г.), работи в
СФР Югосла-
вия под
прикритието
на кореспон-
дент на
"Отечествен
фронт" и БНТ,
посланик на
Република
България в
Република
Хърватия
(1997-2002
г.), в момента
е водещ на
предаването
"Дискусионен
клуб" в
Българска
свободна
телевизия.

гласоподавател европейските избори са
нещо имагинерно и как може да бъде
провокиран?

- Народ, който мълчи, когато трябва
да крещи, си заслужава нерадостната
съдба. А когато аплодира, вместо да
презира, това вече е диагноза. За тези
десет години порочно управление бълга-
рите прекалено дълго мълчаха, преглъ-
щаха неправдата и се бунтуваха само на

маса. Затова вярвам, че търпението им
е изчерпано и на 26 май те ще изриг-
нат. Дано не сгрешат в избора си кого
да накажат и кого да подкрепят.

- Вас ви определят като патриота в
листата на БСП, какви са личните ви
каузи, за които ще се борите в Европар-
ламента?

- В Европейския парламент ще
подкрепя кандидатурата на румънката
Лаура Кьовеши за европейски главен
прокурор. Ще оказвам решителна
съпротива на Истанбулската конвенция
и Пакта за миграция. Ще предложа
създаването на Фонд за демографски
застрашените страни в ЕС, като Бълга-
рия трябва да е най-големият получа-
тел на финансови стимули за младите
семейства в районите с най-ниска
раждаемост.  В рамките на диалога "ЕС

- Република Турция" ще поставя акцент
върху изплащането на задълженията
на турската страна към тракийските
бежанци.  Ще гласувам против членст-
вото на Турция в Европейския съюз.
При преговорите на ЕС с Република
Северна Македония и Република
Сърбия ще поставя като условие за
тяхната евроинтеграция стриктното
спазване на правата на българите в
Западните покрайнини и Македония.
Ще започна кампания за изравняване
на доходите за един и същ вид труд в
западноевропейските фирми и в техни-
те клонове в България. Ще подкрепям
отмяната  на санкциите на ЕС срещу
Руската федерация.

- В твърде агресивната си предиз-
борна кампания ваш опонент от
ВМРО громи Истанбулската конвен-
ция, а медии разкриха, че като евро-
пейски депутат не е гласувал срещу нея.

- Ангел Джамбазки е политически
продукт на новото време, в което
измамата е норма, а почтеността се
приема за глупост. Но ако Джамбазки
е брокер, търгуващ с националната
идея в Европарламента, на родния
терен Красимир Каракачанов е бъл-
гарският Горбачов. По ирония на
съдбата, както съветският комунист
№1 предаде комунизма и ликвидира
Съветския съюз, така и лидерът на
ВМРО предаде българската кауза в
Република Македония с подписания
договор със Скопие, признаващ
сътворените от сърбите "македонска
нация", "македонски език" и "македон-
ска история"…

- Валери Симеонов и Красимир
Каракачанов обещаха да преборят
демографския срив…

- Обещанията на Симеонов и
Каракачанов ги
видях на 5 октом-
ври 2014 година.
След като седем
години заедно се
борихме срещу
олигархията и
нейното отроче
ГЕРБ, след като
седем години всяка
вечер водех "Дис-
кусионно студио" в
СКАТ с една кауза,
часове след избор-
ната ни победа на
парламентарните
избори двамата
обявиха, че ще
бъдем коалицион-

ни партньори на… ГЕРБ. Напуснах ги
начаса, без никакво колебание, омер-
зен от циничната им философия
винаги да са с победителите.

Затова се обръщам към всички
настоящи и бивши членове и симпати-
занти на НФСБ, "Атака" и ВМРО.
Обръщам се към българските пенсио-
нери, подмамени да гласуват за Обе-
динени патриоти с лъжливото обеща-
ние за 300 лева минимална пенсия.
Обръщам се към жителите на опусто-
шените от набези села, повярвали на
лъжата за полицай във всяко селище:
Ако искате да гласувате за истинския
патриотизъм, а не за лъжепатриотиз-
ма, на изборите за Европейски парла-
мент имате избор.

Интервюто взе
Теофан ГЕРМАНОВ
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ЧЕТВЪРТЪК
приложение
ЗА ДОМА10. ÄÎÌÚÒ

Повечето домове са изпъл-
нени със свежи, зелени и пъс-
тро цъфтящи стайни расте-
ния в саксии. Някои  от цве-
тята красят гостната, други са
в дневната, има също в спал-
нята и кухнята или на балко-
на. В офисите също има сак-
сии. Знаем ли, обаче, каква
енергия излъчват цветята у
дома, пречат или помагат?
Какво е най-подходящото рас-
тение за конкретна стая и съ-
четава ли се положително с
нас и нашия характер или
може да предизвика конфлик-
ти? Въпроси, на които ще да-
дат отговор, едни от най-чес-
то срещаните цветя в дома ни:

Бегония. Цъфти с изклю-
чително голямо разнообразие
- бяло, розово, червено. Вли-
яе положително и ще ви на-
кара да забравите проблеми-
те. Стимулира раждането на
нови идеи, инициативи и же-
лания. Влиянието й може да
се засили, ако саксиите с то-
ва цвете, са повече от една.
Може да се отглежда във вся-
ко едно помещение, където хо-
рата се нуждаят от топлина и
подкрепа - в детски градини,
при възрастни хора и т.н.

Драцена. Приличащо на
дръвче с твърдо стъбло и ко-
рона с тънки или дебели лис-
та, то често се нарича и пал-
ма, но истинското му име е
драцена. Може да израсне
почти до тавана на големи-
на, после да се среже и раз-
сади при желание. Рядко цъф-
ти, обичайно се случва при
по-възрастно растение. Дра-
цената ще ни зареди с много
енергия и сила, оптимизъм
и хармония. Дръвчето е сред
най-предпочитаните за отг-
леждане у дома, тъй като да-
ва много положително наст-
роение и емоция, като изпъл-
ва с тях цялата стая и се усе-
ща още от вратата.

Цветята внасят зеленина
и позитивна енергия вкъщи.
Но това не са единствените
причини, заради които хо-
рата се обграждат с расте-
ния. Съществуват видове,
които имат способността да
пречистват въздуха. Вижте
как да използвате някои цве-
тя за чист въздух у дома.

Известно е, че растения-
та са полезни за хората не
само заради естетическата си
роля, но и защото освобож-
дават кислород и абсорбират
въглероден двуокис. Някои
видове обаче се радват и на
специалното умение да про-
чистват и токсините във
въздуха. И въпреки, че много
домакини чистят вкъщи ста-
рателно и редовно, това не
ги предпазва от вредните ве-
щества наоколо.

Най-познати са формал-
дехидът (който се съдържа
в килими, тапицерии и дру-
ги форми на домашния тек-
стил), бензолът (който отк-
риваме в пластмасови из-
делия и предмети, израбо-
тени от синтетични влакна),
въглеродният окис (който се
отделя от балатума, мокета,
плоскостите на някои мебе-
ли, лакираните повърхнос-
ти),трихлоретилен (който се
освобождава при употреба
на по-силни почистващи
препарати), ацетон, амоняк,
фенол.

Цветя за чист въздух вкъщи

Учени са установили, че
хората могат да пречистят
домовете си от въпросните
токсини, като използват спе-
циални видове растения, ко-
ито умеят да филтрират въз-
духа. Хубавото е, че повече-

то от тях са лесни за отг-
леждане, рядко проявяват
капризи и допринасят за по-
уютна и приятна атмосфера
вкъщи. Смята се, че видо-
вете с по-големи листа са
най-добрите "пречиствате-

ли", тъй като токсините се
абсорбират именно през лис-
тата на растенията.

Цветята, които правят
въздуха по-чист, може да
разположите на три ключо-
ви места - в хола (където

обикновено има най-много
електроника), в спалнята
(заради домашния текстил)
и в кухнята или банята (в
зависимост от това къде дър-
жите повечето почистващи
препарати).

А ето и кои цветя са под-
ходящи за чист въздух у до-
ма:

 Спатифилиум - познат
като лилия на мира

 Сансевиера - наричан
още индийски меч. Растени-
ето е подходящо за отглеж-
дане в банята.

 Гербера - ефектно и по-
лезно растение, което огра-
ничава наслояването на до-
машен прах и предпазва от
поява на алергии и астма.

 Фикус бенджамин -
един от най-обичаните ви-
дове фикуси

 Алое вера - полезно съ-
що и заради лековитите спо-
собности на маслото, извле-
чено от растението

 Бръшлян - въпреки су-
еверията, свързани с пълзя-
щото растение, то е един от
най-добрите пречистватели
на въздуха

 Рапис
 Някои сортове драце-

ни, като с приоритет се пол-
зва Dracena Relfexa.

КАКВА ЕНЕРГИЯ НИ НОСЯТ
Нолина. Тя е друг вид сак-

сийно растение, което се
предпочита от по-младите до-
макини, тъй като не цъфти в
домашни условия, а по-въз-
растните по традиция харес-
ват цъфтящите. Въпреки лип-
сата на цвят, тя е много ефек-
тна с удебеления си къс ствол,
подобен на дръвче бонзай и
туфата светлозелени, тънки
листа отгоре. Докато драце-
ната зарежда и възбужда, то
за нолината е типично, че ус-
пява да успокоява. За това е
много подходяща за изнер-
вени хора и напрегнати мал-
чугани. Помага за решава-
нето на стари, затлачени
проблеми.

Кактус. Те са харесвани
както за вкъщи, така и за
офиса. Тъй като в повечето
случаи саксийките са малки
и компактни, хората отглеж-
дат по няколко, което засил-
ва влиянието им. Смята се,
че обират негативната енер-
гия, излъчвана от компютри-
те, затова и често са подарък
за офиси. Бодлите им, обаче,
ги правят агресивни, поради
което и енергията им е бод-
лива и може да създаде нап-
режение и скандал. По тези
причини не са добра идея за

спалня или детска стая, а до-
ри и в дневната, където иска-
те да почивате. Смята се, че
колкото по-тънки бодли има
растението, толкова повече
бодливо напрежение може да
създаде във въздуха. Какту-
сите могат да причинят и деп-
ресия. Подходящи са за ос-
тъклени балкони и коридори,
защото предпазват дома от
външна негативна енергия.

Хамедорея. Тя е нежна и
красива палма, която цъфти
с жълти цветове. Това расте-
ние е подходящо за тези, ко-
ито искат да се съобразят с
всички, опитват се да угодят
всячески, но за себе си имат
ниска самооценка. Палмата

ще повлияе положително на
тези хора, помагайки им да
изградят по-високо самочув-
ствие и самоуважение. Мно-
го добре подхожда за офиси
и канцеларии или в хола вкъ-
щи, защото дава една добра
атмосфера на разбирателство
и спокойствие.

Декоративен пипер. Роди-
на на пипера, но в умален,
джобен формат, растението
радва очите с яркочервените
си чушлета със заострена фор-
ма, с които е обсипано по-
добно на плодчета. Влияние-

то на саксийката върху човек
най-добре се усеща от около
три метра. Помага за придо-
биване на повече мотивация,
а също и при ниско кръвно
налягане. Действа изключи-
телно добре за съсредоточа-
ване, затова е много подхо-
дящо за офиса. Избухливите
по природа хора, е хубаво да
го избягват. Не бива също
да се поставя в детската стая
или в спалнята, където има
нужда от спокойствие.

Хлорофитум. Той е истин-
ски водопад от зеленина, сре-
ща се или изцяло в зелено
или в зелени и жълто-бели
райета и почти няма инсти-
туция или дом, където да не
присъства, тъй като е безк-
райно невзискателен и неп-
ретенциозен за отглеждане.
Той е с изключително пози-
тивна енергия и неутрализи-
ра всички отрови във възду-
ха, като изцяло го пречиства
и освежава. Мощта му е ог-
ромна и може да се увеличи
и още, ако си вземете някол-
ко саксии. Може да го поста-
вите навсякъде и ще ви доне-
се само добри усещания и
настроение. По тези причи-
ни е много добър подарък за
новодомци.

Хризантема. Много опти-
мизъм и добро настроение
носят есенните хризантеми,
приличащи на голяма топка
цвят. Едри или ситни, жълти
или червени, цветовете носят
усмивки на всеки, който ги
погледне. Произхождат от Ка-
нарските острови. Смята се,
че енергията на цветето се за-
силва с неговия цъфтеж.

Кротон. Той не цъфти ка-
то хризантемата, но е не по-
малко смайващ с цветовете
на листата си, които, подоб-
но на паунски опашки, пре-
ливат в жълто, зелено, оран-
жево и червено. Идва от Юго-

източна Азия. Растението
провокира към действие хо-
рата, на които им липсва
инициатива, дава им моти-
вация и ги зарежда с импул-
си в работата. Ще повлияе
добре, ако искаме да получим
признание на работното мяс-
то.

Циклама. Сърцето ви ще
работи по-добре в присъстви-
ето на циклама. Красивото
цвете с розови цветове ще по-
могне и на кръвообращение-
то ви и ще ви накара да се
усещате обичани. Ако имате
повечко саксии с циклами,
действието им ще се увели-
чи.

Дървото на живота. При-
личащо на дръвче, с удебеле-
но стъбло и месести листа,
то идва при нас от Южна Аф-
рика и носи добро настрое-
ние на собствениците си. Го-
вори се, че то обещава не са-
мо дълголетие, подобно на
името си, но и ще съдейства
за повече пари в портфейла.

Дифенбахия. Красавица с
големи жълто-зелени или
жълто-бели листа, но и отров-
на. Въпреки това добре сти-
мулира умствената дейност и
мозъка, помага за по-голяма
съсредоточеност и по-добра
работа.

Камелия. Ако сте притес-
нителни и неуверени, то ка-
мелията ще ви даде нови си-
ли. Цветето влияе положител-
но и ако имате проблеми в
леглото. Ще накара притежа-
телите си да бъдат с повече
самочувствие и да се усещат
красиви и щастливи.

Калцеолария, чехълче. Ра-
дост, щастие и активност но-
си така нареченото чехълче,
което е в цветове, обагрени в
жълто и червено и прилича
на весел клоун. То ще помог-
не на тези, които са по-вглъ-
бени в себе си.
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ЧЕТВЪРТЪК
приложение
ЗА ДОМА11. ÄÎÌÀØÍÈ ËÞÁÈÌÖÈ

Боксер - това е порода къ-
сокосмести и средно високи
кучета. Боксерите са силни
и атлетични, а наименова-
нието им идва от това, че
понякога се изправят на зад-
ните крака, а с предните уд-
рят все едно се боксират.

Âúíøåí âèä
Окраска: срещат се ня-

колко вида окраски
- Жълто-кафяв - цветът

варира от светложълт до ка-
фяво-черен.

- Тигров - върху основ-
ния цвят жълтокафеникав
има тъмни чак до черни нап-
речни ивици.

- Бял
Космена покривка: имат

лъскава и гладка космена
покривка с къси косми, кои-
то прилягат към тялото плът-
но.

Тяло: тялото е набито,
мощно и атлетично. Край-
ниците са много здрави и
силни. Има добре развита
глава, а долната челюст е
издадена напред. Муцуната
е притъпена.

Очи: очите са средно го-
леми с тъмно кафяв цвят. Не
са нито много изпъкнали,

нито дълбоко поставени.
Нос: носната гъба черна
Уши: високо поставени
Опашка: високо поставе-

на и насочена нагоре.

Òåãëî è ðàçìåðè
Достигат от 53 до 66 см.

Височина. Теглото е 20 до
33 кг.

Õàðàêòåð
Боксерите са кучета с

много добър нрав, предани
и любвеобилни, а това ги
прави страхотни семейни ку-
чета. Те са изключително
дружелюбни, игриви и забав-
ни. Обичат да им се отделя
много внимание като и те
правят същото за стопани-
те си. Това са кучета пълни
с енергия, които обожават
хората. С течение на време-
то Боксерът се укротява, но
запазва игривата си натура
и детското в себе си.

В същото време те са
много добри и верни паза-
чи, поради защитническия
им инстинкт и любовта към
семейството. Боксерът се
разбира много добре с деца
и обича да си играе с тях.
Въпреки това трябва да се

има в предвид, че той е го-
лямо куче и не е подходящ
за семейства с малки деца,
тъй като в стремежа си за
игра могат да ги съборят
или без да искат да ги нара-
нят. Добре социализирани-
те кучета от тази порода се
разбират добре и с други до-
машни любимци, но въпре-
ки това трябва да се внима-
ва, тъй като всяко куче си
има своя индивидуалност.

Отношението към непоз-
нати хора е различно при
различните кучета. Някои са
добронамерени и приятелс-
ки настроени, а други са по-
предпазливи и резервирани.
Много е важно Боксерът от
самото начало да разбере
кой командва, за да се из-
бегнат много бъдещи проб-
леми.

Îòãëåæäàíå
Боксерите не са кучта с

много лесно отглеждане. Мо-
гат да живеят както на двор
така и в апартамент. Ако жи-
лището е малко, са необхо-
дими дълги разходки за да
може да изразходва енерги-
ята си. При отглеждане в
двор трябва да се има в

предвид, че много обичат да
скачат и трябва да се осигу-
ри достатъчно висока огра-
да за да не могат да я прес-
кочат.

Тъй като козината на
Боксерите е къса, те се нуж-
даят от допълнителна защи-
та в студеното време. Тряб-
ва да се пазят и от големите
жеги защото могат лесно да
прегреят. Най-подходяща е
нормалната температура, ни-
то много горещо, нито мно-
го студено.

Ãðèæè
Козината им се поддър-

жа изключително лесно. Из-
четкването с мека четка и
минаването с влажна кърпа
е достатъчно. Тъй като имат
тънък слой козина не се пре-
поръчват твърди гребени за
да се избегнат раздразненея
на кожата. Не се препоръч-
ва също честото къпане тъй
като те са много чисти куче-
та.

Гънките им не са много
развити(както например при
Мопс или Шар Пей), но
въпреки това също трябва
да се почистват, за да се из-
бегнат инфекции.

Îáó÷åíèå
Боксерите не са много

лесни за обучение, по-скоро
са средни по трудност. Те
следват миризмите, а това
постоянно ги разсейва и
затруднява до голяма степен
дресировката им. За това са
необходими повече внима-
ние и упражнения. Социа-
лизацията им трябва да за-
почне от ранна възраст, ко-
ето прави обучението им по-
лесно за напред.

Боксерът не е от най-доб-
рите плувци, но може да се
научи да се чувства комфор-
тно във водата. Общо взето
с повече внимание и търпе-
ние може да се научи да пра-
ви всичко.

Çäðàâîñëîâíè
ïðîáëåìè

Боскерите са предразпо-
ложени към ракови заболя-
вания, епилепсия, тазобед-
рена дисплазия, колит, ди-
хателни проблеми, глухота
(при белите боксери)

Продължителността на
живот е около 8-12 години.

Кучилото е от 4 до 6 мал-
ки, като обикновено са 6.

БОКСЕР



ЗЕМЯ 23 МАЙ 2019

ЧЕТВЪРТЪК
приложение
ЗА ДОМА12. ÏÎËÅÇÍÎ

Едно от първите неща,
които забелязваме у
хората, са очите, и

най-вече цвета им. Те обаче
имат много нюанси - вари-
рат от тъмно до светлокафя-
во, от зелено през сиво до
синьо и т.н. Оказва се оба-
че, че въпреки многото ва-
риации в очите ни всъщност
има само два различни пиг-
мента - кафяво и червено.
Как тогава някои хора се
радват на небесносин пог-
лед, а други имат лешнико-
ви очи? Естествено, всичко
е въпрос на сложно съчета-
ване на гените.

Цветната област в пред-
ната част на окото се нари-
ча ирис. Той е с диаметър
около 12 милиметра и има
отвор в средата, който се на-
рича зеница. Ирисът е нап-
равен от съединителна тъ-
кан и мускул, който му поз-
волява да се отваря и зат-
варя според количеството
светлина. А съединителната
тъкан, която се оцветява от
различни количества пиг-
мент, прави очите ни да из-
глеждат по-светли или по-
тъмни.

Клетките в ириса, които
правят пигмента, се нари-
чат меланоцити. Те са отго-
ворни и за цвета на косата
и кожата. Офталмолозите
обясняват, че меланоцитите
могат да направят два раз-
лични типа пигмент - еуме-
ланин, който е кафяво-черен,
и фемомеланин, който е чер-
вен. Тъмните очи имат най-
голямо количество пигмент,
особено от кафяво-черния еу-
меланин. За разлика от тях
светлосините очи имат мно-
го малко количество пиг-
мент. Светлият цвят на очите
е най-разпространен при хо-
рата, които имат европейс-
ки корени.

Сърдечносъдовите заболя-
вания са водеща причина за
инвалидизиране на хората и
за смърт в световен мащаб.
Проблемът е особено акту-
ален за нашата страна, за-
щото данните сочат, че в
България от сърдечносъдов
проблем умират 2-ма от все-
ки 3-ма души. Особен бич за
населението ни са инфаркти-
те и инсултите. Ето защо
проверете дали и вие сте в
риск. Ако резултатите не ви
задоволяват, незабавно по-
търсете консултация със спе-
циалист.

1. Вие сте:
a) Мъж - 1 точка
b) Жена - 0 точки
2. Вашата възраст е:
a) До 30 години - 0 точки
b) До 40 години - 1 точка
c) До 50 години - 2 точки
d) Над 50 години - 3 точ-

ки
3. В семейството ви (май-

ка, баща, баба, дядо)…
a) Няма болни и почи-

нали от сърдечна болест - 0
точки

b) Има хора, които са по-
лучили лек инфаркт или ин-

Кафяви, сини или зелени.
Как се оцветяват очите?

ТЕСТ

Застрашени ли сте от
инфаркт или инсулт?

султ - 1 точка
c) Има един починал от

инфаркт или инсулт преди
60 г. - 2 точки

d) Има повече починали
роднини, преди да навършат
60 г. - 3 точки

4. Теглото ви е:
a) Под нормата за ръста

- 0 точки
b) Колкото е нормата за

ръста - 1 точка
c) Малко над нормата за

ръста - 2 точки
d) Значително над норма-

та за ръста - 3 точки
5. Обичайното ви кръв-

но налягане е:
a) До 125 на 75 - 0 точки
b) До 135 на 85 - 1 точка
c) До 145 на 90 - 2 точки
e) Над 145 на 90 - 3 точ-

ки
6. Пушите ли:
a) Не - 0 точки
b) Да - 3 точки
7. Физическата ви актив-

ност:
a) Редовно поддържам фи-

зическа активност - 0 точки
b) От време на време

спортувам за удоволствие -
1 точка

c) От работа нямам вре-
ме за спортуване - 2 точки

d) Доста съм обездвижен/
а - 3 точки

8. Кръвната ви захар е:
a) В нормата е - до 6

ммол/л на гладно - 0 точки
b) Отдавна не съм я ме-

рил/а - 1 точка
c) Малко над нормата -

до 7.5 ммол/л - 2 точки
d) Имам диабет - 3 точки
9. Работата ви е:
a) Спокойна, нямам проб-

леми - 0 точки
b) Доста напрегната - 1

точка
c) Вече съм пенсионер/

ка - 2 точки
d) Под постоянен стрес

съм, без значение дали съм
на работа, или съм безра-
ботна - 3 точки

10. Сърдечната ви често-

та в покой (пулсът) е:
a) Между 60 и 80 удара/

мин. - 0 точки
b) Нормален до 90 уда-

ра/мин. - 1 точка
c) Над 90 удара/ мин. - 2

точки
d) Имам бърз (над 100) и

напълно неравномерен пулс
- 3 точки

11. За последно бях на
профилактичен преглед с
изследване на кръвта:

a) Преди по-малко от 6
месеца - 0 точки

b) Преди година - 1 точ-
ка

c) Преди повече от годи-
на - 2 точки

d) Не ходя на такива
прегледи - 3 точки

РЕЗУЛТАТИ
Под 7 т. - Нисък риск. Рис-

кът да претърпите сърдечно-

съдов инцидент в следващи-
те 10-15 години е много ни-
сък. Продължавайте да жи-
веете все така здравословно.

От 8 до 16 т. - Умерен
риск. Редовно измервайте
кръвното си налягане, ходе-
те на профилактични прег-
леди, движете се по-често и
включете повече зеленчуци
в храненето си.

От 17 до 23 т. - Значите-
лен риск. Добре е да пре-
разгледате начина си на жи-
вот, както и да се консулти-
рате с лекар какви медика-
менти трябва да приемате,
за да сте добре.

Над 23 т. - Висок риск.
Нуждаете се от спешен прег-
лед при специалист! Не под-
лагайте живота си на риск.
Сърдечните заболявания мо-
гат да бъдат контролирани.

Как обаче се появяват си-
ните очи, след като човеш-
кият организъм не произ-
вежда такъв пигмент? Небес-
носиният поглед всъщност
се дължи на белите колаген-
ни влакна в съединителна-
та тъкан на ириса, уточня-
ват офталмолозите. По ду-
мите им тези влакна разп-
ръскват светлина и правят
ириса да изглежда син.

Оказва се, че очите, кои-
то са между крайностите тъм-
нокафяво и светлосиньо,
имат различни количества
пигмент и области без ника-
къв пигмент. Според специ-
алистите това води до обра-
зуването на уникални цвето-
ве - като зелените, лешнико-

вите и сивите например.
Но не само цветът прави

очите ни уникални. Физи-
ческата топография на ири-
са също играе важна роля.
Ако човек се вгледа внима-
телно в очите си, може да
види уникалната им струк-
тура. Най-лесен за забеляз-
ване е пигментираният
пръстен, разположен около
зеницата.

Областите, където колаге-
новите влакна са по-малко
плътни, изглеждат като ко-
рита или бразди. Белите пет-
на също се дължат на тези
влакна, но тъмните се поя-
вяват в резултат на увели-
чаване на производството на
пигменти. Има още хиляди

дребни детайли, които пра-
вят погледа ни уникален (по-
добно на пръстовия отпеча-
тък).

На какво обаче се дължи
тази невероятна гама от цве-
тове и физически набраздя-
вания? На гените, естестве-
но. В продължение на мно-
го години специалистите
смятали, че един-единствен
ген е отговорен за решение-
то, какъв ще е цветът на
очите на отделния индивид,
т.е. дали при него ще доми-
нира кафявото или синьо-
то. Въпреки това обаче два-
ма родители с кафяви очи
могат да имат дете със сини
очи, т.е процесът е доста по-
сложен и невинаги може да

се обясни с наследственост-
та. Оказва се, че не един, а
цели 11 гена са отговорни
за цветовия спектър. Това
обяснява защо вариациите
за пигментация са толкова
много.

Кафявият цвят е най-раз-
пространен в света, с изк-
лючение на средиземномор-
ските страни. Той се появя-
ва в резултат на наличието
на голямо количество мела-
нин в ириса. Заради това
окото поглъща повече свет-
лина. При хората с много
голяма концентрация на ме-
ланин очите изглеждат чер-
ни, въпреки че не е извест-
но да съществува човек със
съвсем черни очи.
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За болките в гърба или в
кръста може да има много
причини. Често обаче това
може да е симптом на дис-
ковата херния. Според лека-
рите пациентите с доказан
проблем от този характер на-
последък се увеличават. Най-
засегнати от болестта са хо-
рата между 30 и 50-годишна
възраст, но с напредването
на възрастта прешлените из-
тъняват и се деформират, та-
ка че болката е характерна
и за много пенсионери.

С понятието дискова хер-
ния се означава притиска-
нето на гръбначномозъчен
нерв от материята, съдържа-
ща се във вътрешността на
междупрешленните дискове.
Проблемът може да възник-
не във всеки отдел на гръб-
начния стълб и е най-чес-
тата причина за оператив-
на намеса в тази част от тя-
лото. Обикновено засегнати
са прешлените в долния лум-
бален (поясен) отдел на
гръбначния стълб, поради
което се усещат болки в
кръста. Следващи по често-
та са цервикалните (шийни-
те) хернии.

Междупрешленните диско-
ве се състоят от централна
пулпа и външен фиброзен
пръстен, съставен от някол-
ко слоя фиброхрущял. Те
свързват гръбначните преш-
лени и играят ролята на
амортисьори, като поемат и
смекчават сътресенията при
движение. Най-честата при-
чина за настъпване на за-
боляването е продължител-
ното износване на междуп-
решленните дискове. С нап-
редване на възрастта те гу-
бят част от водното си съ-
държание и стават по-мал-
ко гъвкави.

Често пъти, преди нас-
тъпването на клинично изя-
вена дискова херния вследс-
твие продължително нато-
варване вътрешната пулпа
се издува, без това непос-
редствено да води до скъс-
ване на фиброзния пръстен.
Когато обаче той се скъса
поради прекомерен натиск
или травма, пулпата излиза
от междупрешленния диск и
притиска прилежащия гръб-
начномозъчен нерв.

Тъй като в основата на
това заболяване е износва-
нето на дисковете, сред рис-
ковите фактори са упражня-
ването на професии с голя-
мо физическо натоварване,
честото клякане и вдигане-
то на тежести. Напредване-
то на възрастта също е
проблем.

Освен след систематично
натоварване и износване на
дисковете, състоянието мо-
же да настъпи и след рязко
движение или натоварване,
при което се скъсва фиброз-
ният пръстен. Някои вроде-
ни анатомични особености
на гръбначния стълб могат

Дискова херния: Теория и
тактика за справяне с болката

да бъдат предразполагащ
фактор.

Клиничните симптоми ва-
рират в зависимост от това
кой е засегнатият междуп-
решленен диск и съответно
нерв. Ако фиброзният пръс-
тен е така разкъсан, че да
не се притиска прилежащи-
ят нерв, болката е слаба или
липсва. Многото микротрав-
ми и микроразкъсвания, ко-
ито настъпват при физичес-
ки тежък труд, са безсимп-
томни и зарастват напълно
за няколко седмици.

Болката зависи от област-
та, която е засегната. Кога-
то хернията е цервигална,
дискомфортът е в шийния от-
дел на гръбнака. Пациенти-
те се оплакват от болка във
врата и раменете, както и в
мускулите на ръката. Ако
хернията е в лумбалния ра-
йон и се засегне седалищ-
ният нерв, дискомфортът е
в долната част на гърба, се-
далището или крака. Човек
усеща убождане в кръста,
както и мускулна слабост.
Болката е силна до непоно-
сима, а човек заема поза,
целяща да я облекчи.

Ако разкъсването е голя-

мо и пулпата притисне гръб-
начния мозък или конската
опашка (нервен сплит в
гръбначния стълб), симпто-
матиката може да бъде мно-
го тежка и да засегне двете
страни на тялото. Притис-
кането на конската опашка
може да доведе дори до загу-
ба на контрол над уринира-
нето и изхождането по го-
ляма нужда. Често се стига
и до еректилна дисфункция
при мъжете.

Диагнозата се поставя
след преглед и провеждане-
то на образна диагностика.
Прегледът включва провеж-
дането на специфичен тест,
при който пациентът лежи
по гръб, а лекарят повдига
краката му в изпънато по-
ложение. Ако се появи бол-
ка, докато краката са под
ъгъл от 30 до 70 градуса
спрямо хоризонталата, това
е показателно за лумбална
херния.

Образната диагностика
пък е необходима, за да се
изключат други причини за
болката - притискане на нер-
ва от тумор, разместване на
гръбначен прешлен спрямо
подлежащия прешлен (спон-

дилолистеза), ошипяване на
гръбначния стълб и т.н. Из-
ползват се също така рент-
генография, компютърна то-
мография и ядрено-магнитен
резонанс (ЯМР), ако специ-
алистът прецени, че е нуж-
но да назначи такива изс-
ледвания.

При повечето пациенти
консервативното лечение е
достатъчно за овладяване на
симптомите. То включва най-
вече физиотерапия - извър-
шване на специални упраж-
нения под контрола и наб-
людението на кинезитера-

певт. В мнозинството от слу-
чаите симптомите премина-
ват до няколко седмици след
началото на лечението. Ко-
гато се направи образно из-
следване, се вижда как пул-
пата се прибира в засегна-
тия диск.

Медикаментозната тера-
пия може да включва както
медикаменти без рецепта, та-
ка и такива, които се пред-
писват от специалисти и се
отпускат в аптеката с рецеп-
та. Препоръчват се обикно-
вено аналгетици, опиоидни
аналгетици (прилагани са-
мо при изключително сил-
на болка), мускулни релак-
санти и нестероидни или
стероидни противовъзпали-
телни средства.

От т.нар. амбулаторни
техники за облекчаване на
болката препоръчителни са
използването на аналгети-
ци като парацетамол или
ибупрофен, прилагането на
лед върху болезненото мяс-
то и балансиран режим на
почивка и натоварване.
Добре е да се знае, че зале-
жаването може да доведе до
схващане на ставите и от-
пускане на мускулатурата,
което затруднява възстано-
вителния процес. По-тежки-
те случаи могат да изиск-
ват временна хоспитализа-
ция с прилагане на перо-
рални или инжекционни
нестероидни противовъзпа-
лителни средства (като дик-
лофенак, оксиками и т.н.)
или кортикосероиди (като
преднизолон, метилпредни-
золон и други).

Много малка част от слу-
чаите на дискова херния
изискват хирургично лече-
ние. То се налага, ако симп-
томите не се повлияват от
другите терапевтични подхо-
ди и превръщат самообслуж-
ването на пациента в истин-
ска мъка, както и ако фраг-
мент от разкъсания диск за-
седне в гръбначния канал.
В повечето случаи хирургът
отстранява само частта от
пулпата, притискаща нерва.
В редки случаи се налага от-
страняването на целия диск,
при което съседните се ук-
репват с помощта на метал-
ни приспособления или се
присажда изкуствен.

Йога пози за облекчаване
Има няколко утвърдени йога пози, които могат да

бъдат в помощ на пациенти с дискова херния. Това са
"Скакалец", "Кобра" и "Камила". Освен тях могат да се
използват и пози като "Сфинкс", "Лък", "Мост" и други,
при които гръбнакът се извива назад. Те обаче е добре
да се включат, едва когато острите симптоми и болката
значително намалеят или почти изчезнат и под ръко-
водството на опитен инструктор.

В острия период, когато болките са все още налице,
се прилагат единствено йога пози, които започват от
лягане по корем на пода, като "Крокодил" (Макарасана)
и "Плющяща риба" (Матся Кридасана). И двете спома-
гат за намаляване на притискането на нервните струк-
тури и са част от т.нар. аналгетични пози.
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Жената
Стрелец

Тя не винаги ще ви каже
това, което искате да чуете.
Често бакенбардите ви ще
настръхват от невероятните
й, неоспорими изявления и
неудобните й въпроси. По-
някога обаче, ще ви подх-
върли нещо така приятно и
ласкателно, че ще ви се при-
иска да запеете.

Мога да ви дам и при-
мер. Мястото на действието
е едно кафене. Току-що сте
се осмелили да й признаете,
че я обичате, но преди това
тя ви поглежда с големите
си невинни сини очи - мо-
же и кафяви, дискретни и
спокойни - и изгаряща от
любопитство ви пита: "Как
се чувстваш толкова нисък?
Това тревожи ли те?"

Докато си поемате въздух
и правите всичко възможно
да се опомните, тя продъл-
жава: "Изобщо не се при-
теснявай. Има толкова мно-
го ниски мъже. Например
Наполеон. "Не само че ви
наранява, но ви и обижда.
Точно преди да си тръгнете
убеден, че такава жена не
заслужава кавалерско отно-
шение, тя замечтано допъл-
ва: "Не обичам мъже като
върлини. Ти си идеален. Ко-
гато влизахме, забелязах, че
чудесно си пасваме на ръст."

Вие си сядате обратно и
оставате. При това за дълго.
Дружелюбното и откровено
момиче от зодия Стрелец то-
ку-що ви е омагьосало с вро-
дения си неподражаем чар.
Винаги ще си бъде

ìàëêî öàïíàòà
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защото приема света такъв,
какъвто е, дори когато го гле-
да през тези смешни очила
с розови стъкла. Това е го-
ляма дарба и тя трябва да й
се признае. Не всеки може
да прецени всяка една ситу-
ация със силата на разум-
ната логика и да запази вя-
рата си, че нещата ще се
променят към добро, или пък
да ги приеме такива какви-
то са.

Жената Стрелец може да
ви засегне, като ви заяви,
че би й се искало да печели-
те повече, но след това ще
допълни: "Разбира се, мно-
гото пари правят човека его-
ист. Според мен е по-добре
да си беден. "Тази девойка
никога няма да ви излъже.
На моменти дори ще ви се
иска да го направи. Ако ра-
зяждан от любопитство, я
попитате как прекарва вече-
рите си без вас, ще получи-
те подробен и честен отчет
за писмата до хубавото мом-
че, което срещнала минало-
то лято, както и за няколко-
то отказани по телефона сре-
щи.

Може и да ви разкрие
проблемите с безсънието си
и за това как по време на
дългите будни нощи си мис-
ли дали не изпитва по-ско-
ро приятелски чувства към
вас, а не любов. Едва се
сдържате да не й се разкре-
щите: "Защо, по дяволите,
поне веднъж не ми спестиш
истината? И аз имам дос-
тойнство. "Избягвайте да й
крещите толкова силно, за-
щото може да я засегнете, а
тя не е от най-кротките. Те-
зи момичета са известни с
бурните си пристъпи на
гняв.

В повечето случаи

ïðåäïî÷èòà äà
æèâåå ñàìà

Чувства се много незави-
сима, а и представителите
на двата пола изпитват ня-
какво странно безразличие
към семейните връзки. Ве-
роятно причината се крие в
честите им пътувания - те
не се задържат дълго вкъ-
щи, за да опознаят по-доб-
ре близките си. Те почти не
се спират на едно място, до-
ри това пътуване да е до ки-
ното, или до приятелката.
Нямам намерение да ви
плаша, но познавах една же-
на Стрелец, която до такава
степен не осъзнаваше дели-
катните тънкости на семей-
ните отношения, че покани
нейния обожател, когото бе
отблъснала, да дойде с нея
и мъжа й на сватбеното им
пътешествие. Изглеждал са-
мотен. Пък и обещал да си
поеме разноските. Защо я
гледате така? Да не би да е
направила нещо нередно?

От самото начало трябва
да сте наясно с една подроб-
ност, ако искате връзката ви
да укрепне. Когато искате от
нея да стори нещо, просто я
помолете. Не й го заръчвай-
те. На нея й е приятно да
бъде закриляна, но не и ко-
мандвана. В това отношение
не прощава дори и на май-
ка си. А какво остава за вас.

Освен това, ако майка й
е Овен и не може да й се
наложи, едва ли това ще ус-
пее да стори някой мъж. В
характера й обаче се наблю-
дава едно странно противо-
речие. Тя мрази да я команд-
ват, особено пред хора, но
когато иска да изпита твър-
достта ви, трябва да бъдете
железен. Тези жени мразят
слаби и нерешителни мъже.
Ако прекали с гнева, острия
си език и заплахите си, дай-
те й да разбере, че можете да
бъдете и груб. Кажете й не-
що от рода: "Ако посмееш,
ще ти счупя главата."Ако по-
вярва, че сте сериозен, тя вед-
нага ще омекне. Жената
Стрелец не би се отрекла от

своята индивидуалност само
заради някой мъж, но, от дру-
га страна, й е неприятно да
се отнасят с нея като с мо-
миченце.

До някаква степен тя мо-
же и да ви озадачи, но това
е нищо в сравнение с оно-
ва, което причинява на себе
си. Много момичета от та-
зи зодия смесват приятелст-
вото с любовта. Ако сте ста-
ромоден по природа и пред-
почитате половинката ви да
бъде плаха и смирена в ин-
тимните отношения, по-доб-
ре потърсете друга. Тази же-
на е дръзка и открита в кон-
тактите си с мъжете и не се
занимава с глупави игри от
рода на "Отгатни чувствата
и мислите ми. "Онова, кое-
то тя чувства и мисли, на-
пълно съвпада с думите и
постъпките й. Непринудена-
та й откритост може да пре-
дизвика недоразумения и до-
ри бурни кавги, както и на-
раняване на чувствата, но
при всички случаи духът й
остава непоклатим. В тежки
моменти тя вика на помощ

þïèòåðîâàòà
ñè ãîðäîñò
и най-голямата й болка се
превръща в безобидна смеш-
ка.

Стрелците буйно се гне-
вят, когато тяхната честност
е поставена под съмнение.
Или пък сте се сдърпали, ко-
гато сте я попитали има ли
нещо против сестричката ви
да дойде с вас на кино, а тя
троснато е отвърнала: "На-
дявам се, че няма постоян-
но да ни свети, когато се
оженим." Въпреки че може
искрено да харесва момичен-
цето, типичният за зодията
страх от досадни роднини я
е накарал да направи подоб-
на забележка. Сега й е мъч-
но не само за вас, но и за
сестра ви. За обяснения оба-
че е твърде късно, пък и ед-
ва ли някой ще я разбере.

Независимо че разсъжда-
ва логично, тя не е в състо-
яние да оцени тези тънкос-
ти в отношенията и на мо-
менти възприема интимния
си свят като някаква при-
казна планета, на която не
се знае кога ще пламне огън,
който може и да я опари.
Тогава тази юпитерова де-
войка се отдава на хладния
разум и вече не желае да

приема сериозни връзки. За-
почва да флиртува наляво и
надясно и си изгражда ре-
путация на студена и безчув-
ствена жена. Родената под
огнен знак никога не може
да бъде такава, но много от
мъжете не познават астро-
логията и не знаят това. Ако
такива обстоятелства нало-
жат тази жена да си остане
стара мома, тя няма да се
разочарова от живота, а ще
продължи да се забавлява.
Ще си намери някакви за-
нимания, които да заменят
един съпруг, и ще им посве-
ти цялото си време.

Вас обаче не ви интере-
сува старата мома Стрелец.
Вие сте решили да напра-
вите жената от тази зодия
своя съпруга. Нека спрем да
обсъждаме мимолетните
връзки, а да поговорим за
брака.

Всъщност, дълбоко в ду-
шата си

å äîâåð÷èâà
êàòî äåòå

Наивните й възгледи за
живота я правят лесна пляч-
ка за разни мошеници и
авантюристи (подобна опас-
ност съществува обаче само
в областта на интимните от-
ношения). Трябва да забра-
вите колко умно и с каква
логика води спорове. Това
няма нищо общо със сърце-
то й. Нейният ум не буди
съмнение. Тя е интелигент-
на, досетлива и способна да
се грижи за себе си. Сърце-
то й обаче е беззащитно. То
често бива наранявано.

Нека сега засегнем една
друга тема. Тя е малко не-
похватна. Понякога, когато
наблюдавате момиче Стре-
лец да върви по улицата ка-
то кобилка, ви се струва, че
това е най-грациозното съ-
щество, което сте виждали.
Точно в този момент тя се
спъва, протяга ръка към сер-
гията за плодове, за да се
хване, и обръща две щайги
с портокали. Собственикът
ще я наругае, след което ще
повдигне рамене, ще й ка-
же, че няма проблеми и ще
й подаде чепка грозде. Слън-
чевата природа на Стрелеца
може да разтопи и най-ле-
деното сърце. На моменти
това момиче ви прилича на
тромаво кученце, което при-
ятелски върти опашка и ви

скача по краката. Приятелс-
ки настроените кученца ви-
наги намират много хора,
които ги харесват и са гото-
ви да ги хранят. Да храниш
куче обаче е по-евтино. Же-
ната Стрелец има невероя-
тен апетит. Тя обича вкусна
храна, хубаво вино, скъпи
дрехи и предпочита да пъ-
тува в първа класа.

Няма да е изненада, ако
избраното от вас момиче
Стрелец е свързано с шоу-
бизнеса, тъй като мнозина
от тази зодия биват прима-
мени от блясъка на сцена-
та. В такъв случай трябва
да се примирите, че за нея
кариерата ще бъде преди
всичко останало, поне дока-
то не й омръзне. Сладкият
шум на аплодисментите ще
кънти в ушите й по-убеди-
телно от всякакви любовни
думи, които може да наме-
рите. Не й поставяйте усло-
вието да избира между тези
две възможности - да радва
единствено вас или много хо-
ра наведнъж със слънчева-
та си натура. След известно
време тя ще бъде отблъсна-
та от лицемерието и фалши-
вия блясък в света на шоу-
бизнеса. Тогава ще се втур-
не към къщи, за да вкуси от
домашния уют с една истин-
ска личност до нея. С вас.
С някой, който споделя вя-
рата, че честността е краси-
ва, а измамата грозна. И то-
ва сте вие.

Нейното безгрижие към
романтичните връзки и из-
вестно безразличие към бра-
ка може да ви накара да си
помислите,

÷å å ëèøåíà îò
ñàíòèìåíòàëíîñò

Грешите. Тя ще пролива
сълзи на тъжните филми и
с влажни очи ще чете пое-
зия. Може би си пази всич-
ки писъмца, които сте й пи-
сали някога, сухи листенца
от цветя, които сте й пода-
рявали и билетите от хокей-
ния мач, на който сте се за-
познали.

Що се отнася до отноше-
нието й към домашния ред,
трябва да проявите разби-
ране и търпение. Такива до-
садни дейности като бърса-
не и миене отегчават моми-
чето от тази зодия. Току-що
е оправила леглото и то пак
е разхвърляно. Тази жена
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Не искам да ви обезкура-
жавам, но мъжът Стрелец
притежава доста странни на-
вици. Той обича да язди на
голям бял кон, да размахва
меча си и да спасява неоп-
равданите. Само че мъжът
Стрелец обича и да се пра-
ви на шут, а колкото по-го-
лям е циркът, толкова по-
добре. Разбира се, ти можеш
да го спечелиш, но първо
трябва да го свалиш от ко-
ня и в същото време да про-
гониш слоновете, жената с
брадата и другите от него-
вата циркова трупа, защото
иначе няма да го виждаш
често (благородните каузи и
цирковете отнемат много от
личното му време).

Около мъжа Стрелец ви-
наги има тълпа, жадна за
неговите подвизи (или пред-
ставления), което е сериозен
проблем. В началото на
връзката ви ще трябва да се
научиш как да си пропра-
вяш път през тълпата, за да
стигнеш до него. Ако го дос-
тигнеш, ще разбереш, че той
е непоправим оптимист, кой-
то

âèíàãè âÿðâà
â äîáðîòî

Това понякога му изигра-
ва лоша шега, защото е скло-
нен да се довери на всеки.
Това не означава, че е идеа-
лист, който постоянно витае
в облаците. Не, неговите
мечти са практични, защо-
то са управлявани от инте-
лигентния Юпитер, просто
е твърде доверчив. Мъжът
Стрелец притежава неверо-
ятно въображение, а за къс-
метът му да не говорим - по-
някога късметът му е прос-
то престъпен. Ако ти видиш
хартийка на земята, ще се
окаже, че е някаква мръсна
опаковка, но ако той види
хартийка на земята, можеш
да си сигурна, че това са па-
ри. Оптимизмът му е про-
диктуван от този небивал
късмет, а когато хартийката
се окаже просто хартийка,

направо ненавижда дома-
кинската работа. Ако си има
свой собствен дом обаче, тя
ще преодолее тази ненавист.
По принцип ще предпочете
да наемете домашна прис-
лужница, ако, разбира се, ви
е по джоба. Ако това е не-
възможно, макар и против
волята си ще поддържа иде-
ален ред и чистота. Майка
й няма да вярва на очите
си. Това мързеливо дете да
почиства масата! Не е въз-
можно. Възможно е благо-
дарение на гордостта и ло-
гиката на Стрелеца. Жена-
та от този слънчев знак се

нуждае от красота и чисто-
та, за да бъде вярна на себе
си. Тя съзнава, че ако не из-
бърше пода, никой друг ня-
ма да го направи. Ако в дет-
ството си обстоятелствата са
й налагали да върши много
неща вкъщи, в началото мо-
же да се възпротиви, но пос-
ле с присъщата й логика ще
размисли и ще почисти къ-
щата.

По всяка вероятност де-
цата ще я обожават. Тя ще
им бъде приятелка и ще
участва в игрите им. Щом
преодолее страха си от го-
лямата отговорност, ще се

оправя с пелените и ежед-
невното къпане като истин-
ска професионалистка. След
като реши да усвои нещо, ще
го върши със сръчност и
грация. Тя ще дарява мал-
ките със своя весел оптими-
зъм. Те ще раснат с убежде-
нието, че това е най-стра-
хотната какичка, която са
срещали.

Òÿ å ÷óäåñíà
äîìàêèíÿ

Никой не може да забав-
лява гостите като нея, дори
и жената Лъв, която е твър-
де опитна в социалните кон-

такти. Толкова е открита и
дружелюбна, че всички хора
разбират, че са приети в до-
ма й на драго сърце - от бок-
лукчията до началника ви.
Жената Стрелец е в състоя-
ние веднага да стопи и най-
дебелия лед, макар че на мо-
менти може да създаде из-
вестни проблеми.

Ако я оставите да бъде
господарка на душата си и
да не я карате да се чувства
вързана, вашата любима от
зодия Стрелец ще ви възнаг-
ради тройно - с вярност, до-
верие и любов.

Тази жена е непоправима

идеалистка. Има една тайна,
която може би никога не ви
е споделяла: влюбила се е
във вас още преди години,
когато е била момиченце, и
си е пожелала да срещне ня-
кого при новолуние, за да му
отдаде почтеното си сърце. В
доста случаи си е мислела,
че ви е открила, но се е ра-
зочаровала. Когато най-сет-
не сте се появили, тя ви е
познала на мига, защото вие
сте един мил клоун, мечта-
тел като нея. Хванали сте я
за ръка и сте я повели по
пътя към звездите.

Линда Гудман, астролог

мъжът Стрелец бързо се въз-
становява от удара и про-
дължава напред. Един от ос-
новните му недостатъци е го-
лямата му уста. Той е дирек-
тен и неподправен, затова
понякога казва просто скан-
дални неща. Ако си влюбе-
на в него, лесно ще му ги
простиш, освен това рядко е
злонамерен. Колкото до ро-
мантиката, не очаквай от не-
го чудеса. Въпреки белия кон
и меча, той не е романтич-
ният принц от приказките.
Мъжът Стрелец рядко се
впуска в сериозни връзки,

à áðàêúò ãî ïëàøè
Много жени се заблужда-

ват и смятат, че връзката им
с мъж Стрелец е по-сериоз-
на, отколкото е в неговите
очи. За да бъдеш сигурна -
просто го попитай как стоят
нещата, неговата честност е
пословична и той ще ти от-
говори на въпроса, дори ис-
тината да боли. И спокой-
но, той наистина обича да
флиртува, но не се стреми
единствено към секс. Харес-
ва разнообразието и пълно-
ценното духовно общуване.
Ако си умна и не използ-
ваш главата си само за да я
сушиш със сешоара - а в
твой плюс е да си такава,
тъй като Стрелецът цени ин-
телигентността у жената -
вече трябва да си разбрала

как стоят нещата. Не го рев-
нувай и не го подозирай.
Отпусни малко примката на
въжето, ако искаш накрая да
го обесиш на него. Не се
съмнявай в него, не плачи,
не мърмори и не заплаш-
вай, че ще го напуснеш. Дай
му пълна свобода и го оста-
ви на мира. Това ще му по-
действа отрезвяващо. Ако
проявявате откровеност един
към друг, ще можете заедно
да вдигнете хвърчилата си
в небето. Не бива да се тре-
вожиш, че може да паднат
на земята. Докато се носят
из въздуха, изглеждат тол-
кова красиви и свободни. Не
е необходимо да му даваш
всичко,

êîåòî ïîèñêà,
çà äà áúäå òâîé

За да го спечелиш, тряб-
ва да се интересуваш от
спорт,  да бъдеш мила, сър-
дечна и енергична, но тряб-
ва и да го накараш да раз-
бере, че той не може да те
притежава изцяло. Нека е
наясно, че не само той има
свободен дух. Никога не по-
ливай с вода жарките му
идеи и гледай да си имаш
работа, докато той стреля със
стрелите си по непостижи-
ми мишени. И така, в една
прекрасна вечер, той искре-
но ще ти признае, че ти си

всичко, което би искал да на-
мери у една жена. Щом го
изрече, може  да му отвър-
нете също толкова открове-
но, че и той отговаря на
изискванията, но е дошло
време за решения. Кажи му,
че го обичаш и дори си
склонна да се ожениш за не-
го, стига да обещае, че ня-
ма да ограничава свободата
ти. След брака едва ли ще
имаш проблеми с роднини-
те му. Много Стрелци проя-
вяват скандално равнодушие
към семейните връзки. Спо-
ред тях кръвните роднини
трябва да бъдат обичани са-
мо когато заслужават. Дори
и когато са привързани към
родители, братя и сестри,
гледат да поддържат някак-
ва дистанция. Ходят на гос-
ти и се държат сърдечно, но
въобще не позволяват да им
се бъркат в личния живот.
Добре е да се погрижиш и
твоите близки да не се ме-
сят във връзката ви.

Âèíàãè ñè äðúæ
êóôàðà ïîäãîòâåí

Дори след брака мъжът
Стрелец не може да стои на
едно място, очакват ви мно-
го приключения. Едва ли ще
ти се разминат болезнените
критики, лишени от такт.
Всъщност, вече би трябвало
да си им свикнала. Просто

не им обръщай внимание.
Той ще се радва повече на
децата ви, когато поотрас-
нат, тъй като пеленачетата
и невръстните дечурлига го
объркват. Бащите Стрелци с
удоволствие извеждат деца-
та си на излети сред приро-
дата. Чувстват по-близки
момчетата и дори участват
в игрите им, но с момиче-
тата се държат много неж-
но. Малките го възприемат
по-скоро като приятел, а не
като родител. С възрастта
им става все по-близък. Но
децата често имат тайни и
държат на своето уединение,
а бащата Стрелец иска да
знае всичко и често се меси
в живота на децата си. Дет-
ските лудории го забавляват,
може да бъде строг само ако
го излъжат. Ти от своя стра-
на не бива да го пренебрег-
ваш заради децата. Ако му
се прииска да пуснете хвър-
чила, зарежи пелените, из-
викай детегледачка и върви
с него. Стрелецът разсъжда-
ва както със сърцето си, та-
ка и с ума си. Невинаги про-
явява здрав разум. Поняко-
га е неразумно смел. Спъва
се, пада, става и опитва от-
ново. Ти обаче ще му про-
щаваш всичко, защото той
ще те дари с един много скъп
дар - честната си обич.

Линда Гудман, астролог
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Балканите могат да се похвалят с една от
разнообразните и пъстри кухни в цял свят. В
днешно време колкото рецептите от тези
държави да изглеждат подобни, всъщност са
и толкова различни. През годините са се водили
много кулинарни дебати, свързани с автен-
тичността на някои гозби, но в крайна сметка
всички те са причислени към общата балканска
кухня. Изключителното разнообразие на храни
предизвиква много спорове по отношение на

 ÑÈÐÅÍßÂÀ ËÞÒÈÊÀ - Áúëãàðèÿ
ПРОДУКТИ: 10 червени чушки, 300 г сирене,

2 яйца, 2 с.л. кисело мляко, 1 скилидка чесън.
Изпичаме и обелваме чушките, след което ги

нарязваме в дълбок съд. Кълцаме ги с тлъчник
и прибавяме натрошено сирене. Сваряваме
яйцата и ги нарязваме при чушките и сиренето.
Добавяме киселото мляко. Бъркаме всичко заедно
и добавяме сол, ако е необходимо.

По желание може да добавите една скилидка
счукан чесън.

Имайте предвид, че от сиренето
става солено. Най-добре върви с топла питка.

ÊÀÂÚÐÌÀ ÏÎ ÐÀÄÎÌÈÐÑÊÈ

ПРОДУКТИ: 1 кг свинско месо, плешка, 2-3
стръка праз, 4-5 печени чушки, 4 яйца, червен и
черен пипер на вкус, чубрица, 50 мл червено вино,
1 дафинов лист, 1 морков, щипка джоджен.

Нарежете свинското месо на по-малки
парчета и го задушете в малко мазнина, след
което извадете парченцата и ги отцедете. В
същата мазнина пуснете да се задушат нарязания
на кръгчета праз и моркова /на пръчици/, а
впоследствие добавете и нарязаните на ивички
печени чушки, и останалите зеленчуци.Овкусете
с червен пипер и щипка - две смлян черен,
добавете чубрицата и джоджена, месото, виното
и долейте около 100 мл вода.

Разпределете ястието в гювечета и чукнете
във всяко по едно яйце. Подредете гювечетата
в студена фурна и гответе на 190 градуса до
запичане на яйцето.

Поднесете според обичая - с топла домашна
пита, туршия и повече хубаво червено вино.

ÑËÈÂÅÍÑÊÈ ×ÎÌËÅÊ
ПРОДУКТИ: 1 свински джолан, 1 кг картофи,

4 домата, 2 моркова, 1 глава чесън, 2 ч.ч. червено
вино, 1 чаена лъжица червен пипер, 1 дафинов
лист, 1 глава стар лук.

Джоланът трябва да е добре измит. Почистете
доматите, морковите, лука и чесъна, като
морковите нарежете на едри парчета, а останалите
зеленчуци оставете цели. В голям гювеч поставете
джолана, доматите, морковите, лука и чесъна.
Добавете и всички подправки, 1 чаена чаша вода
и предвиденото червено вино.

Поставяте гювеча задължително в студена
фурна и я включвате на 200 градуса, като след
около 30-40 минути, намалявате градусите на
фурната на 180 и печете около 4 часа. След 4
часа печене изваждате гювеча от фурната,
обезкостявате джолана, добавяте обелените и
разрязани на две картофи и връщате гювеча за
още около 30 минути във фурната, за да се сготвят
и картофите.

Най-добрата компания за чомлека е червеното
вино, но може да го консумирате с питие по ваш
избор.

ÌÚÕËÀÌÀ - Òóðöèÿ

ПРОДУКТИ: 3-4 с.л. царевично брашно, 2
с.л. масло, 1,5 ч.ч. гореща вода, 250-300 г
кашкавал, сол.

Маслото се разтопява в тиган или тенджерка.
Добавя се брашното и се запържва за кратко.
При непрекъснато бъркане, за да не се образуват
бучки, се сипва горещата вода. Към получената
каша се прибавя и кашкавалът (настърган или
нарязан на кубчета) и се бърка още 1-2 минути.
Ако е необходимо се посолява.Мъхламата се
поднася топла.

* Ястието е характерно за района на град
Трабзон.

ÒÅÏÀÍÀÊÈ - Ãúðöèÿ
ПРОДУКТИ: 250 г телешко филе, 250 г

свинско филе, 250 г пилешко филе, 200 г моркови,
200 г гъби - печурки, 100 г тиквички, 100 г
пресни чушки, 100 г ориз, 100 г лук, 40 мл соев
сос, 100 г домати, 60 г доматено пюре, сол.

Изчистеното от ципите и жилите телешко,
свинско и пилешко месо се нарязват на жули-
енчета (лентички). На лентички се нарязват
също морковите, тиквичките, гъбите, чушките и
лукът. Всичко това се запържва, като най-напред
се слага месото, а след това се добавят и
зеленчуците. Накрая се добавят доматеното пюре
и соевия сос. Преди да се сервира, ястието се
гарнира със задушен ориз.

ÒÀÂ×Å ÃÐÀÂ×Å - Ñúðáèÿ
ПРОДУКТИ: 2 ч.ч. бял боб, 1 глава лук, 1-2

моркова, 2-3 с.л. червен пипер, сол, черен пипер,
олио, 1 домат, 1 чушка, 300 г наденица.

Бобът се измива и се накисва в студена
вода за една нощ. Измива се отново и на два
пъти след завирането му се сменя водата. Ври
до готовност с малко олио и не прекалено
много вода.

Ако е необходимо се добавя по време на
варенето и се бърка периодично, за да не загори.
Готовият боб трябва да се е разварил добре и
да има консистенция подобна на каша, а не на
чорба.

В отделен съд, в около 100 мл олио, се запър-
жват ситно нарязаният кромид и нарязаният
морков. Накрая се добавя червения пипер. Пържи
се за кратко при непрекъснато бъркане и се добавя
при готовия боб. Разбърква се добре и се добавят
сол и черен пипер.

Бобът се сипва в голяма глинена тава или
друг плитък глинен съд без капак. Отгоре се
нареждат кръгчета домат, чушка или наденица.
Намазняват се с малко олио и ястието се запича
във фурната.

ÁÅËÀ ÂÅØÀÂÈÖÀ Â ÁÓËÎ

ПРОДУКТИ: 1,2 кг свинско контрафиле,
150 г пушени гърди, 150 г кашкавал, 1 було за
завиване, 1 кубче зеленчуков бульон, 4-5 скилидки
чесън, черен пипер и сол на вкус, сол, люти
чушки по желание.

Кашкавалът и пушените гърди се нарязват
на пръчици, а филето се реже на филии от по
150 г всяка. Върху парче от булото се поставя
една филия, овкусява се с разтворения в 2 с.л.
зеленчуков бульон, счукания чесън, сол и черен
пипер и се добавят малко от гърдите и
кашкавала.

Захлупва се с друго овкусено парче от филето
и хубаво се увива с булото. Пече се от двете
страни на скара или барбекю около 10-12 минути.

това, откъде са произлезли тези вкусотии, но
истината е, че всяко ястие има характерен за
страната си вкус. Например според някои
справочници балканските народи приготвят
между 300 и 400 вида кюфтета. Въпреки че
това в различните му вариации е познато
почти в цял свят и няма друг район, където
да се е развило с такова въображение.

Българската кухня е сред най-незабравимите,
които може да опитате. Турците пък се хвалят
с уникалните си сиропирани десерти, а сръб-
ската трапеза прелива от месо, подправки и
пресни зеленчуци.

Предлагаме ви рецепти, съобразени със сезона,
и вкусове, които ще обогатят менюто ви.

Опитайте!

Рецептите са заимствани
от списание "Вкусна трапеза"

Манджичките на Балканите
са  атрактивни
и изключително вкусни

È×ËÈ ÊÞÔÒÅ

ПРОДУКТИ: 2 ч.ч. светъл турски булгур -
от най-ситния, 700 г телешка кайма, черен
пипер, кимион, червен пипер, лук, орехи, сол на
вкус, олио за пържене.

В купа залейте булгура с топла вода - да го
покрие, захлупете и оставете за около час да
набъбне. В тиган запържете леко каймата,
добавете нарязан на ситно лук и когато омекне
добавете черен пипер, кимион, червен пипер и
сол. Добавете орехите в тигана, запържете и
оставете каймата да изстине. Когато булгурът е
готов, добавете нарязан на ситно лук, сол, кимион
и червен пипер и месете около 30 минути.

Поръсете с малко вода булгуреното тесто и го
размесете непосредствено преди оформянето на
кюфтенцата, ако сте го приготвили по-рано и е
изчаквало в хладилник. От каймата оформете
продълговати кюфтета, завийте всяко в булгурено
тесто, изпържете и сервирайте.
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Кеворк КЕВОРКЯН
От личния сайт на автора
www.kevorkkevorkian.com

Най-после един клетник им
го каза: "Ще живеем като по тур-
ско".

По Би Ти Ви (репортер Мар-
гарита Стефанова) представиха
едно свидетелство, направо за
Историята - без лигавенето на
разни спецове, прислужници на
Властта.

Младо семейство пчелари, три
години се бъхти, взема заеми, кан-
дидатства за европейска програ-
ма - и тъкмо тогава някакъв едър
арендатор пръска с пестициди и
избива пчелното им стопанство.

И момчето - едно красиво
българче, каза: "Няма какво дру-
го да правим, освен да бягаме в
планините, да живеем там като
по турско".

Каза го сега, в 2019 годи-
на, а някои измамници твърдят
- пак сега, че е нямало турско
робство.

Три години голямото им дете
не е ходило на почивка, имат още
едно - по-малко, а сега остават
- сред мъртвите пчели - на 540
лева детски надбавки.

Вижте колко истини съдържа
тази миниатюра, произведена в
БГ.

За кого са европей-
ските програми,
всъщност?

Ако ти не защитиш малкия ин-
терес на този скромен пчелар на-
равно с интереса на арендатора,
нищо не правиш;

изобщо не го приближаваш до
Европа - щом ти казва, че като
по турско трябва да бяга в гори
тилилейски, понеже един пчелин
не може да гледа спокойно.

Друг каза в същия репортаж:
"След пчелите ще дойде ред на
хората!"

О, драги, този ред отдавна е
дошъл.

Това е едно отхвърлено, изос-
тавено, поругано семейство - и
нищо не може да го убеди, че
някой тук, а и в Европа, прави
нещо за тях.

Отнемат им дори милостиня-
та, а те чакат справедливост.

Станахме страна с две враж-
дуващи общности - богати и бед-
ни.

Един от арендаторите напра-
во се подигра на бедняците - да
си направели система за уведо-
мяване, та той да има възмож-
ност да ги уведомява - с имейли
- когато тръгне да пръска/трепи
пчелите.

Сякаш бедняците ще бъдат по-
щастливи от въпросните уведом-
ления.

Всъщност никой не си напра-
ви труда да уведоми Народа, че
една част от него вече са я изос-
тавили необратимо.

Æèâååì âúâ âðåìåíà
íà áåçöåðåìîííè ëúæöè

Пропуснаха и тази милост -
но не е от срам, а от безразли-
чие.

Написах тия дни няколко ду-
ми за ония, които се мазнят на
"турското робство" - било мета-
фора и прочее мерзости.

Дали не го правят, извън
всичко друго, и за да поеме На-
родът по-безболезнено днешни-
те си горчилки - а така пътьом
да олижат за пореден път чор-
баджиите си?

Един приятел, от най-мъдрите
коментатори във Фейсбук, ми на-
помни за фабриката на Добри
Фабрикаджията в родния ни Сли-
вен - е, да, предприемчиви хора
винаги е имало, то и днес ги има,
само дето това не пречи на

мнозинството да се
чувства като роби.

Обаче ние, като деца, щом ви-
дехме цигулката на Добри Чинту-
лов, изложена в сливенската мъж-
ка гимназия - това беше една ма-
гическа гледка, и се сещахме за
"Вятър ечи, Балкан стене"…

И на кого да вярваме сега - на
днешните фалшивци или на Чин-
тулов - или, за общ наш срам, на
младия пчелар?

И знае ли някой колко вида
робство има днес - това, че сме
лидери в най-позорните класации,
не е ли робство?

И пак има богати хора, новите
"възрожденци" - които "възроди-
ха" безсрамното забогатяване, кра-
денето до дупка.

В това отношение надминаха
дори кърджалиите, от всичко се
краде, от всичко и до шушка, тъ-
панари без въображение - вижте
им "къщите за гости", тази пък глу-
пост ни доубеждава, че ще миря-
сат едва тогава, когато превърнат
Народа в нежелан гост в собстве-
ната му страна.

Бягайте в планините,
поне да не ви е гнус
от тия.

Един пък се опитал да лети с
балон тия дни - и се заклещил в
планината, ни напред, ни назад,
хората се разтревожили и тръг-
нали да го спасяват.

А той вика: "Нищо извънред-
но не е станало".

Прав е - тя държавата се е
заклещила цялата, те тръгнали да
спасяват един главанак.

Не ви ли се струва, че върви
акция за спасяването на глава-
наците - засега поединично.

На някои изобщо не им ми-
нава през ума, че националната
сигурност не се крепи на една
ограда срещу бежанците, която
всеки може да прескочи. Нацио-
нална сигурност минава през ро-
довата памет, през родовата чест,
накрая през Истините на Исто-
рията.

Ако ги оставите да загният,
накрая ще си имате работа с ед-

но население, готово да бяга в
планините.

Ако искате един разумен На-
род със съхранена памет, не го
оставяйте да се гаврят с него но-
вите еничари и новият башибо-
зук.

Защо примерно не привиках-
те циганското Мешере, когато
някакви хулигани се гавреха с
българските светини?

Пчеларят българин под бом-
бите от пестициди - сякаш е по-
паднал в джунглата по време на
Виетнамската война, насилници-
те на светини - умилостивени.

Националната сигур-
ност минава през
наказанието на онзи
наглец, който се гаври
с портрет на Апостола
- не през налудните теории за
хибридни атаки.

Ние сме отворена книга, скуч-
на и банална - там национална-
та сигурност е разписана с ба-
нални анекдоти.

Защитата на "свещената" ни
територия, уж невидяла и непо-
мирисала робство? Представете
си, минава за десетина секунди
над България един турски Ф-16 -
реален, сетне се връща обрат-
но, и ние какво - продължаваме
да се готвим/репетираме за во-
енния парад.

Чуждия шпионаж? Хайде, да
не се разплачем от умиление.

Навремето Сталин не вярва-
ше на Зорге, понеже той много
киснел по баровете.

Елате да ги видите сега как
днешните зоргета обикалят край
посолствата заради едно евтино
уиски и да ги припознаят като
свои.

Националната сигурност е
друго: да устоиш темелите на Бъл-
гарското.

Тя, в крайна сметка, минава
и през отношението към клетия
пчелар, тоест през уважението
към всеки обикновен човек.

Минава и през себеуважени-
ето.

Колко обаче се уважава един
човек, който е готов на всичко
за няколко квадратни метра по-
вече - макар че както ни успо-
кояваше Пиер Данинос, каквото
и да правим, няма как да се из-
мъкнем от перспективата на два-
та квадратни метра, онези.

Впрочем спите ли спокойно,
когато имате военен министър,
който води битка за тераси - на-
ли ви е ясно как ще купува са-
молети.

Дайте му един фалшив пас-
порт - от онези от Агенцията за
българите, та да е по-спокоен.

Всичко вече е в ръцете на
недонаправени хора и така, изг-
лежда, ще бъде.

Майкопродавството се нуж-
дае от специално министерство
- с отдел за турското робство,
което било метафора, с отдел за
обругаване на литературното нас-
ледство и пр.

Не чуха пчеларя, за такива
нямат време, обаче са царе на
големите лафове. И на голямото
местене - Караянчева, например,
премести Пекин от Китай във Ви-
етнам.

Може да й дадат по съвмес-
тителство и едно министерство -
на местенето.

Тия дни се изсили и каза:
"България се променя".

Но не уточни, коя точно Бъл-
гария се променя - тази на Пче-
ларя със сигурност си дреме на
място.

Отишла на откриването на ед-
на фабрика в Пловдив и се се-
тила за промяната.

Но както има второкачестве-
ни храни за променена България,
така има и второкачествена ан-
гария.

Не е лошо да научим - пок-
рай Караянчева, каква заплата
ще получава един български ра-
ботник в новооткритата фабри-
ка, в сравнение с един германец
в подобна фабрика.

Живеем във времена на без-
церемонни лъжци.

Един Тафров се е засилил да

става евродепутат, не се насити
да клечи в чужбина.

Тия дни вбеси паметливите
хора - един изчезващ вид у нас.

Особено бе гневен Богомил
Бонев, понеже Тафров за поре-
ден път демонстрира клептоман-
ската природа на лъже-десните.

Вижте сега, Костов му казал
да действа и нашият херой събу-
дил посред нощ Жак Делор, то-
гавашния шеф на Еврокомисия-
та, и го убедил да паднат визите
за Европа.

Хак са ви тия типове, нали и
досега медийно ги обгрижвате.

Гневен беше и Георги Мил-
ков от "24 часа". Обаче човек се
сеща как в този солиден вест-
ник и досега дундуркат Плевне-
лиев в специален кувьоз - същи-
ят Плевнелиев, който хвалеше
Тафров пред тогавашния шеф на
ООН: бил доказан антикомунист!

Тази клета душа, която се
препитаваше кротко в "АБВ", чу-
десният вестник на Филип Пана-
йотов. Така се изграждат лъжите
у нас.

И Бойко се обади: разказа как
Тафров му се мазнел, за да го
остави посланик. Време му е за
книгата "Как се отъркваха в кра-
чолите ми".

Ще бъде по-интересно сви-
детелства от това на Караянчева
за променена България.

Как ще я промениш с такива
шарлатани. Никак.

Пак тия дни стана ясно, че у
нас е констатирана най-ниската
продължителност на живота в ЕС
- не е никак изненадващо, след
като имаме най-висока смъртност
в редица отношения.

Но този факт е излишно да
се съобщава - онези, които си
мрат, си го знаят. А ония, които
трябва да го чуят, изобщо няма
да му обърнат внимание, нищо
от този род няма достъп до гла-
вите им, нищо.

Дори да спрат изведнъж из-
лъчването на новините и две
минути да вият сирени в чест
на новия успех на променена
България - и това няма да ги
стресне.

� Âñúùíîñò íèêîé íå ñè íàïðàâè òðóäà äà óâåäîìè Íàðîäà,
÷å åäíà ÷àñò îò íåãî âå÷å ñà ÿ èçîñòàâèëè íåîáðàòèìî
� Ïðîïóñíàõà è òàçè ìèëîñò - íî íå å îò ñðàì, à îò áåçðàçëè÷èå

Колаж ЗЕМЯ
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В Плевен над 300 хористи
се подготвят заедно да изпе-
ят на празника 24 май химна
"Върви, народе възродени".
Празничният ден 24 май ще
започне с шествие в 10.30 ч.
от пл. "Стефан Стамболов". В
него се включват ученици, учи-
тели, студенти и преподава-
тели от Педагогическия колеж,
дейци на културата, изкуство-
то, граждани. Те ще преминат
по улица "Васил Левски" и ще
стигнат до барелефа на све-
тите братя Кирил и Методий
на едноименната улица. Тър-
жественият ритуал ще започ-
не от 11.00 ч. пред монумен-
та в ликовете на Кирил и Ме-
тодий. След поднасяне на вен-
ци и цветя на признателност,
участниците в тържеството ще
се отправят към пл. "Възраж-
дане". На стълбището на сгра-
дата на Областната админист-
рация, срещу Големия фонтан
на Водната каскада, ще се със-
тои хоровото изпълнение на
химна "Върви, народе възро-
дени". В него ще се включат
единадесет хорови формации
с над 300 изпълнители. ç

Â Ïëåâåí íàä 300
õîðèñòè çàåäíî
ùå èçïåÿò „Âúðâè,
íàðîäå âúçðîäåíè“

�

Рисунките от
"Ние, врабчетата"
на Радичков
ще бъдат показани
за пръв път
На 30 май до 10 юни
почитателите на твор-
чеството на Йордан
Радичков ще се срещнат
за първи път с 20
оригинални рисунки на
автора от най-обичаната
му детска книга - "Ние,
врабчетата". Откриване-
то на изложбата е от
19:00 ч. в столичната
галерия-книжарница
"София Прес" (ул.
"Славянска" 29). На
откриването ще бъде
представено и новото
издание на "Ние, враб-
четата" с твърди корици
и оформление, дело на
художничката София
Попйорданова.

Откриване на МФ
"Софийски музикални
седмици" -
зала "България",
23 май
Юбилейното 50-о изда-
ние стартира с концерт
на Камерен ансамбъл
"Софийски солисти" с
диригент Пламен Джу-
ров, солист - Людмил
Ангелов, пиано.
Ще звучат творби на
Панчо Владигеров,
Ф. Шопен, Жорж Бизе.

Íàêðàòêî

В Националния му-
зикален театър започ-
наха репетициите на
"Цигулар на покрива".
Премиерата на култо-
вия мюзикъл на Дже-
ри Бок ще е през яну-
ари 2020 година.

Режисьор-поста-
новчик на спектакъла
е Небойша Брадич от
Сърбия. Сценографи-
ята е поверена на Ми-
рослав Табачки (Сър-
бия), който е автор на
зрелищните декори
на постановката на
Музикалния театър
"Фантомът на опера-
та". Художник на кос-
тюмите е Исидора
Спасич (Сърбия). Ди-
ригент-постановчик -
Юли Дамянов, хоре-

Картини на Виктор Васнецов,
Иван Шишкин, Александър Яков-
лев и Борис Кустодиев са глав-
ните лотове на търга на руско-
то изкуство в аукционна къща
"Макдугълс" в Лондон на 5 юни.
Сред най-скъпите лотове ще е
картината "Бахчисарай" на Кус-
тодиев. Тя е нарисувана от ху-
дожника при посещението му в
Крим през 1917 г. Предварител-
ната цена на творбата е 1,5-2,3
млн. долара.

На второ място е картина на

Ìþçèêúëúò „Öèãóëàð íà ïîêðèâà“ -
â àôèøà íà Îïåðåòàòà ïðåç 2020 ã.

Фурор, големи очаквания и
противоречиви коментари за най-
новия филм на Куентин Тарантино -
"Имало едно време в Холивуд".
Премиерата му бе в Кан. Освен
американския режисьор, по черве-
ния килим преминаха и получиха
бурни овации Брад Пит, Леонардо
ди Каприо и Марго Роби. Завръща-
нето на Тарантино в Кан е най-
очакваното събитие на тазгодишния
кинофестивал.

Тарантино получи "Златна палма"
през 1994 г. за "Криминале". В
новия си филм ексцентричният
режисьор разказва за епохата на
хипитата в Лос Анджелис. Критици-
те обаче са раздвоени. "Той винаги
е бил много стилен, но тук си
завладян от действащите лица.
Брад Пит беше великолепен, също
и Ди Каприо, двамата бяха страхот-
ни", коментира Дана Кенеди, журна-
лист от "Дейли Бийст".

В конкурсната програма е вклю-

Êàðòèíè íà Âàñíåöîâ è Êóñòîäèåâ
îòèâàò íà òúðã â Ëîíäîí

Êóåíòèí Òàðàíòèíî ïîêîðè Êàí
ñ „áëåñòÿùà îäà çà êèíîòî“

тват солистите, хорът,
балетът и оркестърът
на Националния му-
зикален театър.

От премиерата си
през 1964 година мю-
зикълът "Цигулар на
покрива" на компози-
тора Джери Бок и

ограф Анна Пампуло-
ва (гост), диригенти -
Огнян Митонов и
Людмил Горчев (хор-
майстор), асистент-
режисьор Александър
Мутафчийски, коорди-
натор на проекта -
Пеньо Пирозов. Учас-

либретистите Джоу-
зеф Стейн и Шелдън
Херник (по повестта
"Млекарят Тевие" на
Шалом Алейхем) е за-
воювал сърцата на
милиони зрители по
света.

Това е втората пос-

Васнецов "Млади сънища" с це-
на от 826 до 1,1 милион долара.
На нея е изобразен царевичът
Дмитрий от династията на Рюри-
кови. Платното е рисувано през
1918 г., за първи път се предлага
на аукцион. Тук са творбите на
Кончаловски - "Портрет на же-
ната на художника Олга Конча-
ловска в рокля от тюл", на Фьо-
дор Рокотов "Портрет на княз Ни-
кита Иванович Панин". Двете
творби са оценени на около 254-
381 хиляди долара. ç

Ïðåìèåðàòà íà „Èìàëî
åäíî âðåìå â Õîëèâóä“ áå
åäíî îò íàé-î÷àêâàíèòå
ñúáèòèÿ íà êèíîôåñòèâàëà

чена и втората част на филма на
Абделатиф Кешиш "Мектуб, моя
любов".

Тарантино е известен с това, че
сам подбира музиката към филмите
си.

"Когато започвам да правя филм,
когато вече имам идеята в главата
си, аз започвам да ровя личната си
колекция от музика, за да намеря

Борис
Кустодиев
"Авто-
портрет" -
1912 г.

точното съвпадение между персона-
жа и музиката, духа на филма". В
голяма част музиката към филмите
му е от 70-те и 80-те години, типич-
ни гангстерски блус и рок парчета,
сърф рок от Дик Дейл.  Неотделима
част от филмите му е леката нотка
на ирония, съпътстваща героите му.
Главните персонажи на Тарантино
са гангстери или злодеи. ç

тановка на мюзикъла
на сцената на Нацио-
налния музикален те-
атър. За първи път той
е игран през 1993 го-
дина. Режисьор е Пла-
мен Карталов, дири-
гент е Жул Леви, ху-
дожник Евгения Рае-
ва, хореограф - Мар-
гарита Арнаудова.

Националният му-
зикален театър е от-
купил за България
правата на култовия
бродуейски мюзикъл,
обяви директорът на
театъра Марияна Ар-
сенова. На сцената
на Музикалния театър
той ще се играе от
януари 2020 година
като репертоарен
спектакъл. ç
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Руският президент
Владимир Путин обсъди в
телефонен разговор с
германската канцлерка
Ангела Меркел и френс-
кия президент Еманюел
Макрон темата за конф-
ликта в Източна Украйна,
съобщи Кремъл, цитиран
от Ройтерс.

Руското президентство
посочи, че във фокуса на
разговора донякъде е
била и смяната на ръко-
водството в Киев, след
като миналия месец
Володимир Зеленски беше
избран за президент.

Германия, Франция,
Украйна и Русия водиха 4-
странни преговори помеж-
ду си за уреждане на
конфликта в Източна
Украйна между правителс-
твените сили и подкрепя-
ните от Русия местни
жители, в който от 2014 г.
са загинали 13 000 души.

Бившият президент на
Грузия и ексгубернатор на

Турски изтребители
прелитат над Гърция
8 турски военни самолета 34
пъти са нарушили гръцкото
въздушно пространство в
североизточната, централната и
югоизточната част на Егейско
море, съобщи в. "Катимерини".
Турските самолети - 6 бойни F-
16, летящи в 3 формации, и 2
транспортни CN-235, летящи
отделно, са нарушили два пъти
и въздушното пространство над
Атина. 2 от турските самолети
са били въоръжени. Всички
самолети нарушители са били
прехванати от гръцки самолети
според международните
правила.

10 м сняг е натрупал
на места в Анталия
10-метрова снежна покривка
продължава да има по високите
места в турската туристическа
столица Анталия в момент,
когато летният сезон вече
настъпва, съобщава телевизия
НТВ. Техника разчиства пътища-
та от натрупалия през зимата
сняг в планинските райони на
височина над 2000 м. "На някои
места снегът е дълбок до 10
метра", съобщи Иса Акдемир,
ръководен представител на
общината в Анталия. "И в
предишни години сме се борили
със снега, но чак толкова сняг
не е имало", споделя той. Сред
засегнатите околии са тези на
градовете Аксеки и Гюндогмуш.

6  души са убити
в Индонезия
Най-малко 6 души бяха убити и
повече от 200 ранени в
сблъсъци между протестиращи
и полицията в индонезийската
столица, съобщи губернаторът
на Джакарта, цитиран от
Ройтерс. "В момента има
сведения за шестима убити, а
повече от 200 души с различни
травми са приети в столичните
болници", отбеляза губернато-
рът, който бе на посещение в
една от болниците. Протестира-
щи, обвиняващи правителството
на президента Джоко Видодо в
изборни измами, за да си
осигури преизбиране, се
събират от вторник пред
Централната избирателна
комисия в Джакарта.
Песимизмът е заразен
сред гарваните
Австрийски учени установиха,
че гарваните споделят лошото
настроение на събратята си,
съобщи в. "Дейли мейл".
Откритието означава, че
гарваните притежават емоцио-
нален афинитет и разбиране
като хората и приматите.
Учените от университета на
Виена са направили тестове за
когнитивно пристрастие, като са
наблюдавали реакцията на
гарваните към неутрални
стимули. Те също са пречели на
една птица да достигне до
вкусна храна. Когато втора
птица гледала това, тя се
отнасяла подозрително към
другите предложения. Гарваните
са сред най-интелигентните
птици. Те могат да планират,
установиха учени през 2017 г.
Освен това използват сечива,
решават задачи, имитират
гласове, разпознават се в
огледало, разпознават човешко
лице дори много години след
като са го видели.

Íàêðàòêî

:

Êèåâ ìîæå äà ñâèêà ðåôåðåíäóì
çà ìèðíî ñïîðàçóìåíèå ñ Ðóñèÿ

Ïóòèí, Ìåðêåë è Ìàêðîí îáñúäèõà
ïî òåëåôîíà òåìàòà çà Óêðàéíà

Новият украински президент  Володимир Зеленски разговаря с
депутати в Киев, след като разпусна парламента и насрочи

парламентарни избори за 21 юли с указ. Една от причините за
това решение е отсъствието в парламента на управляваща коали-

ция в продължение на над 30 дни.

ÊÍÄÐ íàðè÷à "ãëóïàê" è áåçðàçñúäåí,
àìåðèêàíñêèÿ ïîëèòèê Äæî Áàéäúí

Севернокорейската ин-
формационна  агенция
КЦТА нарече Джо Байдън
"глупак" и "луд с нисък ко-
ефициент на интелигент-
ност" след критики на бив-
шия американски вицепре-
зидент срещу лидера на
КНДР Ким Чен-ун, преда-
де АФП.

Байдън, който 2 манда-
та беше вицепрезидент на
Барак Обама, е в предиз-
борна кампания, откакто
миналия месец обяви, че ще
се бори за номинацията на
демократите за президент-
ските избори през 2020 г.

КЦТА обвини Байдън и
в "клевета срещу висшето

В Париж са разположени пана
с предизборни реклами на

кандидатите за Европарламент.
Френският президент Еманюел
Макрон очаква по-широк съюз
между водещите политически

сили в Европейския парламент
след изборите за евродепутати

тази седмица. По неговите
думи е необходимо взаимодей-

ствие между социалистите и
либералите, което да осигури
бъдеще и напредък. Макрон
отбелязва, че е необходима

по-широка основа на мнозинс-
твото, което досега включваше
социалистите и евродепутатите

от Европейската народна
партия (ЕНП).

Снимки Пресфото БТА

Севернокорейската агенция КЦТА изброява предишни предизвикали
противоречия прояви на Джо Байдън, сред които са обвинения в

плагиатство от британски политик в предизборна реч през 1988 г. и това,
че заспал дълбоко при изказване на президента Обама през 2011 г.

ръководство" на КНДР,
формулировка, която обик-
новено се отнася до Ким,
и посочи, че бившият се-
натор е станал "безотгово-
рен и безразсъден".

Коментарът на КЦТА е
под заглавие "Сноб, лишен
от елементарни човешки
качества". Според сп. "Ню-
зуик" в кампанията си във
Филаделфия в събота Бай-
дън попитал риторично:
"Дали сме нация, която
прегръща диктатори и ти-
рани като Ким Чен-ун?".

Пхенян обвини Байдън в
"нетърпима и сериозна по-
литически мотивирана про-
вокация" срещу КНДР. ç

украинската Одеска
област Михаил Саакашви-
ли заяви, че е готов да се
върне в Украйна, която
смята за своя втора
родина, но украинските
съдилища протакат разг-
леждането на делата му.

Саакашвили се позова
на изявление на Зеленски,
който при встъпването си в
длъжност в Киев посочи,
че всички украинци, желае-
щи да строят нова държа-
ва, могат да дойдат в
страната. Саакашвили не
посочи точна дата за
завръщането си в Украйна.

Киев може да подложи
на референдум евентуал-
но договорено с Русия
мирно споразумение,
съобщи междувременно
началникът на админист-
рацията на президента
Зеленски - Андрий Богдан.

Украински войски
воюват с подкрепяни от
Русия жители в Източна
Украйна в конфликт, който

от 2014 г. е взел 13 000
жертви. Украйна освен
това иска Русия да й
върне Кримския полуост-
ров, който Москва си
възвърна същата година.

"По въпроса за сключ-
ване на мирни споразу-
мения с Русия обмисляме
организиране на всена-
роден референдум",
заяви Богдан. ç
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Полският премиер
Матеуш Моравецки разгне-
ви еврейската общност,
заявявайки, че изплащане-
то на компенсации за
собственост, конфискувана
по времето на Втората
световна война, би предс-
тавлявало посмъртна
победа за Адолф Хитлер,
предаде Ройтерс.

Управляващата в
Полша националистическа
партия "Право и справед-
ливост" (ПиС) твърди, че
през Втората световна
война страната е била
жертва на инвазия и
окупация от страна на
нацистка Германия, пора-
ди което не бива да бъде
натоварвана с финансови
задължения за изплащане
на компенсации или
реституция на евреи.

"Ако се стигне до този
момент, до тази ужасна
несправедливост, ако
жертвата и екзекуторът си
разменят местата, това би

Ïðåìèåðúò îïðåäåëÿ êîìïåíñàöèèòå èì
êàòî "ïîñìúðòíà ïîáåäà çà Õèòëåð"

Ìàòåóø Ìîðàâåöêè ðàçãíåâè åâðåèòå
ñ îìàëîâàæàâàíåòî íà õîëîêîñòà

Àìåðèêàíåö, èçëåæàë ïî ãðåøêà 45 ãîäèíè,
ùå ïîëó÷è 1,5 ìëí. äîëàðà îáåçùåòåíèå

Американец, прекарал
45 години в затвора, пре-
ди да бъде признат за не-
винен, ще получи 1,5 млн.
долара като обезщетение
за съдебната грешка, пре-
даде АФП, цитирайки влас-
тите на щата Мичиган.

73-годишният афроаме-
риканец Ричард Филипс е
бил осъден на доживотен
затвор през 1972 г. за
убийство, но винаги е твър-
дял, че е невинен.

Съдът го признал за ви-
новен въз основа на сви-
детелски показания, ока-
зали се лъжливи.

Ричард Филипс беше

Полският премиер
Матеуш Моравецки
заяви пред медиите,
че критиците са
извадили комента-
рите му от контекс-
та. "Ако прочетат
цялото ми изрече-
ние, не биха го
критикували",
подчерта той на
партийно събрание
в град Лодз. 50-
годишният Мора-
вецки е бивш
банкер, който в
младостта си е
участвал в нелегал-
но антикомунисти-
ческо движение.

Директорката на Института за изследвания в областта на разоръжава-
нето на ООН Рената Дуан говори в Женева. Договорът на ООН за
забрана на ядрените оръжия беше подкрепен от Международната

кампания за премахване на ядрените оръжия, която спечели за това
Нобелова награда за мир през 2017 г.

Снимки Интернет

Ричард Филипс, баща на 2 деца, заяви пред местни медии, че след като
получи обезщетението от щата Мичиган, ще избягва известността, ще
пътува и ще се радва на живота. В момента той продава рисуваните в

затвора от него картини.

освободен през 2018 г.
след намесата на програ-
ма на Университета на Ми-
чиган, която цели да ко-
ригира съдебни грешки.

Според експертите от
програмата никой друг
осъден по погрешка на до-
животен затвор в САЩ не
е прекарал толкова време
зад решетките.

След освобождаването
си Филипс се издържа,
продавайки картини, кои-
то е нарисувал в затвора.
Те се ползват с известен
успех и се продават за хи-
ляди долари.

През 2016 г. в щата Ми-

чиган беше създаден спе-
циален фонд, от който
жертвите на съдебни греш-
ки получават по 50 000 до-
лара за всяка година, пре-
карана по погрешка зад
решетките.

В случая на Филипс,
който е бил осъден и на
15 години за грабеж, са
били отчетени само 30 го-
дини.

Щатът  Мичиган ще
обезщети със 780 000 до-
лара и Нийл Редик, изле-
жал близо 16 години за
сексуално посегателство
срещу малолетен, което не
бил извършил. ç

представлявало наруше-
ние на всички основни
принципи на международ-
ното право, както и пос-
мъртна победа за Хитлер",
заяви Моравецки.

В Полша живееше една
от най-големите еврейски
общности в света, която
беше почти изцяло унищо-
жена от нацистите.

Председателят на
Световния еврейски
конгрес (СЕК) Роналд
Лаудер призова Мора-
вецки да вземе думите
си обратно, определяйки
ги като "изключително
притеснителни" и "достой-
ни за порицание".

Световната организация
за възстановяване на
еврейско имущество също
заяви, че ако е предадено
правилно, това изявление
показва безчувственост
към оцелелите от холокос-
та и техните семейства.

След падането на
комунизма през 1989 г.

бивши собственици на
имоти и техни потомци
настояват да бъдат ком-
пенсирани за изгубената
собственост, но предишни
полски правителства

нямаха пари или решимост
да решат този въпрос.

В изявление на СЕК
Лаудер заявява, че
полските правителства
"упорито отказаха да

признаят материалните
загуби на полските евреи
и се отнасяха към техни-
те домове и друга собст-
веност като към военна
плячка". ç

Рискът от използване
на ядрено оръжие е най-
висок от времето на Вто-
рата световна война, каза
вчера високопоставен ек-
сперт по сигурността от
ООН, като нарече това "не-
отложен" въпрос, към кой-
то светът трябва да се от-
нася по-сериозно, преда-
де Ройтерс.

Рената Дуан, директор-
ка на Института за изслед-
вания в областта на разо-
ръжаването  на  ООН
(UNIDIR) заяви в Женева,
че всички страни, прите-
жаващи ядрено оръжие
имат действащи програми

Ðèñêúò îò ÿäðåí êîíôëèêò å íàé-âèñîê
îò Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà íàñàì

за неговата модернизация
и че средата в сферата на
контрола на въоръжаване-
то се променя, отчасти по-
ради стратегическото съ-
перничество със САЩ.

Тя отбеляза, че тради-
ционните споразумения за
ограничаване на въоръже-
нията са подкопани също
от появата на нов тип вой-
на, с нарастваща домина-
ция на въоръжени групи и
частни военни формирова-
ния, както и на нови тех-
нологии, размиващи грани-
цата между отбрана и на-
падение.

През последните 2 де-

сетилетия преговорите за
разоръжаване бяха в за-
дънена улица, а 122 стра-
ни подписаха през 2017 г.
Договора на ООН за заб-
рана на ядрените оръжия,
посочи Дуан. "Смятам, че
има нужда да бъде приз-
нато, че рискът от ядрена
война в този момент е осо-
бено висок", добави Дуан.

"Рисковете от използва-
не на ядрени оръжия за-
ради някои фактори, които
посочих, са по-високи се-
га от когато и да било след
Втората световна война",
заключи директорката на
Института на ООН. ç
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Една от най-успешните
двойки в световния бад-
минтон и шампионки от
Европейските игри в Баку
Габриела и Стефани Стое-
ви вече няма да се състе-
зават за България. Двете
сестри обявиха тежкото си
решение чрез изявление
във Фейсбук, като причи-
ната се крие в отношение-
то към тях от страна на
Българската федерация по
бадминтон и в частност на
нейния президент Володя
Златев. Стоеви твърдят, че
Златев и ръководството на
федерацията извършват
престъпления, като нароч-
но не им отпускат средст-
ва за подготовка от бю-

джета, предвидени именно
за двете ни шампионки.
Скандалът се засилва, а
спортният министър Кра-
сен Кралев разпореди
финансова проверка в
централата по бадминтон.

Габриела и Стефани

Ñêàíäàëúò ñ ïàðèòå çà Ãàáðèåëà
è Ñòåôàíè Ñòîåâè ñå ðàçðàñòâà
За миналата
година са
получили над
100 000 лева
финансиране,
твърди
президентът на
федерацията
по бадминтон
Володя Златев

Стоеви, треньорът им
Михаил Попов и президен-
тът на федерацията Володя
Златев гостуваха в студио-
то на "Здравей, България"
по "Нова телевизия", но не
успяха да изчистят спора
помежду си. "От дълги
години сме разочаровани
от Българска федерация
по бадминтон. Отказваме
се от Европейските игри,
Олимпиадата и световни
първенства. Не сме каза-
ли, че ще играем за друга
държава, че сме щели да
вземем френски паспорти.
Това са лъжи, които изли-
зат от г-н Володя Златев.
Най-различни лъжи се
изсипаха по наш адрес,
преди да се приберем в
България", коментира в
студиото Стефани Стоева.

По думите й когато те
печелят, трудът им се
омаловажава. "Извоювах-
ме европейска титла -
първата и единствена за

българския бадминтон, но
ни се каза, че за тази
година ще получим само
10 000 лева за целия
сезон, а имаме турнири в
Азия, които ни струват
много повече. От началото
на годината сами си ги
плащаме", разказа Стефа-
ни. Според сестрите е
имало пари, които са им
били отпуснати, но не са
достигнали до тях.

"За миналата година са
получили над 100 000 лева
финансиране. Адмирирам
проверката на Спортното
министерство. Отворени
сме за експертизи и инс-
пекторати, за да стане ясно
какви са нещата. Миналата
година имаше предвидени
за тях 39 000 лв., ние тази
сума сме я утроили. Тази
година има предвидени 60
000 лв. Към момента са
преведени 42 989 лв. Наг-
радните фондове са отдел-
но, също са в сметките на

Ãðèãîð Äèìèòðîâ: Ðåçóëòàòèòå â Æåíåâà
íå áÿõà îò ñúùåñòâåíî çíà÷åíèå

състезателките.
Аз лоша дума за Стефа-

ни и Габриела няма да
кажа, уважавам ги дълбо-
ко. Никога не съм си
позволявал да твърдя, че
републиканската титла е
като европейска", каза
президентът на федераци-
ята Володя Златев.

"Аз съм от дълго време
във Франция, в световния
бадминтон съм. От 2015
година разбрах за техни-
те проблеми тук. За
съжаление, има много
страдащи.

Успях да се реализи-
рам и съм над това ниво,
помагам на български, а
и не само на наши спор-
тисти във Франция.
Никога не сме говорили
открито за проблемите.
Опитвали сме да не се
казват тези неща", комен-
тира треньорът на двете
състезателки Михаил
Попов.ç

Треньорът на Балкан (Ботевг-
рад) Небойша Видич направи ин-
тересно изказване след края на
първия финален плейоф в наци-
оналната баскетболна лига. Ви-
цешампионите отстъпиха на Лев-
ски Лукойл с 88:94 в "Универси-
ада", а в ефира на БНТ сръбски-
ят наставник на гостите загатна
за проблеми извън залата.

"Трябва да кажа още нещо -
трябва да сложите камера в ко-
ридора. Няма да ви кажа нищо
повече, но трябва да сложите ка-
мера в коридора. Държанието на
техните най-добри играчи, които
са играли дълги години в Евро-
па, е невъзпитано и смешно", за-
яви Видич след мача.

"Абсолютно заслужено побе-
дихме, бяхме по-добрият отбор.
Въпреки малкото напрежение
накрая, всичко мина без ексце-
сии. Феновете и на двата отбора
се държаха коректно. Дори от ръ-
ководството на Балкан са гово-
рили и Тодор Стойков е решил
да влязат с 35 души повече от

Òðåíüîðúò íà Áàëêàí ïîèñêà êàìåðà â êîðèäîðà
íà çàëà "Óíèâåðñèàäà"

предвиденото. В крайна сметка
спортът е за феновете. Може би
и заради това, което се случи
миналата година, се стараем да
бъдем много по-добри в органи-
зацията, за да остане на преден
план баскетболът. Една крачка
по-близо сме до титлата, но ни

"

Старши треньорът на жен-
ския национален отбор по
волейбол на България Иван
Петков заяви след загубата
от Япония с 1:3 гейма, в пър-
вия мач от група 2 от Лига
на нациите в Русе, че тимът
му е допуснал много непре-
дизвикани грешки. "Допус-
нахме доста повече непре-
дизвикани грешки от съпер-
ника, което натежа в резул-
тата в заключителните мо-
менти на геймовете. Играем
добре до 20-ата точка, след
което идва разколебаването.
Ние сме млад отбор, който
тепърва трябва да се изграж-
да като опит, самочувствие
и манталитет и именно това
е целта ни в Лигата на наци-
ите. Япония е тим с целена-
сочено отношение към во-
лейбола, световна сила, ко-
ято непрекъснато постига
добри резултати", заяви Иван
Петков.

Според националката Ми-
рослава Паскова сриването
в решаващите моменти на
двубоя идва от липсата на
сработеност в отбора. "Бо-
рихме се, но не бяхме дос-
татъчно категорични в ата-
ка, което е нужно срещу от-
бор с толкова добра защи-
та. Трябваше да сме по-аг-
ресивни. Тежко е в решава-
щите моменти, особено ко-
гато сме тренирали едва ня-
колко дни в този състав и
не сме достатъчно сработе-
ни. Не трябва да се оправ-
даваме, но наистина е труд-
но и то срещу толкова клас-
ни отбори като Япония САЩ
и Белгия", каза Паскова след
загубата от азиатския тим.ç
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Най-добрият български тени-
сист Григор Димитров преодоля
квалификациите, но отпадна в
първия кръг на турнира на черве-
ни кортове в Женева (Швейца-
рия). Димитров загуби от аржен-
тинеца Федерико Делбонис с 6:1,
4:,6, 2:6, но заяви, че срещите от
надпреварата са му дали възмож-
ност да изпробва нови неща пре-
ди Откритото първенство на Фран-
ция "Ролан Гарос". На турнира в
Женева българинът игра за пър-
ви път под ръководството на но-
вия си личен треньор Радек Ще-
панек.

"Тази седмица фокусът за мен
беше изместен към други неща.
Не толкова върху резултатите.
Опитвах нови неща, различни по-
зиции на корта, различни вари-
анти на игра, различни планове.
Трябва да призная, че първият сет
беше много добър за мен", ко-
ментира Гришо.

"Бях много, много доволен от
представянето си, но във втория
и в третия сет не успях да про-

дължа по същия начин и не нап-
равих нещата така, както в пър-
вия... Честно казано, за мен има
много позитиви. Седмицата беше
добра. Тренирах здраво всеки ден,
не съм имал никаква почивка.
Направих основа за "Ролан Гарос",
където ще опитам да постигна по-
добри резултати", каза Димитров.

В същото време стана ясно,
че България няма да има участ-
ник при дамите на тазгодишното
Открито първенство на Франция.
Това стана ясно, след като един-
ствената ни представителка Вик-
тория Томова отпадна още в пър-
вия кръг на квалификациите. Ра-
кета №1 на България загуби с 5:7,
2:6 за час и 19 минути игра сре-
щу представителката на Израел
Юлия Глушко.

Така Григор Димитров ще бъ-
де единственият ни представител
в основната схема при мъжете.
Адриан Андреев ще е поставен под
№2 при юношите, а при девойки-
те Даниела Димитров може да
стартира от квалификациите.ç

предстоят много отговорни ма-
чове. Бих бил малко по-споко-
ен, ако успеем да поведем с 2-0
победи", заяви след срещата тре-
ньорът на Левски Лукойл Тити Па-
пазов.

Двубой №2 е от 19 часа днес
и отново е в зала "Универсиада".ç

Старши треньорът на Балкан Небойша Видич призна след поражението
от Левски Лукойл в мач №1 от финалната серия, че възпитаниците му

не са се представили добре

Стефани и Габриела Стоеви обърнаха гръб на българския национален отбор заради неуважителното отношение
на федерацията, но отрекоха категорично, че ще вземат френски паспорти
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07.30 Новини
07.40 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда" (продълже-

ние)
10.30 Новини
10.40 Предизборна хроника
10.50 "Безценната перла", сериал, 16 еп.
11.40 ТВ пазар
11.55 "Холивудски знаменитости": Камерън

Диас (п)
12.30 Новини
12.50 Предизборна хроника
13.00 "Следобед с БСТВ" с Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 "Безценната перла", сериал, 17 еп.
16.30 "Прозорецът" (1980 г.), Любимите

български филми
18.10 "Холивудски знаменитости": Кевин

Костнър
18.30 Новини - централна емисия
18.50 Предизборна хроника
19.00 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова
20.00 Актуално от деня
20.30 "Константин Философ" първа част

(1983 г.), Любимите български фил-
ми

22.30 Новини
22.45 Предизборна хроника
22.50 "Сталин срещу Берия", Киносалон

БСТВ
23.35 Новини - късна емисия (п)
23.50 "България се събужда" (п)
02.10 "За историята (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/
06.00 Сутрешен блок - информационна прог-

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

нен блок
09.45 100% будни - предаване за здравос-

ловен и съвременен начин на живот
10.45 Константин Философ - тв филм /3

серия/п/
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 /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката 2 - аним. филм
14.55 Приключенията на горските мечоци -

аним. филм
15.10 Разследването на Мун - тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Константин Философ - тв филм /4

серия/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно - кулинарно

предаване с водеща Катерина Евро
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 Акушерката - игрален филм /Фран-

ция, 2017 г./, режисьор Мартен Про-
во, в ролите: Катрин Деньов, Катрин
Фро, Оливие Гурме 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 /п/
00.30 Култура.БГ /п/

01.30 100% будни /п/
02.30 Горящата равнина - игрален филм /

п/(14)
04.20 Отблизо с Мира /п/

bTV

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

тие" - анимация, сериал, с. 3, еп. 6
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 - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

еп. 13
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 5, еп. 39
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал, с.

2,  еп. 3
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. 13, еп. 13
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп. 6
21.00 "Бригада Нов дом " - социален проект

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

шоу, с. 13, еп. 38
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,

еп. 7
01.00 "Вечно твоя" - сериал, еп. 155, 156
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Лице в лице" /п./

bTV Action

05.15 "Животинско царство" /п./ - сериал,
еп. 10

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" /п./ - сериал, с. 3, еп. 8, 9

07.00 "Трансформърс Прайм" - сериал, с.
3, еп. 10, 11

08.00 "Монк" /п./ - сериал, с. 6, еп. 1
09.00 "Платина" /п./ - сериал, с. 3, еп. 10
10.00 "Легендите на утрешния ден" /п./ -

сериал, еп. 9
11.00 "Библиотекарите" /п./ - сериал, с. 4,

еп. 6
12.00 "Луцифер" /п./ - сериал, с. 2, еп. 15
13.00 "Играта на Ендър" - фентъзи, екшън,

приключенски (САЩ, 2013), в роли-
те: Харисън Форд, Ейса Бътърфилд,
Хейли Стайнфелд, Абигейл Бреслин,
Бен Кингсли, Вайола Дейвис, Гевин
Худ и др.

15.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 2
16.00 "Платина" - сериал, с. 3, еп. 11
17.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 16
18.00 "Библиотекарите" - сериал, с. 4, еп. 7
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на

утрешния ден" - сериал, еп. 10
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Твърде лично"

- сериал, с. 2, еп. 14
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Уличен бой" -

драма, спортен, екшън (САЩ, 2009),
в ролите: Чанинг Тейтъм, Терънс Ха-
уърд, Луи Гузман, Майкъл Ривера,
Брайън Уайт и др.

00.00 "Твърде лично" /п./ - сериал, с. 2,
еп. 14

01.00 "Легендите на утрешния ден" /п./ -
сериал, еп. 10

02.00 "Монк" /п./ - сериал, с. 6, еп. 2
03.00 "Луцифер" /п./ - сериал, с. 2, еп. 16
04.00 "Библиотекарите" /п./ - сериал, с. 4,

еп. 7

bTV COMEDY

05.00 "Майк и Моли" - сериал
06.00 "Майк и Моли" - сериал, с. 6, еп. 7, 8
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Барби: Страната на сънищата" -

сериал, еп. 4 - 6
09.00 "Комиците и приятели" - (2018)

10.00 "Овца или вълк" - анимация, комедия
(Русия, 2016), режисьори Максим
Волков и Андрей Галат

12.00 "Приятели" - сериал
13.00 "Кухня" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сериал
15.30 "Барът на Пепе" - сериал
17.00 Шоуто на Слави (2019)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 6, еп. 9, 10
19.00 "Столичани в повече" - сериал
20.00 Премиера: "Барът на Пепе" - сериал,

еп. 10
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

еп. 15, 16
23.00 "Кухня" - сериал, с. 2, еп. 3, 4
00.00 "50 нюанса черно" - комедия (САЩ,

2016), режисьор Майкъл Тайдис, в
ролите: Марлон Уейънс, Кали Хоук,
Фред Уилард, Майк Епс, Джейн Сий-
мор и др.

02.00 "Майк и Моли" - сериал
03.00 "Барби: Страната на сънищата" -

сериал
04.00 "Столичани в повече" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Хрониките на Шанара" /п./ - сериал,
с. 2, еп. 9, 10

08.00 "Обратно в играта" - драма, спортен
(САЩ, 2012), в ролите: Клинт Истууд,
Ейми Адамс, Джон Гудман, Скот Исту-
уд, Ед Лотър и др.

10.30 "Седем часа разлика" - сериал, еп.1
12.45 "Шантава седмица" - комедия, драма

(САЩ, 2014), в ролите: Джейсън Бей-
тман, Тина Фей, Джейн Фонда, Адам
Драйвър, Роуз Бърн

14.45 "Вреден навик" - комедия, драма
(САЩ, 2005), в ролите: Лу Тейлър
Пучи, Тилда Суинтън, Винсънт Д`Оноф-
рио, Бенджамин Брат, Кели Гарнър

16.45 "Бездомници" - драма (САЩ, 1997), в
ролите: Вин Дизел, Майк Епс, Дарнел
Уилямс, Михаела Тудороф, Сюзан
Ланза и др.

19.00 "Мангелхорн" - драма (САЩ, 2014), в
ролите: Ал Пачино, Холи Хънтър, Крис
Месина, Хармъни Корийн, Скайлър
Гаспър, Мариса Варела и др.

21.00 "Мъже за пример" - комедия, крими-
нален (САЩ, 2012), в ролите: Ал
Пачино, Кристофър Уокън, Алън Ар-
кин, Джулиана Маргулис, Марк Мар-
голис, Луси Пънч и др.

23.00 "Рок завинаги" - драма, комедия,
музикален (САЩ, 2012), в ролите:
Джулиан Хоф, Диего Бонета, Том
Круз, Алек Болдуин, Брайън Кранс-
тън, Катрин Зита-Джоунс, Малин Акер-
ман, Уил Форт, Мери Джей Блайдж

01.30 "Море от любов" - криминален, ро-
мантичен (САЩ, 1989), в ролите: Ал
Пачино, Елън Баркин, Джон Гудман,
Майкъл Рукър, Уилям Хики, Ричард
Дженкинс, Пол Калдерон и др.

03.45 "Краен резултат" - екшън, трилър
(Великобритания, 2018), в ролите:
Дейв Батиста, Пиърс Броснан, Рей
Стивънсън, Амит Шах, Александра
Дину, Лара Пийк, Мартин Форд и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" - сериал /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе"
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) - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Любовта лекува"

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

риен филм, финал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал
00.30 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 14
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

05.30 "Касъл" - сериал, сезон 8 /п/
06.30 "Войната на Фойл" - сериал
08.30 "Кралицата девственица" - истори-

ческа драма с уч. на Ан-Мари Дъф,
Тара Фицджералд, Сиена Гилори, Иън
Харт, Том Харди, Декстър Флетчър и
др., I част /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 8
12.00 "МВП: Маймунски Върхови Постиже-

ния" - семейна комедия с уч. на Кевин
Зигърс, Джими Рене Смит, Дейв То-
мъс, Филип Гранджър, Рик Дюкомън,
Джейн Соуърби и др. /п/

14.00 "Посрещане и изпращане" - романти-
чен филм с уч. на Скот Улф, Аманда
Детмър, Еди МакКлинток, Рейчъл Ле-
февр, Роджър Хаскет, Алекс Пауно-
вич и др.

16.00 "Лице назаем" - екшън-трилър с уч. на
Джон Траволта, Никълъс Кейдж, Джо-
ан Алън, Алесандро Нивола, Джина
Гершон, Доминик Суейн, Ник Касаве-
тис, Харв Преснел, Колм Феоре /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 6

21.00 "Любовен рикошет" - романтична ко-
медия с уч. на Катрин Зита-Джоунс,
Джъстин Барта, Джон Шнайдър, Лин
Уитфилд, Кейт Дженингс Грант, Сам
Робардс и др.

23.30 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 6 /п/

00.00 "Z-та световна война" - екшън с уч. на
Брад Пит, Мирей Инос, Матю Фокс,
Дейвид Морз, Джеймс Бадж, Даниела
Кертеш, Илайз Гейбъл, Дейвид Анд-
рюс, Ерик Уест, Пиерфранческо Фа-
вино и др. /п/

02.30 "Войната на Фойл" - сериеал /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 23 май 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. 95

ВОДОРАВНО: "Сини води". Ерика. Васалитет. Кик.
Лариса Латинина. Тацит (Публий). Ротатор. Канал.
Бар. Липа. Пи. Екатерина. Канаваца. Амина. Там
(Игор). Ни. Ада. ОН ("Общество на народите"). "Ти".
Еналага. Яре. Царевица. Арат. Батика. Етап. Мо. Ока.
"Атакама". Тамарино. АТЕ. "Кин". РАНИТИДИН. МАЗА-
ЛАТ. Котора. Ра. Ананин (Иван). Ват. Витамини. "Ели-
со". Дора. Ина. Инер. "Тараре". Араваки.

ОТВЕСНО: "Дивата патица". Акарида. "На ранина".
Атомизатор. Лисица. АМЕРИКАНА. Ара. Василев (Дой-
чин). Некар. Ламар. Болат (Юсюф). Канава. Ирани
(Ардешир). Дил (Шарл). Бацили. Анатани. "Китарата".
Ацетон. "Нина". Еторе. Агата. Ики. Ар. Петит. Рада.
"Акатоне". Налима. Апатит. Лив (Егон). Никитини. Яр.
Медовина. Кинопанорама. Ирасек (Алоис). Бакара.
"Ането". Инатори.

Днес атмосферата ще бъде по-нестабилна в
голяма част от страната. Краткотрайни валежи с
гръмотевични бури и локални градушки ще има на много места в севе-
роизточните, западните  и югозападни райони и около Стара планина.
По-малка вероятност за такива явления има по поречието на Дунав и в
част от Горнотракийската низина. Температурите сутрин ще са от 8-9 до
14, а денем ще достигнат 22 до 27 градуса, малко по-ниски в местата
с превалявания. Вятърът от запад ще бъде умерен, в Северозападна
България - временно силен.

През първия от трите почивни дни, петък, времето ще бъде по-
хладно и с вероятност за краткотрайни превалявания. Дневните темпе-
ратури ще са от 17 до 23 градуса. В събота краткотрайни валежи ще
има на места в източните и планински райони, а в неделя гръмотевич-
ни бури и краткотрайни валежи са възможни над цялата страна, без
ниските райони около река Дунав и части от Тракия. През първия ден
максималните температури ще са от 21 до 26, а в неделя - от 22 до 28
градуса, по-ниски  в местата с мощна купесто-дъждовна облачност.

В планините през почивните дни атмосферата ще бъде нестабилна,
с гръмотевични бури и краткотрайни валежи.

bTV Cinema, "Мъже за пример" - комедия, криминален,
в ролите: Ал Пачино, Кристофър Уокън,

Алън Аркин, Джулиана Маргулис, Марк Марголис,
Луси Пънч и др., 21.00 ч.
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Ако Господ реши, ще станем
шампиони - докато има шанс,
вярваме, заяви треньорът на
"армейците" Добри Митов

:

Íàêðàòêî

Отборът на ЦСКА побе-
ди Левски и продължава
да мечтае за титлата на
България. "Червените"
надвиха с 2:0 "сините" в
дербито от предпоследния
кръг на Първа лига, като
останаха само на точка от
лидера и шампион - Лудо-
горец. Попаденията падна-
ха след две статични
положения, а голмайстори-
те бяха Тиаго Родригес и
Евандро. Нуно Рейш от
Левски получи червен
картон в 84-тата минута.

В 55-ата минута Мали-
нов проби отляво и цент-
рира, а топката се отби в
лявата ръка на Унтонджи,
който се опита да прибере
ръката си до тялото, но
въпреки това игра с нея.
Драгомир Драганов остана
безмълвен въпреки сери-
озните протести на играчи-
те с червени фланелки.

Наставникът на ЦСКА
Добромир Митов заяви
след дербито, че отборът
му е подобрил представя-
нето си в през второто
полувреме и това се е
оказало решаващо за
успеха. "Изпитвахме леки
затруднения в началото на

Защитникът на ЦСКА
Иван Турицов отпадна от
състава на националния
отбор за двубоите с Чехия
и Косово заради контузия.
Той бе заменен принуди-
телно в мача с Левски
(2:0), а след срещата спо-
дели, че се е разминал с
най-лошото.

"Гледах след мача ситу-

Владимир Вълков ще
изведе "червените" и
Ботев (Пд)
на "Българска армия" в
последния 36-и кръг на Първа
лига.  Срещата на Лудогорец
с Черно море ще свири Волен
Чинков. Третият двубой от
първата шестица Берое -
Левски пък ще се играе под
ръководството на Ивайло
Стоянов. И трите срещи са в
петък от 20 часа.

Даниел Иванов-
Аоияма постигна
четвърта поредна
победа
на големия майски турнир в
Токио. В схватка от 11-ия
кръг българският сумист
победи Такаясу. Този успех
приближи максимално
българина до изравняване на
баланса му и той има вече
пет победи и шест загуби при
оставащи четири кръга до
края.

Доста слаб интерес до
момента има към
финала на Лига
Европа
между Челси и Арсенал. УЕФА
отпусна общо 12 000 билета
на двата клуба, а засега са
изкупени едва 1900 от
"сините" привърженици и
3500 от тези на "артилерис-
тите". Заниженият интерес се
дължи на трудностите,
свързани с организирането на
пътуването до столицата на
Азербайджан - Баку, където
на 29 май е решителната
битка за трофея. Цената на
полета е около 1300 паунда,
а местните хотели са вдигна-
ли многократно цените за
нощувка.

ÖÑÊÀ ïðàòè Ëåâñêè íà áàðàæ
è ìå÷òàå çà òèòëàòà

Лудогорец остана без
няколко от основни футбо-
листи за домакинския мач
от последния кръг на Пър-
ва лига срещу Черно мо-
ре, който се явява реша-
ващ за определяне на бъл-
гарския шампион. След
гостуването на "орлите" на
Ботев (Пд) стана ясно, че

Ãîëìàéñòîðúò íà Ëóäîãîðåö
àóò çà ìà÷à íà ñåçîíà

Бразилецът Евандро отбеляза гола на успокоените

Ïúðâà ëèãà - 35-è êðúã
Първа шестица

Ботев (Пд) -Лудогорец 0:2
0:1 Клаудиу Кашеру 35, 0:2 Якуб Швиерчок 45; про-

пусната дузпа - Козмин Моци 30 (Лудогорец)

Левски - ЦСКА              0:2
0:1 Тиаго Родригес 70, 0:2 Евандро 86; червен кар-

тон: Нуно Рейш (Левски) 84

Черно море - Берое 0:0

Класиране
1. Лудогорец              63-18 76
2. ЦСКА                           56-17 75
3. Левски                          63-34 66
4. Берое                           39-29 55
5. Черно море               43-47 52
6. Ботев (Пд)              44-35 50

двама от титулярите са на-
казани за по един двубой.
Става въпрос за голмайс-
тора на Лудогорец Клаудиу
Кешеру и Станислав Ма-
нолев, които бяха санкци-
онирани с жълти картони.
Освен тях твърдо аут са
звездите на тима Марсе-
линьо и Вандерсон. ç

мача, но на полувремето
го отчетохме и си казахме
да бъдем по-спокойни.
Излязохме коренно проме-
нени. Ние си гледахме
нашия мач, защото това е
най-голямото дерби на
България, и не се интере-
сувахме какво се случва в
двубоя на Лудогорец.
Докато има шанс, вярваме
и ако Господ реши, можем
да станем шампиони.
Много важно беше да
запазим вратата си суха, а
напред винаги има шанс
да отбележиш гол. Трябва
и да си ефективен, разби-
ра се, а не само да създа-
ваш ситуации. В последния
мач трябва да излезем
пред нашата публика и да
го спечелим. Дали Боду-
ров ще играе? Трудна
работа", каза Митов.

Старши треньорът на
Левски Георги Тодоров бе
разочарован от загубата.
"Две статични положения
решиха мача. Други ситуа-
ции пред нашата врата не
са имали. Доволен съм от
футболистите, постараха
се въпреки голямата
умора. Допуснахме и
някои слабости и ще

направим анализи. Честитя
победата на ЦСКА и
гледаме към следващия
двубой. Второто полувре-
ме имаше умората, но
през първото имаше
хубави неща. Не сме
имали за задача да пазим
нещо", каза Тодоров.

Така 90 минути преди
края на сезона ЦСКА ще
трябва да победи "канар-
четата", които се превър-
наха в черна котка за тях
през тази пролет, след
което да се надяват на

грешна стъпка на шампио-
ните на "Лудогорец Арена",
за да детронират състава
на Стойчо Стоев.

Левски пък остана трети
с 66 точки, като ще играе
за трета поредна година
бараж за класиране в Лига
Европа, който ще се
състои на 28 май на стади-
он "Георги Аспарухов", а
противникът ще бъде
Славия или Етър. Първата
среща завърши 1:0 за
"белите", а реваншът е днес
във Велико Търново. ç
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ацията на повторения. Ка-
пачката ми излезе, а след
няколко секунди сама се
върна. Лекарите ми каза-
ха, че съм се разминал с
най-лошото. Победата бе
много важна, радвам се, че
спечелихме", каза 19-го-
дишният футболист, който
бе грубо фаулиран от Пау-
линьо в края на първото

полувреме на дербито.
На мястото на Турицов

новият селекционер на Бъл-
гария Красимир Балъков
изпрати повиквателна на
Иван Бандаловски от Бе-
рое. Евроквалификациите
на България срещу Чехия и
Косово са съответно на 7
юни в Прага и три дни по-
късно в София. ç

В даденото
продължение
на първата
част Паули-
ньо изрита
Турицов,
който бе
изнесен на
носилка


