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ПРИЛОЖЕНИЕНезависимо от негативния ефект на епи-
демията от COVID-19 върху цялостния жи-
вот в Китай, страната вероятно ще реали-
зира целите си за окончателно изкореня-
ване на бедността и изграждането на об-
щество със средно ниво на благосъстоя-
ние до края на годината, смятат руски по-

 Êèòàé óñïåøíî
ñå áîðè

ñ áåäíîñòòà

литици и експерти, съобщи радио "Китай".
Директорът на Центъра за анализи "Ру-
сия-Китай" Сергей Санакоев заяви, че ре-
шимостта на китайското правителство да
продължи с реализирането на целта си за
справяне с бедността въпреки епидемията
е достойна за възхищение.  ç

днес

Í
овините у нас трябва да започват със съобще-
ние: "Предаването не се препоръчва за лица
под 12 години?" Не, не, по-добре под 18 години.

Всички новини показват премиера Борисов
надълго и нашироко, а той току изтърси "тулу-
пи", "негодници", "мисирки", "нахалници", "вие сте
прости и аз съм прост" или току хване за гуша-
та американската посланичка, или си закопча-
ва панталона.

Не е никак възпитателно за тийнейджъри.
Възприемат този тон и поведение. И това е
сериозно, наистина. Той дава тон на цялото об-
щество. Модел на поведение. Неговият начин на
говорене се възприема и възпроизвежда. И не
само от тийнейджъри.

Ще си носим последствията. И от Борисов, и
от калинките му, като Караянчева, която обяс-
нява как се прави закон с "отпреде и отзаде",
от гьонсуратлъка на Горанов, файловете наоб-
ратно на Даниел Кирилов. Вече е наложена нор-
ма, че такива хора могат да бъдат министри и
управляващи.

Простотията стана норма, възприема се ка-
то нещо нормално - може в политиката, може в
публичния живот, какво остава във всекиднев-
ното общуване.

Всъщност това ще бъде най-тежкото нас-
ледство от Борисов. Икономика, образование и
др. области могат да се подобрят за сравнител-
но кратко време, но обществото ще се отърсва
дълго и мъчително от простащината, посадена
от неговото управление.

От е-vestnik.bg
(Заглавието е на ЗЕМЯ)
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безлюдяването в селата и
все по-нарастващата тен-
денция към окрупняване на
фермите ще доведе до за-
писването на семейните
стопанства в… Червената
книга. Последната статис-
тика на Агроминистерство-
то, обявена преди дни, за
броя на селскостопанските
животни в България към
първи ноември 2019 г. по-
казва, че  отглежданите го-

веда в страната са намале-
ли до 510 500, а на овцете
- до 1,281 милиона. Спря-
мо 2018 г. общият брой на
козите е спаднал с 15,9%,
достигайки 228.5 хил. броя.
А най-голям срив има при
свинете, които заради кри-
зата с африканската чума
към 1 ноември 2019 г. спря-
мо същия период на 2018
г. са намалели с близо ед-
на четвърт - до 491,8 хил.

животни. Ако сравним ви-
да на стопанствата с млеч-
ни крави през 2019 г. с те-
зи през 2013 година, ще ви-
дим, че за този период се-
мейните ферми с по 1-2 кра-
ви почти са се стопили. По
данни на статистиката през
2013 г. малките дворове с
по 1-2 крави са били цели
46 662, докато през мина-
лата година са едва 8900
стопанства.

в Червената книга
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Един от лидерите на фе-
новете на ЦСКА - Иван
Велчев-Кюстендилеца,
заедно с други водещи
фигури от агитката на
"червените", беше на
среща с Гриша Ганчев.
"Не е коментирано обе-
динение и не е възмож-
но. Нашата идея е да се
затрие отборът на чис-
лата, който за мен е ту-
мор. И да се покани Цве-
томир Найденов като
спонсор. Виждаме от из-
казванията му, че това е
невъзможно. След това,
което каза пред БЛИЦ,
няма какво повече да го-
ворим и коментираме",
каза Велчев пред меди-
ите след срещата с ма-
жоритарния собственик
на ЦСКА.

Îáåäèíåíèå ìåæäó
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Американските военни в
Афганистан ще бъдат на-
малени до около 8600
доста по-рано от дого-
ворения с талибаните
срок, отчасти поради
опасения, свързани с
новия коронавирус, за-
явиха представители на
САЩ и НАТО, цитирани
от Ройтерс. Споразуме-
нието от 29 февруари
между САЩ и талибани-
те, по което афганистан-
ското правителство не е
страна, включва амери-
кански ангажимент за
намаляване на войски-
те в Афганистан от око-
ло 13 000 на близо
8600 до средата на юли,
а ако условията позво-
ляват - до нула към май
2021 г.
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Влязохме с хаос в
извънредното положе-
ние, излизаме от него
с още по-голям хаос,
заяви в Садово прези-
дентът Румен Радев.
Там той отново разкри-
тикува управляващите
и някои от най-големи-
те им антикризисни
инициативи  - за на-
маляване на ДДС в
някои сектори и за съз-

Ðàäåâ îöåíè: Âëÿçîõìå ñ õàîñ â èçâúíðåäíîòî
ïîëîæåíèå, èçëèçàìå ñ îùå ïî-ãîëÿì

Êðàéíî âðåìå å
äà ñòàðòèðà
äåáàò çà
ïðîãðåñèâíîòî
äàíú÷íî
îáëàãàíå,
ïðèçîâà
äúðæàâíèÿò
ãëàâà

даването на Държавна
петролна компания. Не
мисля, че към такава
сложна и отговорна да-
нъчна система трябва
да се подхожда "на пар-
че" и без ясни идеи и
разчети, подчерта дър-
жавният глава, цити-
ран от Би Ти Ви. Спо-
ред него сегашната да-
нъчна система е несп-
раведлива и ни отдале-

чава от европейския
модел, като ощетява
бедните и средната кла-
са за сметка на бога-
тите. Крайно време е
дебатът за прогресив-
ното данъчно облагане
да стартира, призова
държавният глава. Той
определи като авантю-
ра идеята за създаване
на държавни бензино-
станции.

Снимка
Пресфото
БТА

Китай.
Работник
произвежда
играчки във
фабрика в
Джанцзя-
джие, в
централната
китайска
провинция
Хунан. Като
част от
проект за
борба с
бедността
фабриката
предлага
работни
места за 41
служители от
нуждаещи се
семейства и
11 души с
увреждания.
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Министерският съвет от-
мени приетата през 2017 г.
и предстояща да влезе в си-
ла от новата академична го-
дина Наредба за единните
държавни изисквания за
придобиване на висше об-
разование по специалност-
та "Право" и професионал-
на квалификация "юрист" и
направи промени в сега дей-
стващата наредба, съобщи
агенция КРОСС. Необходи-
мостта от отмяна е заради
решението на Комисията за
защита от дискриминация, в
което се посочва, че въз-
можността за обучение в
специалност "Право" само в
редовна форма на обучение
създава неравно третиране
по признаци "увреждане" и
"лично положение" спрямо
лицата с увреждания и ли-
цата, упражняващи правото
си на труд.

До изготвянето на нова
наредба от сформирана за
целта работна група в Ми-
нистерството на правосъди-
ето ще остане в сила и ще
се прилага сега действаща-
та Наредба, като в нея се
приемат промени с цел
свеждане до минимум необ-
ходимостта от събиране на
големи групи от хора във
висшите училища.

С изменението се дава
възможност за учебната
2020/2021 г. висшето учи-
лище да избере как да ор-
ганизира приема, но не чрез
задължителните писмени
конкурсни изпити по българ-
ски език и история на Бъл-
гария. В настъпилата извън-
редна обстановка според
своите възможности може
да избере друг формат или
след решение на Академич-
ния съвет да приеме кан-
дидат-студентите и без кон-
курсен изпит, ако са издър-
жали успешно държавните
зрелостни изпити по бъл-
гарски език и по история.
Предложението е продикту-
вано от настъпилите извън-
редни обстоятелства във
връзка с пандемията от
COVID-19 и има за цел оси-
гуряване на възможност за
прием на студенти по спе-
циалността "Право" без по-
лагане на присъствени при-
емни изпити.ççççç

Влязохме с хаос в
извънредното положение,
излизаме от него с още
по-голям хаос, коментира
в Садово президентът
Румен Радев, цитиран от
Би Ти Ви. Той разкритику-
ва някои от най-мащабни-
те законодателни инициа-
тиви на управляващите -
за намаляване на ДДС в
някои сектори и за създа-
ването на Държавна
петролна компания. Не
мисля, че към такава
сложна и отговорна
система, каквато е данъч-
ната, трябва да се под-
хожда "на парче" и без
ясни идеи и разчети,
подчерта държавният
глава, коментира Епицен-
тър.бг. Според Радев
сегашната данъчна систе-
ма е несправедлива и ни
отдалечава от европейс-
кия модел, като ощетява
бедните и средната класа
за сметка на богатите.
Крайно време е дебатът
за прогресивното данъчно

облагане да стартира,
призова той.

"Авантюра" - така той
определи идеята за
създаване на държавни
бензиностанции. Според
него цялата инициатива
показва неспособността
на държавата да се
справи с картела в
горивата и е странно как
сега тя ще играе двойна
роля - на конкурентен
участник на пазара и на
регулатор. Тук ще трябва
да се налеят огромни
публични ресурси. Тези,
които искат да реализи-
рат тази идея, трябва да
покажат много ясно
откъде ще се вземат тези
ресурси. "Ако ще строим
държавни бензиностан-
ции по начин, по който
се строят магистрали и
се ремонтират язовири,
по-добре да не го пра-
вим", обяви държавният
глава. Той призова вместо
бензиностанции, държава-
та да построи центрове

:

Ïðåçèäåíòúò: 9% ÄÄÑ å ðàáîòà
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çàÿâè Ðóìåí Ðàäåâ â Ñàäîâî

С много любов искаме да нап-
равим новата детска болница. Не-
що, което е заченато в проблем,
каквото и да направим, и златна
да я направим тази болница, ви-
наги ще има недоволни от нея.
Затова решихме да съборим ста-
рата сграда, но мястото е много
добро - в клъстер от други бол-
ници, в паркова среда, заяви ми-
нистър-председателят Борисов на
среща с представители на про-
тестиращи срещу строежа на На-
ционалната многопрофилна дет-
ска болница, ползвайки започ-
натия строеж в карето на Алек-
сандровска болница.

Премиерът подчерта, че пос-
тройката, проектирана през 70-

Ïðàâèòåëñòâîòî âúçëîæè íà "Áúëãàðñêè ïîùè"
äà ðàçïðîñòðàíÿâàò âåñòíèöè è ñïèñàíèÿ

за дигитални технологии в
областните градове, да ги
оборудва адекватно и да
осигури качествени млади
специалисти, които да
работят с децата.

Тази инвестиция в
млади специалисти по
единна държавна програ-

ма и в нашите деца
доказано ще бъде рента-
билна, подчерта прези-
дентът и отбеляза, че
инвестирането в бензи-
ностанции "може да
гарантира поредната
далавера и ниска рента-
билност на услугите". ççççç

пециализирани лечебни заведе-
ния, каквото е решението на ка-
бинета на заседанието си вчера.

Борисов посочи, че очаква от
представителите на организаци-
ите да му предоставят предло-
женията си и архитектурните ре-
шения.  Много ценя работата на
архитектите, тъй като да наме-
риш общото между инженерно-
то и архитектурното решение е
голям талант, коментира минис-
тър-председателят, цитиран от
"Нова телевизия". В срещата
участваха и вицепремиерът То-
мислав Дончев, и министрите на
финансите и на здравеопазването
Владислав Горанов и Кирил Ана-
ниев. ççççç

Правителството възложи на
"Български пощи" ЕАД да извърш-
ва услуга от общ икономически ин-
терес по разпространение на пе-
риодични печатни издания на те-
риторията на цялата страна за срок
от 10 години, съобщи "Дарик ра-
дио". Мярката е насочена към на-
сърчаване на плурализма на пе-
чата и на свободата на словото.
Възлагането на услугата по ника-
къв начин не възпрепятства кон-
куренцията и не отнема възмож-
ността всеки стопански субект да
се договаря свободно с издатели-

те или крайни пунктове за разп-
ространение. "Български пощи" ЕАД
гарантира параметри на качество,
свързани с равнопоставен достъп,
навременно доставяне, разпрост-
ранение на територията на цялата
страна. Дружеството осигурява
равнопоставеност и достъпност
при ценообразуването за всички
участници под формата на отстъп-
ка от съответната корична цена:
за издатели - 25%; за търговци на
едро - 35%; за търговци на дреб-
но - 15%; за доставка на абона-
мент - 30% от каталожната цена

на съответното издание.
Компенсирането на дейността

по разпространение на вестници
и списания се осъществява при
спазване на европейското зако-
нодателство, свързано с предос-
тавяне на услуга от общ икономи-
чески интерес. Одобрени са също
така допълнителни разходи по бю-
джета на министерството, които ще
бъдат насочени за извършване от
"Български пощи" ЕАД услуга от
общ икономически интерес по раз-
пространение на периодични пе-
чатни издания.ççççç

те години на миналия век, ще бъ-
де съборена и на същото място
ще се изгради нова модерна пе-

диатрична болница, до която га-
рантиран достъп ще имат специ-
алисти и от съседните високос-

Президентът Румен Радев беше на посещение в пловдивската община
Садово. Той бе посрещнат от кмета на общината Димитър Здравков,

служители на администрацията и граждани.

Снимка
Пресфото БТА

Снимка
Пресфото БТА
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"БСП предлага за
шести път намаляване на
ДДС за месо, мляко,
брашно и тестени изде-
лия, както и на лекарства
- ние сме последователни.
В нашите предложения
прилагаме европейски
системен подход - въвеж-
дане на 9% ДДС за храни
и лекарства. ГЕРБ предла-
гат намаляване на ДДС
само на ресторантьорите.
Ние искаме да се помогне
и на другите отрасли. БСП
е против работата на
парче." Това заяви народ-
ният представител от
"БСП за България" Румен
Гечев пред БНТ. Той
изрази увереност, че този
европейски подход ще
проработи и в България,
както работи в Германия,
Франция и във всички
други европейски страни
и допълни, че  тази мярка
работи от десетилетия за
над 500 милиона европей-
ски граждани.

"Дали немци, французи,

Íàä 180 ñòðàíè îò ÎÎÍ ðàáîòÿò ñ äèôåðåíöèðàíè äàíúöè,
à óïðàâëÿâàùèòå îò ÃÅÐÁ òâúðäÿò, ÷å òå ñà ïðàâè, à
âñè÷êè äðóãè äúðæàâè ãðåøàò, ïðèïîìíè ïðîô. Ðóìåí Ãå÷åâ

италианци и японци са си
съсипали бюджетите, като
са с намален ДДС, а само
България не си е съсипа-
ла бюджета? Над 180
страни от ООН работят с
диференцирани данъци, а
управляващите от ГЕРБ

:

Събития
” 1358 г. - Във Франция
започва най-голямото
селско въстание през
Средновековието, известно
като "Жакерия".
” 1871 г. - Разгромена е
Парижката комуна след
"Кървавата седмица", в
която загиват повече от 25
хиляди комунари, други 40
хиляди са изпратени в
затвора или на заточение.
” 1920 г. - В Царство
България е приет Закон за
трудовата повинност, с
който се задължават младе-
жите над 20 години и
девойките над 16 години да
упражняват общественопо-
лезен труд.
” 1924 г. - На VIII летни
олимпийски игри в Париж
Националният отбор по
футбол на България играе
първия си официален мач и
губи с 0:1 от отбора на
Ейре.
” 1952 г. - Жените в
Гърция получават избирател-
но право.
” 1955 г. - Народното
събрание ратифицира
Варшавския договор.
” 1987 г. - 19-годишният
пилот от Западна Германия
Матиас Руст безпрепятствено
навлиза с малък самолет в
съветското въздушно прост-
ранство и каца на "Червения
площад" в Москва.
” 1999 г. - В Милано,
Италия, след 21-годишна
реставрация шедьовърът на
Леонардо да Винчи "Тайната
вечеря" отново е изложен
на показ.
” 2008 г. - Непал официал-
но е обявена за република.
” 2009 г. - Загиват 17
души край Ямбол вследст-
вие на инцидент с повреден
автобус.
Родени
” 1805 г. - Ильо войвода,
български войвода
” 1849 г. - Никола Обрете-
нов, български революцио-
нер
” 1913 г. - Тихон Хренни-
ков, руски съветски компо-
зитор

” 1941 г. - Чавдар Шинов,
български писател
Починали
” 1876 г. - Бачо Киро,
български учител и револю-
ционер
” 1912 г. - Пенчо Славей-
ков, български поет
” 1986 г. - Леа Иванова,
българска шлагерна и джаз
певица

Íà òîçè äåí

твърдят, че те са прави, а
всички други държави
грешат", каза Гечев. Соци-
алистът припомни, че
дори опоненти на левица-
та  застъпват необходи-
мостта от прогресивен
данък. Той коментира, че

ÁÑÏ çà øåñòè ïúò ïðåäëîæè
ïî-íèñúê ÄÄÑ çà õðàíè è ëåêàðñòâà

ГЕРБ работят с много
години закъснение.

На въпрос какво мисли
за идеята да се създадат
държавни бензиностан-
ции, народният представи-
тел отговори, че БСП
подкрепя  всички добри
европейски практики, но е
важно  дали  управлява-
щите ще създадат ефектив-
но  предприятие, или  тази
стъпка ще е само за пиар:
"Искаме да видим бизнес
плана на управляващите.
Важно е  колко бензинос-
танции ще бъдат построе-
ни. Ако са малко, надали
ще могат да влияят на
пазара", каза проф. Гечев.
Той акцентира и върху
важността на контрола
върху данъчните складове
заради съмненията за
картел на пазара на
горива.

"ГЕРБ ни докараха
дотам, че да бъдем номер
1 по корупция и на пос-
ледно място по доходи в
Европейския съюз. Сегаш-
ните управляващите пода-
риха на хазартаджиите
над 700 млн. лв. Това се
случи при управлението на
Бойко Борисов и ГЕРБ",
завърши Румен Гечев.ç

"Днес се навършват шест месеца от смъртта на Стефан. Толкова много ни липсваш, учителю, приятелю, другарю." Това написа в профила си във
Фейсбук лидерът на БСП Корнелия Нинова, която поднесе цветя на гроба на големия български актьор, който бе дългогодишен депутат от БСП,

заместник-председател на партията и министър на културата от квотата на БСП в периода 2005-2009 г.

Îò ÁÀÍ ñå èçâèíèõà: Çåìåòðåñåíèå êðàé
Ñìîëÿí íå å èìàëî, áèëî å êðàé Êðèò

От Института по геофизика към
БАН уточниха, че не е имало зе-
метресение край Смолян в 4,11
ч. тази сутрин, както съобщиха
по-рано от Института.

Трус по същото време със си-
ла 5 по Рихтер е имало на гръц-
кия остров Крит, но проблем в
автоматизираната система на Ин-
ститута е отчела земетресението
като случило се на наша терито-

автоматичната ни система рабо-
ти безотказно, е, оказа се, че за
съжаление, не е безотказна".

"Случват се бъгове в систе-
мата. Разбира се, ние ще ги оп-
равим, ще ги изчистим. Съжаля-
вам, че това така се е случило и
просто през медиите е изтекла
информация, която не е реална.
От друга страна, слава богу, че
не е реална", добави той.çПроф. Николай Милошев

рия вместо на гръцка.
Пред "Хоризонт" директорът на

Института проф. Николай Мило-
шев обясни:

"Просто бъг в нашата автома-
тична система. За съжаление, на-
шата система, автоматичната, са
се разделили на две станциите.
Едните са го определяли в Крит,
другите са го определили като
Смолян. Вече бяхме сигурни, че
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От 2013 година досега
малките семейни ферми с
по една-две крави са
намалели почти шест
пъти, което е пряк резул-
тат от обезлюдяването в
селата и все по-нараства-
щата тенденция към
окрупняване на фермите.
Последната статистика на
Министерството на земе-
делието, обявена преди
дни, за броя на селскос-
топанските животни в
България към първи
ноември 2019 г. показва,
че  отглежданите говеда в
страната са намалели до
510 500, а овцете - до
1,281 милиона. Спрямо
2018 г. общият брой на
козите е спаднал с 15,9%,
достигайки 228.5 хил.
броя. А най-голям срив

Ïî äàííè íà ñòàòèñòèêàòà ïðåç
2013 ã. ìàëêèòå äâîðîâå ñ ïî 1-2
êðàâè ñà áèëè öåëè 46 662, äîêàòî
ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà
ñà åäâà 8900 ñòîïàíñòâà

Îáåçëþäÿâàíåòî íà ñåëàòà
çàòðè è ñåìåéíèòå ôåðìè

има при свинете, които
заради кризата с афри-
канската чума към 1
ноември 2019 г. спрямо
същия период на 2018 г.
са намалели с близо една
четвърт - до 491,8 хил.
животни.

Ако сравним вида на
стопанствата с млечни
крави през 2019 г. с тези
през 2013 година, ще
видим, че за този период
семейните ферми с по 1-2
крави почти са се стопи-
ли. По данни на статисти-
ката през 2013 г. малките
дворове с по 1-2 крави са
били цели 46 662, докато
през миналата година са
едва 8 900 стопанства.

Проблемът е, че за
този шестгодишен период
масово са фалирали не

само семейните стопанст-
ва, но и средните ферми,
в които са се отглеждали
между 20 и 49 животни.
Ако през 2013 г. те са
наброявали 2464, като в
тях са се отглеждали 75
100 крави, то през 2019 г.
регистрираните подобни
ферми 1685 и в тях са
отглеждани 54 500 млечни
крави.

Ръст има единствено
при фермите, в които се
гледат между 50 и 99

В края на миналата седмица
Областните дирекции по земеде-
лие са приключили с обработка-
та на данните за размера на про-
падналите есенници, поразени от
сушата, съобщиха за Синор.бг от
агроминистерството. В момента
данните за цялата страна се обоб-
щават и ще бъдат представени на
предстоящия Консултативен съвет
по зърно, който ще се проведе с
конферентна връзка в близките
дни, пише Екатерина Стоилова.

Проблемът при обезщетения-
та от природни бедствия  е там,

Ñëåä 16 îêòîìâðè ôåðìåðèòå äà ÷àêàò èçâúíðåäíèòå
140 ìèëèîíà ëåâà ïî äèðåêòíèòå ïëàùàíèÿ

свързани най-вече с доходите в
сектора.

В тази връзка Синор.бг попи-
та ръководството на министерс-
твото дали е възможно допълни-
телният ресурс от 140-те милио-
на лева по директните плащания
да се преведе на стопаните пре-
ди есенната сеитба. Ще припом-
ним, че Европейската комисия
разреши заради COVID-19 този
ресурс да се прехвърли от Прог-
рамата за развитие на селските
райони към директните плащания.

От Агроминистерството ни от-

че държавата компенсира само
фермери, чиито ниви 100 про-
цента са унищожени от сушата.
В Добруджа и Югоизточна Бълга-
рия много средни производители
са засегнати около и над 50 про-
цента, но за тях това ще означа-
ва пълен фалит заради ниските
добиви от пшеница, ечемик и ра-
пица, които се очакват през 2020
г., а и поради липса на обезще-
тения, коментираха стопани.

По всичко изглежда, че пред-
стоящият съвет по зърно трябва
да решава огромни проблеми,

Народното събрание ще се
запознае в близките дни с
проблема за масовото изми-
ране на пчели тази пролет в
област Плевен. Министърът на
земеделието Десислава Танева
ще отговори в пленарната за-
ла на няколко въпроса от де-
путатката Полина Цанкова-
Христова за установената ма-
сова смъртност на пчелни се-
мейства. Народната представи-
телка изтъква, че пчелари от
област Плевен са силно обез-
покоени от случаите на уста-
новена масова смъртност на
пчелни семейства в резултат на
неконтролирано третиране с
препарати за растителна защи-
та на земеделски култури.  "В
началото на месец май 2020 г.
в област Плевен са загинали
между 15-20 хил. пчелни се-
мейства, или между 200-400
млн. пчели, като най-многото
пострадали са в района на се-
лата Милковица и Петокладен-
ци, община Гулянци", изтъква
депутатката.

Тя допълва, че през мина-
лата година са подадени 102
жалби и сигнали за неспазва-
не на мерките за опазване на
пчелите при провеждане на рас-
тителнозащитни мероприятия,
като най-често срещаните на-
рушения са свързани с неспаз-
ване на процедурата за уведо-
мяване на собствениците на
пчелни семейства, разположе-
ни в граничещите землища при
употреба на продукти за рас-
тителна защита. Депутатката ис-
ка информация за резултатите
от назначените проверки по
случаите със загинали пчелни
семейства в областта тази про-
лет, както и дали са спазени
изискванията за своевременно
уведомяване на пчеларите за
предстоящите пръсканията в за-
сегнатите райони. Тя очаква от
министър Танева и информация
за мнението на експертите в
министерството дали има и дру-
ги вероятни причини за изми-
рането на пчелите.

По данни на аграрната ста-
тистика у нас през есента на
миналата година пчелните се-
мейства в страната са 867 561
броя, или с 10,8% повече на
годишна база. Загубите от от-
равяния за цялата страна през
годината се оценяват на 24 317
пчелни семейства.

Информацията на Област-
ния пчеларски съюз в Плевен
е, че сега само в този регион
от химикали са загинали 15-20
хил. кошера - много близо до
броя им миналата година за ця-
лата страна. Преди зимата в Се-
верния Централен район е има-
ло около 211 хил. пчелни се-
мейства, а през миналата го-
дина загубата от отравяния там
се оценяват на 4494 пчелни се-
мейства.ç

Ñóøàòà áóêâàëíî èçãàðÿ ïøåíèöàòà â Äîáðóäæà!

Ïèòàò ìèíèñòúð
Òàíåâà çà èçìèðàíåòî
íà 20 000 ï÷åëíè
ñåìåéñòâà
â Ïëåâåíñêî

Сушата в Добруджа е на път
да съсипе реколтата от пшеница
не само заради изсъхването на
посевите. Пожълтелите и превър-
нати в слама растения стават
причина за избухване на пожа-
ри. Поредното доказателство е
сериозният инцидент в добрич-
кото село Лозенец. Пожарът
пламва в пшеничен масив от 500
дка в землището на селото през
почивните дни.

До пристигането на огнебор-
ците пламъците са унищожили 20
дка от посевите, а останалите
480 дка са спасени, съобщиха
от Противопожарната служба.
Все още не е изяснена причи-
ната за инцидента, който може-
ше да нанесе сериозни щети.

До 31 октомври тече опреде-
леният от община Добрич пожа-
роопасен сезон.

До тогава се въвежда дено-
нощно дежурство и непрекъсна-
то наблюдение на земеделските

и горските масиви. Забранено е
паленето на открит огън, а гори-
мите материали и отпадъци тряб-
ва да се изхвърлят само на оп-
ределените за целта места. Соб-
ствениците, наемателите и пол-
звателите на земи и горски на-
саждения трябва да организират
и поддържат постоянна готовност
на персонала и техниката си, за

да може да се реагира в случай
на пожар. През целия пожароо-
пасен сезон е забранено изга-
рянето на стърнищата и други
растителни остатъци в земедел-
ските земи, се казва още в за-
поведта.

Въпреки че на много места
посевите с пшеница са на път да
пропаднат, когато започне същин-

ската жътва, земеделците трябва
да уведомят съответната район-
на служба.

Най-големите проблеми ста-
ват при разжънване, когато тех-
никата за първи път влиза в жит-
ните масиви, предупреждават ог-
неборците. От ОД "Земеделие"
пускат уведомления кога настъп-
ва восъчна зрялост на пшеница-
та. Тогава трябва да започне ра-
зораването на противопожарни-
те ивици в нивите и разжънване-
то на посевите.

В момента земеделските сто-
пани са в очакване на Консулта-
тивен съвет по зърното, на който
да се обсъди размерът на пора-
зените от сушата пшенични пло-
щи и съответните мерки. Общо 1
млн. и 245 хил. дка с пшеница
бяха заложени през есента на
2019 г. Комисии проверяват в мо-
мента посевите, за които са по-
дадени заявления за пропадане,
пише Галина Недкова.ç

говориха, че средствата ще бъдат
разпределени по схемите в обх-
вата на директните плащания съг-
ласно обявения график.

Амбицията на МЗХГ е по-го-
лямата част от тези средства да
бъдат изплатени до края на нас-
тоящата година, като плащания-
та могат да започнат след 16
октомври 2020 г., посочиха от
ведомството.ç

крави и тези над 100
крави.

Преди шест години до
сто крави са гледани в
678 стопанства, където е
имало 44 100 животни, а
през 2019 г. те се увелича-
ват до 752 с 54 500 живот-
ни. Най-крупните ферми с
над 100 крави през 2013 г.
са били 262 с 51 600
крави. През миналата
година числото вече е 379
с регистрирани 77 200
млечни крави.ç
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те по размер анкетирани
компании, както при тези
с между 1 и 49 наети лица,
така и при тези с между
50 и 99 наети лица, или с
повече от 100 служители.

Най-сериозен спад през
април в приходите от
продажби на стоки и
услуги отбелязват 67,9% от
предприятията в икономи-
ческите дейности "Култура,
спорт и развлечения,
ремонт на домакински
вещи и други дейности".
За индустрията този
процент е 55,8%, за строи-
телството - 43,2%, а за
дейностите "Търговия,
транспорт и ресторантьор-
ство" - съответно 67,3%.

36,8% от нефинансови-
те предприятия са предп-
риели през април стъпки
за ползване на "платен
отпуск" по отношение на
наетия от тях персонал,
докато 26,9% от компани-
ите са пуснали персонала
си в "неплатен отпуск", а
при 26,5% е имало дис-
танционна форма на
работа. Освобождаване/
съкращаване на наети
лица са предприели 18,5%

18,5% îò òÿõ  ñà ñúêðàòèëè
ïåðñîíàë çàðàäè COVID-19 è
èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå

През април над 57% от
българските нефинансови
предприятия отчетоха
спад при техните приходи
от продажби, а близо 19%
от тях предприеха стъпки
за освобождаване/съкра-
щаване на персонал. Това
показват резултатите от
кратко бизнес изследване
на НСИ, целящо да пре-
достави информация за
ефекта от извънредното
положение, свързано с
COVID-19, върху най-
засегнатите сектори на
икономиката на страната.

При създалата се
ситуация 57,6% от анкети-
раните предприятия посоч-
ват, че са имали намале-
ние в приходите от про-
дажби на стоки или услуги
през април в сравнение с
март, когато 53,5% от тях
бяха на това мнение. В
същото време 32,1%
посочват, че не е имало
промяна в приходите от
продажби през април
(спрямо 36,3% през март),
а при 9,2% е имало увели-
чение (спрямо 9,5% месец
по-рано). Подобни са
процентите при различни-

57,6% îò ôèðìèòå îò÷åòîõà
ñïàä â ïðèõîäèòå ïðåç àïðèë

Óäúëæåí ñðîê:
Ãàçîâèòå óðåäáè
ñå ðåãèñòðèðàò
äî 30 íîåìâðè

Крайният срок за регист-
риране без санкции на газо-
вите уредби, които са монти-
рани допълнително в автомо-
билите, се удължава с шест
месеца - от 29 май до 30 но-
ември тази година. Промяна-
та влезе в сила от 26 май, с
публикуването в "Държавен
вестник" на допълнение в На-
редба № I-45 от 2000 г. за
регистриране, отчет, спиране
от движение и пускане в дви-
жение, временно отнемане,
прекратяване и възстановява-
не на регистрацията на мотор-
ните превозни средства и ре-
маркета, теглени от тях, и ре-
да за предоставяне на данни
за регистрираните пътни пре-
возни средства.

Документът е подписан от
министъра на вътрешните ра-
боти Младен Маринов.

Според допълнителния
текст срокът, в който собст-
веникът на превозното сред-
ство е длъжен да заяви про-
мяната на данните за вида на
горивото, настъпила след мон-
тирането на уредба в превоз-
ното средство, позволяваща
работата на двигателя с втеч-
нен нефтен газ - пропан-бу-
тан, или сгъстен природен газ,
който изтича или е изтекъл до
29 май 2020 г., се удължава
до 30 ноември 2020 г.

Проверки за регистриране-
то на допълнително монтира-
ни газови уредби накара мно-
го собственици на автомоби-
ли да се наредят на опашки
пред КАТ в края на зимата, ка-
то периодът съвпадна с пър-
вите случаи на коронавирус у
нас.

С въвеждането на извън-
редното положение срещу
пандемията от COVID-19 из-
пълнителната власт обяви, че
срокът ще бъде удължен дос-
татъчно, за да се избегне
струпването на много хора и
нарушаването на социалната
изолация.ç

от предприятията, участва-
лите в експресната анкета
на Националния статисти-
чески институт, след като
през март подобна мярка
предприеха 17,2% от
анкетираните нефинансови
компании.

За следващия месец
(май) обаче 90,0% анкети-
раните нефинансови
предприятия прогнозират,
че ще продължат настоя-

Ïàðëàìåíòúò ïðèå èçöÿëî íîâ Çàêîí çà õðàíèòå

България. Обозначението "Про-
дукт от България" се поставя вър-
ху храни, когато основната със-
тавка, използвана за тяхното
производство, е добита на тери-
торията на България и всички
етапи на производствения про-
цес се осъществяват на терито-
рията на страната.  Текстовете

щата си дейност (спрямо
80,6% на това мнение при
предходното аналогично
проучване на НСИ), 6,8%
смятат да преустановят
временно дейността си
(при 15,4% на това
мнение през март), а
едва 1,6% заявиха, че
ще прекратят дейността
си (при 2% на това
мнение при предишното
проучване). ç

Социалната пенсия за старост
ще се увеличи от 132,74 лв. на
141,63 лв. от 1 юли, реши пра-
вителството. Увеличението ще
повиши пенсиите на 133 600 ду-
ши, съобщава пресцентърът на
МС. Промяната ще доведе до ръст
на пенсиите, които не са свър-
зани с трудова дейност, тъй като
по закон техният размер се оп-

Ùåäðîñò: 141,63 ëâ. ñîöèàëíà ïåíñèÿ çà
ñòàðîñò îò 1 þëè çà 133 600 áúëãàðè

ределя в зависимост от социал-
ната пенсия за старост. Това са
пенсиите за военна и гражданс-
ка инвалидност, социалната пен-
сия за инвалидност и персонал-
ната пенсия. Ще се повишат и
размерите на нормативно уста-
новените добавки към пенсиите
- за чужда помощ и за ветерани
от войните.ç

предвиждат още информацията за
храните, предлагани на терито-
рията на България, включително
и на етикета, да се предоставя
на български език.

Част от закона касае и рек-
ламата на храни. Текстовете гла-
сят, че деца не могат да участват
в реклами на ГМО и храни, които

не отговарят на изискванията за
здравословно хранене.

Съгласно текстовете при въз-
никване на хранително заболя-
ване, бизнес операторите оказ-
ват необходимото съдействие на
съответната регионална здравна
инспекция и областна дирекция
по безопасност на храните за
ограничаване и ликвидиране на
заболяването. Законът предвиж-
да работещите в обект за про-
изводство, преработка или дис-
трибуция на храни, да подлежи
на предварителни периодични
медицински прегледи.

Законопроектът има за цел
да гарантира висока степен на
защита на здравето и интереси-
те на потребителите по отноше-
ние на храните, както и да оси-
гури прилагането на правото на
ЕС и националните мерки в об-
ластта на храните.ç

Парламентът прие изцяло нов
Закон за храните, предаде Аген-
ция "Фокус". Законът урежда
изискванията към безопасност-
та на храните, към бизнес опе-
раторите и лицата, работещи в
обекти за производство, прера-
ботка и/или дистрибуция на хра-
ни, изисквания за опаковане,
етикетиране, представяне на хра-
ни, както и за обектите за про-
изводство и търговия на едро и
на дребно с материали и пред-
мети, предназначени за контакт
с храни. Законът урежда още
изискванията за натуралните ми-
нерални, изворните и трапезни-
те води.

Разпоредбите засягат още и
етикетирането на храни. Обозна-
чението "Добит в България" или
"Продукт от България" се поста-
вя върху първични продукти, ко-
ито са добити на територията на
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Уважаеми читатели, днес в рубриката "130
кооперативни следи в българската история" ще
Ви разкажем за културните и просветни цели на
кооперацията у нас до Втората световна война,
които променят българското читалище, театър
и литература и получават широк отзвук сред
българската и международнаta общественост.

130 кооперативни следи в българската история

31.
Обединението: читалище -
кооперации

На 5 декември 1918 г. с
премиерата на "Царицата на
Чардаша" се открива сцена-
та на Свободен театър и пос-
тавя началото на оперетно-
то изкуство у нас. Това на-
чинание е изцяло частна
инициатива без държавна
подкрепа и много скоро му-
зикалният театър, в който
има два отдела - оперен и
драматичен, започва да из-
питва финансови трудности,
вследствие на което услови-
ята за работа и заплащане-
то на творческите колективи
са оскъдни. Това довежда до
първата стачка на артисти
и сценични работници през
1921 г. в защита на трудо-
вите им интереси и срещу
водената от собствениците
на театъра репертоарна по-
литика. Стачкуващите са
уволнени и през 1922 г. най-
известните от тях Мими Бал-
канска, Асен Русков, Ангел
Сладкаров и диригента Ил.
Стоянов (Чанчето) учредяват
Кооперативен театър. С не-
го се реализира идеята за
"първата по рода си в свето-
вен мащаб, трудово - артис-
тична кооперация". Залагай-
ки на равноправни и демок-
ратични начала Кооперати-
вен театър устоява 17 годи-
ни и доказва своята по-го-

32.
Кооперативен театър - „най-престижния
популярно жанров театър на Балканите“

Идеята за взаимодействие на читалищата с кооперациите и
координиране на съвместната им дейност възниква още през
1912 г с реферати и статии от първия председател на Върховния
читалищен съюз проф. Иван Шишманов. Две години по-късно в
статията си "Читалищният съюз и Общият съюз на българските
земеделски кооперации" професорът защитава тезата предста-
вена на конгреса на българските кооперации, че "читалищата
имат работници, но нямат достатъчно средства, а кооперациите
викат до Бога за работници". В тези думи проф. Шишманов
вижда възможността от така необходимото единение читалища -
кооперации, които според него неизбежно трябва "да се обеди-
нят". През годините идеята набира все повече съмишленици и
поддръжници сред кооперативните деятели. През 1926 г. студен-
тът на Висшата кооперативна школа и впоследствие кооперати-
вен деятел Д. Парашкевов пише във Варненски окръжен вестник
и дава ценни препоръки как да бъде употребен "културния фонд"
на кооперацията, така, че "да даде просвета на своите член-
кооператори, да ги направи по-културни, по-възприемчиви хора
на прогреса, дейци за обществени работи." На първо място той
препоръчва "парите да бъдат употребени за уреждане на коопе-
ративна библиотека". Всички тези теоретично обосновани идеи и
приетия през 1927 г. Закон за народните читалища спомагат да
бъде поставено началото на реализацията на обединението чита-
лище - кооперации.

През 1929 г. българският общественик и тогавашен предсе-
дател на читалищния съюз - Ячо Хлебаров изготвя проектоуста-
ва и устава на "Кооперация на читалищата в България". Тя е
учредена на 17 март същата година и има за цел да осигури
голямо количество книги за библиотеките, периодични издания,
прожекционни киноапарати, разпространение на научно-популяр-
ни и художествени филми, както и създаване на такива с исто-
рическа насоченост. Ячо Хлебаров е избран за председател и
остава такъв до 1941 г. Четири години след създаването на
кооперацията, читалищните кина от 12 нарастват на 32, а през
1939 г. наброяват 62. Приоритет на читалищната кооперация е
финансирането на книжния фонд на библиотеките, на техния
инвентар и обзавеждане, подпомагане с декори и костюми теат-
ралните представления. Организационните и финансови промени
в живота на читалищата и библиотеките се отразява положител-
но върху образователната им дейност, а Върховният читалищен
съюз се превръща в мощна масова културно-образователна ор-
ганизация с първостепенно значение за страната.

Между двете световни войни са изгра-
дени първите полу-стационарни циркове
в София, Пловдив, Бургас и Русе. През
1931 г. е създадена Българската циркова
артистична организация и има за цел да
защитава професионалните интереси на
цирковите артисти. Нейният председател
Стоян Миленков инициира учредяването
на Кооперативни съединени циркове. В
него членуват собствениците на циркове,
сред които акробатите Никола Димитров
- Пощата, А. Първанов, гимнастиците
Лазар Добрич, Васил Козаров и др. В
началото на 30-те започва и учредяване-
то на първите кооперативни циркове из-
вън София. Това поставя цирковото из-
куство у нас на друго ниво и му дава
възможност за бързо развитие. Резулта-
тите не закъсняват и българските цирко-
ви артисти - акробати, илюзионисти, дре-

33. Кооперативни съединени циркове

ляма жизненост пред акцио-
нерните дружества.

"Към началото на тридесет-
те години освен Народния те-
атър, в чийто салон се реду-
ваха през ден драматичната
трупа и съставът на операта,
в София имаше още четири
по-значителни театъра. Пър-
вият и най-популярният сред
тях бе Кооперативният театър
- пише в спомените си Дра-
ган Тенев и продължава - …Той
беше собственост на своите ак-
тьори кооператори, основали
го почти веднага след разпа-

дането на трупата на Сво-
боден театър. Кооперативни-
ят театър бе единственият
оперетен театър в София от
онези дни."

През 1931 г. Кооператив-
ния театър гастролира в Ца-
риград и Анкара. На предс-
тавленията присъства самия
Кемал Ататюрк. След този
успех в Турция и впоследст-
вие и турнето в Югославия,
Кооперативен театър е приз-
нат "за най-престижния по-
пулярно жанров театър на
Балканите".

РПК "БРЕЗОВО" ДО
Г-н (г-жа).......................

Изх. № 17/22.05.2020 г.
гр. (с)...........................

На основание чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за коопера-
циите и чл. 27, ал. 1, т. 1 от Устава на кооперацията,
Управителният съвет на РПК "Брезово" гр. Брезово свиква
Общо годишно отчетно-изборно събрание на кооперацията
на 17.06.2020 г. (сряда) от 09:00 часа в стола на Община
Брезово при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на нови членове. Освобождаване на чле-

нове.
Докл.: Г. Георгиев

2. Отчет на УС за годишната дейност на кооперацията
през 2019 г.

 Докл.: Г. Георгиев
3. Доклад за дейността на КС. Заключение на Конт-

ролния съвет по финансовия отчет и годишната дейност на
кооперацията.

Докл.: Контролния съвет
4. Одобряване на финансовия отчет на кооперацията

за 2019 г.
Докл.: Г. Георгиев

5. Утвърждаване Решенията на УС на ПК. Освобождава-
не от отговорност Председателя, УС и КС на кооперацията

 Докл.: Председателя на УС на ПК

Дирекция "КООП медии и реклама"Следва…

сьори, еквилибристи и клоуни триумфал-
но завладяват европейската циркова сце-
на, печелейки сърцата на публиката и
международно признание.

6. Вземане на решение за продажба на недвижими
имоти.

Докл.: Г. Георгиев
7. Прекратяване мандата на член на УС.

 Докл.: Председателя на събранието
8. Избор на нов член на УС и подгласници на УС и КС.

Докл: Председателя на комисията
по предложенията

9. Даване пълномощия на УС за сключване на догово-
ри, свързани с обслужването на кооперацията.

Докл.: Председателя на събранието
10. Избор на пълномощник за Общото събрание на

РКС - Пловдив.
Докл.: Председателя на събранието

Всички материали и документи, свързани с провеж-
дането на Общото годишно отчетно-изборно събрание на
кооперацията на 17.06.2020 г. са на разположение
на всички член-кооператори на адрес: гр. Брезово,
ул. "Р. Попов" № 6 от 08:00 до 17:00 часа всеки рабо-
тен ден до датата на събранието.

Съгласно чл. 17, ал. 2 от Закона за кооперациите и
чл. 28, ал. 2 от Устава на кооперацията, при липса на
кворум, събранието се провежда един час по-късно, т.е.
от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред,
независимо от броя на присъстващите.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА РПК "БРЕЗОВО" ГРАД БРЕЗОВО
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Макар рядко да се замис-
ляме за това, голяма част от
домакинските аксесоари, ко-
ито използваме ежедневно,
имат срок на годност. Макар
да не мухлясват като храни-
телните продукти, те също
трябва да бъдат регулярно
подменяни, тъй като могат
да са опасност за здравето
ни. Ето и кои са те:

Гъбите за баня трябва да
се сменят на всеки 6 месе-
ца. Това е оптималното вре-
ме, в което не се развъждат
гъбички и бактерии в тях.
Това не означава непремен-
но да купувате нови. Може-
те да удължите живота им
като само ги накиснете в го-
реща вода, за да убиете всич-
ки микроорганизми.

Гъбите за миене на съдо-
ве пък не трябва да се из-
ползват повече от седмица.
Ако не сте сигурни къде са
стояли или пък са имали
контакт със сурово месо, не-
забавно ги заменете с нови.

Има множество мнения
по въпроса колко често тряб-
ва да се сменя четката за зъ-
би. Оптималният вариант,
според стоматолозите, е от
4 до 6 седмици. Препоръчва

Всеки от нас има многобройни
хавлиени кърпи у дома - кои пода-
рък, кои купени, защото са просто
много красиви, кои използвани до
скъсване, кои прибрани в шкафа
още с етикета.

Време е да разчистите и това кът-
че от къщата си и да промените
предназначението на старите, вече
неизползваеми кърпи. Ето няколко
идеи за какво можете да ги използ-
вате:

Ñêðàá ãúáà
Старата хавлиена кърпа може да

се превърне в новия ви аксесоар за
баня. Направете си собствена скраб
гъба, която да ползвате под душа
като зашиете от три страни два пра-
воъгълника от стара кърпа. Оста-
вете едната страна, за да може да
прокарате ръката си вътре. Нежни-
ят допир на материята до кожата
прави гъбата особено подходяща за
бебета, както и за хора с чувстви-
телна кожа.

Ñòèë Ïà÷óúðê
Ако имате много стари хавлие-

ни кърпи, които не знаете какво да
правите и не искате да изхвърлите,
можете да ги преобразите като ги
зашиете заедно. Така ще получите-
шарено платно, което може да из-

Колко често трябва да подменяте
най-използваните вещи в бита

се, след като е прекарана
настинка, също да  се под-
меня, за да се предотврати
евентуално връщане на мик-
робите в организма.

Вижте още: Правилно ли
миете зъбите си?

Домашните чехли също
са една от вещите в дома ви,
която се нуждае от честа смя-

на. По-точно през 6 месеца,
за да не се допусне разпрос-
траняване на гъбички. През
месеците, в които използва-
те даден чифт, ги перете въз-

можно най-често. Така ще
ограничите до минимум бак-
териите.

Хавлиените кърпи сме-
няйте с нови на всеки 2-3
години. Тяхната същност ги
прави идеална среда за раз-
въждане на бактерии, докато
са мокри. Ето защо изпира-
нето им няма да помогне.

Вижте още: Идеи за ре-
циклиране на хавлиените
кърпи.

Космите и телесните теч-
ности неминуемо се просмук-
ват в плата и пълнежа на
възглавниците.

Това ги прави подходяща
среда за развитието на бак-
терии. Ето защо, е препо-
ръчително те да бъдат сме-
няни на всеки 3 години. Ос-
вен това, с времето те губят
формата си и могат да дове-
дат до изкривявания и бол-
ки във врата.

Четката за коса изисква
толкова грижи, колкото и са-
мата ви коса. Тя трябва да
се подменя всяка година и
да се почиства всяка седми-
ца. Срокът на годност на
четките с естествен косъм е
дори още по-кратък само 7
месеца.

Идеи за рециклиране на хавлиените кърпи
жете да я украсите с панделки или
друга декорация.

В ДОМАКИНСТВОТО. Наряза-
ни на правоъгълни парчета, хав-
лиените кърпи ще ви бъдат от пол-
за при чистене вкъщи. Особено по-
лезни могат да ви бъдат в кухнята
и банята, където може да ги изпол-
звате за подсушаване на мивката
или печката. Освен това материя-
та, от която са направени тези кър-
пи е подходяща за почистване на
прах. За по-сръчните, на които им
се отдава шиенето и бродирането,
предлагаме да нарежат на парчета
и да оформят кърпи за хранене, на
които да бродират дребен декорати-
вен мотив или буквата на всеки
член от семейството.

ОРИГИНАЛНИ ПОСТЕЛКИ ЗА
БАНЯ. Когато хавлиените кърпи
станат напълно неизползваеми, мо-
жете да ги използвате като постел-
ки в банята. За да имат по-артис-
тичен вид, ви предлагаме следното:

Нарежете различни по цвят кър-
пи по дължина, така че да получите
сравнително еднакви ленти. Преп-
летете всяка лента през мрежа с раз-
мери по избор, така че да се получи
плетеница. В края на всяко парче
направете възел, за да не се разп-
литат. Вече имате оригинално ки-
лимче за вашата баня.

ползвате като плажна хавлия или
да вземете със себе си на следва-
щия пикник в парка. С още някол-
ко шева може да преобразите полу-
чилото се платно в плик, в който да
съхранявате по-деликатните дрехи и
палтата. Лесно, полезно и много
оригинално решение.

Вижте още:
10 стъпки за успешно пролетно

почистване
Направи си сам: мултифункцио-

нален спрей с лимон и розмарин
СТОПЕР ЗА ВРАТА. Досадните

течения постоянно карат вратите
вкъщи да се блъскат. Вместо да си
купувате така модерните стопери за
врата, можете да си ги направите и
сами, като използвате ненужните
кърпи. Класическата форма на гъ-
сеница, ще получите като вземете
по-голяма кърпа и я напълните с
вата, пясък и парчета плат и я за-
шиете по дължина. По желание мо-
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Метаболитният синд-
ром е съвкупност от
няколко рискови

фактора, които повишават
опасността от сърдечносъдо-
ва смъртност. Медиците на-
ричат това състояние "тих
убиец на млади хора", защо-
то по данни на Световната
здравна организация само в
Европа между 40 и 60 ми-
лиона души имат симптоми-
те, характерни за това забо-
ляване.

От този синдром страдат
10-15% от хората над 30-го-
дишна възраст в Европа и
около 25% от живеещите в
САЩ. Тревога предизвиква
обаче фактът, че това състоя-
ние стремително се подмла-
дява. Ако през 90-те години
на миналия век то се смята-
ше за съдба предимно на хо-
рата в средна и по-напредва-
ла възраст, то днес се регист-
рират и много младежи със
затлъстяване и хипертония,
твърдят родните ендокриноло-
зи. Те са силно притеснени
от обездвижването на съвре-
менните деца. Те стоят пред
телевизорите и компютрите
около 25,7 часа на седмица.

Последните данни показ-
ват, че хората с тежка степен
на затлъстяване в България
са 300 000, т.е. колкото жите-
лите на град като Пловдив
или Варна, уточняват от Бъл-
гарската асоциация за изс-
ледване на затлъстяването и
съпътстващите го заболява-
ния. Оказва се, че и възрас-
тното население в България
не се движи достатъчно. Ед-
ва 23% от младите хора в по-
големите градове спортуват
по 2 пъти седмично.

Експертите са категорич-
ни също така, че няма незд-
равословна храна. Всичко,
което е създадено в природа-
та, е добро за нашата трапе-
за. Всичко е въпрос на ба-
ланс. Ако човек се храни уме-
рено и се движи достатъчно,
той няма да напълнее и ня-
ма да развие метаболитен
синдром с напредването на
годините, категорични са
още ендокринолозите.

Има най-малко 59 вида
затлъстявания. Това показ-
ва най-новото проучване в
тази сфера. Кое от тях оба-
че отключва метаболитен
синдром и кое може да се
коригира с лека промяна в
храненето и по-добра актив-
ност? Има ли въобще уни-
версална рецепта за здравос-
ловен живот, или сме гене-
тично обречени към напъл-
няване? И какви възмож-
ности предлага съвременна-
та медицина за справянето
с най-големия ни "враг"? На
тези и на още много други
въпроси се опитват да отго-
ворят родните ендокриноло-
зи и диетолози малко преди
началото на летния сезон.

Ако двама души със зат-
лъстяване носят един и същ
размер дрехи и спазват ед-
на и съща диета, то тя ще
подейства при единия, но не
и при другия. Оказва се, че
дори експертите по хранене
и диететика са объркани от
този феномен. Ето защо уче-
ните решиха да проучат въп-
роса. И откриха, че има раз-
лични подтипове на затлъс-
тяването, които си имат соб-

Защо затлъстяваме?
 Метаболитният синдром е враг №1 на модерните хора
 Талията на жената не трябва да надхвърля 80 см, а на мъжете - 94 см

ствени методи за профилак-
тика и лечение. Американс-
ките експерти дори направи-
ха аналогия с рака - има
карцином на белия дроб, на
кожата, на дебелото черво и
на много други органи в тя-
лото, т.е. става дума за де-
сетки разновидности на ед-
на и съща диагноза.

В момента изследователи-
те се опитват да опишат
всички видове затлъстява-
ния, които могат да бъдат от-
крити при хората. Засега са
успели да преброят едва 59
подтипа, но най-вероятно ще
се окажат много повече, за-
щото съществуват над 25 ге-
ни, които се свързват пряко
или косвено с риска от зат-
лъстяване, както и повече от
300 гени, които могат да до-
ведат до покачването на тег-
лото, макар и без да се стига
до зловещия метаболитен
синдром. Това определено е
лоша новина за всички хо-
ра, които са наследили ко-
лекция от подобни гени.

Но ако към наследстве-
ността добавим и другите
фактори - като безсънието,
приема на някои медикамен-
ти, нездравословното хране-
не и обездвижването, то със
сигурност в даден момент
това ще доведе до затлъстя-
ване. И той като науката все
още не разполага с доста-
тъчни данни как се лекува

всяко едно от вече открити-
те 59 вида затлъстяване, чо-
век трябва сам да налучка
кои от всички режими на
хранене и спорт му дейст-
ват най-добре, за да не се
стигне до влошаване на със-
тоянието му и до хоспита-
лизация с фатален край.

За да знаем обаче с какво
трябва да се преборим, е доб-
ре да дадем някаква дефини-
ция на диагнозата метаболи-
тен синдром. Според меди-
ците това е съвкупност от ня-
колко рискови фактора. Пър-
вият, основен и задължите-
лен елемент на този синдром,
е сериозното качване на ки-
лограмите. При това не ста-
ва дума за кое да е затлъстя-
ване, а за това в областта
на корема - тип "ябълка".
Според ендокринолозите то се
среща предимно при мъже-
те, но не е изключено и ня-
кои дами да натрупат там
мастна тъкан, особено след
настъпването на менопауза.
Подобно затлъстяване поч-
ти винаги води до сериозни
метаболитни нарушения.

Увеличаването на обема
на ханша и бедрата пък е
известно като затлъстяване
тип "круша" и е по-скоро
козметичен проблем, който
засяга приоритетно жените.
С него ендокринолозите се
борят по съвършено разли-
чен начин, защото не се счи-

та за чак толкова притесни-
телно и не се налага прием
на медикаменти. При хора-
та с подобно затлъстяване
рискът от развитието на ди-
абет тип 2 или сърдечносъ-
дово заболяване е нищожен,
твърдят още специалистите.

Много често метаболит-
ният синдром се съчетава с
повишено кръвно налягане,
кръвна захар над 5,6 мили-
мола на литър, дислипиде-
мия (повишено съдържание
на триглицериди в кръвта) и
ниски стойности на т.нар. до-
бър холестерол, който е с ви-
сока плътност и всъщност
почиства съдовете от плаки.
Ако всички тези рискови фак-
тори са налице, пациентът
може да получи инфаркт или
инсулт след време. Тъй като
много малко хора у нас с ме-
таболитен синдром се леку-
ват своевременно и адекват-
но, преждевременната смърт
в ранна възраст и инвали-
дизацията са често срещани,
отчитат с голяма доза съжа-
ление родните специалисти.

Още повече че в днешно
време всеки има възможност
да се изследва за метаболи-
тен синдром, като най-еле-
ментарното е да си измери
обиколката на талията. При
жени от кавказката раса, към
която принадлежим и бълга-
рите, тя не трябва да е пове-
че от 80 см, а при мъже не
бива да надхвърля 94 см. Ако
този признак е наличен, тряб-
ва да се потърсят и остана-
лите симптоми за развитие
на метаболитен синдром.
Например човек трябва да си
премери кръвното налягане,
както и да провери нивата си
на холестерол и триглицери-
ди. При пациенти над 45-го-
дишна възраст пък е задъл-
жително да се изследва и
кръвната захар, тъй като мно-
го често натрупването на
стрес с напредването на го-
дините води до диабет тип 2.

След диагностициране на
медицинския проблем тряб-
ва незабавно да се предпри-
емат мерки, защото отлага-
нето води до още по-опасни

последици, категорични са
специалистите. Първото и
много важно нещо е паци-
ентът да отслабне. За пръв
път от 10 години насам сред
медиците в света има кон-
сенсус, че за постигането на
тази цел вече не се прилагат
готови диети, а се разработ-
ват режими според индиви-
дуалните потребности на все-
ки човек с наднормено тег-
ло. На мода бяха ту въгле-
хидратните, ту високопроте-
иновите, ту диетите с изпол-
зването на големи количест-
ва здравословни мазнини.
Когато обаче учените ги из-
следват и сравняват, често
става ясно, че не може да се
докаже ефективността и пре-
димствата на една от тях
спрямо останалите. Преди го-
дини принципът за лечение
на наднормено тегло беше ле-
карят да попита пациента кое
му е любимото ядене и да му
го забрани, шегуват се род-
ните ендокринолози. Но те-
орията за борба със затлъс-
тяването и с последващото
развиване на метаболитен
синдром вече е съвсем раз-
лична - сега не се забранява
абсолютно нищо. Повечето
пациенти могат да хапват
както зеленчуци и крехко ме-
со, така и малко сладко и до-
ри тестени храни, стига те
да са пълнозърнести и с ви-
соко съдържание на фибри.
Всичко е въпрос на баланс.

Медицината, която става
все по-персонализирана, ве-
че се съобразява не само с
генетичната обремененост,
но и с вкусовете на пациен-
тите, защото те са важни.
Никой не иска хората да
умират от глад или да ядат
безвкусна храна до припадък.
Освен това за контролира-
нето на теглото нямат зна-
чение само количеството ка-
лории, които влизат в орга-
низма, а и как те се израз-
ходват. Пациентът трябва да
се съобразява с това и да по-
ема толкова храна, колкото
смята, че ще изгори през де-
ня под формата на енергия.
За съжаление много от тях
не знаят, че организмът има
метаболитна памет и всеки
ден, прекаран в дискомфорт,
се записва в техните клетки,
а лошото "метаболитно ми-
нало" дава отражение и вър-
ху бъдещето им, твърдят ен-
докринолозите.

Освен това не бива да се
забравя и фактът, че човеш-
кият метаболизъм е устроен
да задържа, да съхранява и
да спести енергия под фор-
мата на натрупани мазни-
ни. Най-вече защото чове-
чеството е минало през мно-
го гладни времена и чисто
еволюционно организмът си
е изградил механизъм за
оцеляване при евентуални
природни катаклизми или
икономически кризи. Но ние
не бива да му позволяваме

Биологичен механизъм
Понастоящем повече от една трета

(36,5%) от възрастните, живеещи в Съе-
динените щати, са със затлъстяване. Още
повече попадат в категорията с наднорме-
но тегло и тези цифри дори не включват
децата, които са голяма жертва на про-
дължаващата епидемия от наднормено тег-
ло. И това не е проблем в САЩ. Глобал-
но през 2016 година над 1,9 милиарда въз-
растни са с наднормено тегло, а от тях
650 милиона са били със затлъстяване.
Но едно ново проучване дава надежда на
всички тези хора, че може да осигури ре-
шение на техния проблем, като "изклю-
чи" биологичната "аларма на глада" в ор-
ганизма.

Изследователите от Университета на Пен-
силвания (UPenn) обясняват биологичния
механизъм, който седи зад чувството на
глад. Те установили, че докато миризмата

или виждането на храна може временно да
включи невроните, свързани с желанието
за ядене, то същите тези неврони остават
изключени, след като стомахът подаде сиг-
нал към мозъка, че човек вече се е нахра-
нил. Това е т.нар. фина алармена система,
която ни кара както да ядем, така и да спрем
да го правим, когато в организма са пос-
тъпили нужните вещества за задоволяване
на потребностите му.

В рамките на проучването си екипът
давал на лабораторните мишки комбина-
ция от хормони, които обикновено се ос-
вобождават по време на храносмилането.
Въвеждането на тези хормони успокоява-
ли активността на тези "гладни неврони"
и животинките не изпитвали желание да
похапнат. Или иначе казано, би могло да
се състави онази точна комбинация от син-
тезирани хормони, които да изключват
"алармата за глад" и да помогнат на хора-
та със затлъстяване да отслабнат.
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да се свръхзапасява, твър-
дят родните ендокринолози.

По думите им момчетата
затлъстяват по-бързо в срав-
нение с момичетата и зато-
ва трябва да са много по-
внимателни към храненето
и двигателната си активност.
В момента, ако човек влезе
в която и да е класна стая,
ще види, че  всяко трето мом-
че и всяко шесто момиче е
позакръглено. Страната ни
е на второ място по затлъс-
тели деца, което практичес-
ки означава, че това са бъ-
дещи пациенти с диабет, ин-
султ, инфаркт и т.н. "Стра-
ната ни се нарежда веднага
след Португалия по наднор-
мено тегло на учениците",
отбелязва притеснено проф.
Стефка Петрова от Нацио-
налния център по обществе-
но здраве. За нея най-голе-
мият проблем е, че не се
мисли в перспектива и де-
цата продължават масово да
се тъпчат с чипс и енергий-
ни напитки в междучасия-
та. Освен това всяко второ
дете в пети клас започва ре-
довно да пие бира. Почти
33% от момчетата и 25% от
момичетата се излежават
пред телевизора, компютъ-
ра или над учебниците по
4-5 часа дневно. Момичета-
та спортуват два пъти сед-
мично (особено преди аби-
туриентския си бал), докато
момчетата - само веднъж.

"Неведнъж сме казвали,
че данните са ужасно при-
теснителни. Най-вече защо-
то в детска и юношеска въз-
раст се формират основните
навици, свързани със здра-
вословния начин на живот",
категорична е проф. Петро-
ва. По думите й през пос-

ледните десетилетия се наб-
людават изключително нега-
тивни тенденции в хранене-
то на българите - консуми-
рат се много мазнини, сол,
бяло брашно и захар. Учи-
телите и диетолозите трудно
успявали да се преборят с
родителите, които продължа-
вали да тикат в раниците на
децата си снаксове, солети,
бисквити и близалки.

И докато подрастващите
ядат това, което виждат в те-
левизионните реклами, или
което им дадат родителите, то
активните млади хора нямат
извинение за небрежното си
отношение към собственото
тяло. Въпреки че желанието
за перфектна фигура ги тлас-
ка в точно обратната посока
- експериментирането с раз-
лични диети, което е не по-
малко вредно за организма.

Диетологията е може би
най-успешният и процъфтя-
ващ бизнес в наши дни. Има
стотици съвети за отслабва-
не, като всяка година се из-
дават нови, по-нови и още
по-нови книги за това как да
живеем здравословно и пъл-
ноценно. Въпреки това хора-
та са все по-дебели и по-бол-
ни. Ето защо ендокринолози-
те съветват, когато човек смет-
не, че е започнал рязко да кач-
ва теглото си, първо да се кон-
султира с личния си лекар
или със специалисти. Еднак-
во погрешно е както пробле-
мът "да се замете под кили-
ма", така и да се гладува до
припадък или да се изпроб-
ват безразборно различни
хранителни режими.

В момента е много попу-
лярна нискосолевата диета за
овладяване на високото кръв-
но налягане например. Това

означава да се намали солта
до 2 грама на ден, защото тя
задържа течности и покачва
стойностите на кръвното.
Първата стъпка е да се из-
бягват храните, в които не
знаем колко сол се влага,
например колбасите. Неща-
та са много прости - човек
трябва, като хапва нещо, да
знае какво има в продуктите.

Хората масово спазват и
т.нар. високопротеинова ди-
ета, при която се консуми-
ра само пилешко месо, бел-
тъците на яйцата, риба и
различни видове салати.
Подобен режим на хранене
обаче не може да се спазва
во веки веков и затова мно-
зина рязко качват килогра-
ми, след като преминат към
по-свободна консумация на
млечни, тестени и месни
продукти. От известно вре-
ме сред българите, а и не
само сред тях, масово се
разпространява философи-
ята на т.нар. кетонно хра-
нене. При него, освен го-
лямото количество белтъчи-
ни, се консумират и полез-
ни мазнини - зехтин, аво-
кадо, мазна риба, хайвер,
кокосово масло, пълномас-
лено сирене и кисело мляко
с възможно най-високата
масленост, топено сирене,
сметана и т.н. Много хора
твърдят, че успяват да сва-

лят по 20 килограма, но
специалистите са на друго
мнение - според тях прие-
мът на твърде много маз-
нини е опасен за хората с
метаболитен синдром.

Извън диетите обаче, ди-
етолозите и ендокринолози-
те препоръчват всичко, кое-
то се консумира на едно яде-
не, да се събира в една чи-
ния, при това тя не бива да
е твърде голяма. Желаещи-
те да отслабнат трябва да из-
ползват малки чинии и ни-
кога да не си сипват втора
порция. Изискването да се
поднасят "първо, второ и
трето" остават за детската
градина и за подрастващи-
те, които имат нужда от по-
вече енергия, защото растат.
След 25-годишна възраст от
храненето е добре да се изк-
лючат десертите, особено ако
човек е генетично предраз-
положен към напълняване.

Според лекарите няма
особено голям смисъл и от
препоръката да не се яде след
17 ч., защото ако човек е по-
гълнал 3000 калории до то-
зи час, а е изразходил само
1000, няма как да свали
излишните килограми. Хра-
ненията трябва да са разп-
ределени между закуската,
обяда и вечерята.

Мнозина пренебрегват
сутрешната закуска, но това

първо ядене за деня се оказ-
ва от ключова важност за
предотвратяването на мета-
болитния синдром. Логика-
та е, че приетите преди обяд
калории ще се изразходват
много по-бързо и лесно през
деня, отколкото онези, кои-
то са внесени в тялото чрез
вечерята. И независимо че
лекарите съветват хората да
се хранят интуитивно (да се
слуша тялото), може би има
известна логика в израза
"Закуската изяж сам, обяда
раздели с приятел, а вече-
рята дай на врага си".

"За да отслабне човек, той
трябва да се храни бавно и
с удоволствие", твърди и гу-
руто на здравословния жи-
вот Петя Раева. И уточня-
ва, че сигналите за ситост
се подават от стомаха към
мозъка час след 15 минути
от началото на храненето.
Това означава, че ако човек
хапва на крак и то твърде
бързо, може да погълне мно-
го по-голямо количество хра-
на, без това да му достави
удоволствие. Когато усети, че
се е нахранил, обикновено
се оказва, че е преял и му е
тежко.

Ендокринолозите допъл-
ват препоръките на дието-
лозите със съвети за повече
движение. По думите им
именно то сваля кръвната
захар и кръвното налягане
по-ефективно от който и да
било медикамент в аптека-
та. При самото движение от
съдовата стена се отделя азо-
тен окис, който има съдораз-
ширавящ ефект и на прак-
тика действа като лекарство.
Добре е да се знае също та-
ка, че самото намаляване на
килограмите с 5-10% от об-
щото тегло води до спад на
кръвното налягане и до по-
нижаване на нивата на
кръвна захар и триглицери-
ди.

Или иначе казано, ако не
иска да влезе в неравностой-
на битка с метаболитния
синдром, човек трябва да се
наслаждава на живота, да
живее в хармония със себе
си и с природата, да не кон-
сумира повече калории, от-
колкото изразходва, както и
да се движи.

Затлъстяването вреди на мозъка
Затлъстяването може да увреди паметта,

сочат резултатите от последните изследва-
ния в тази област. Това от своя страна ка-
ра хората да ядат повече и да наддадат те-
лесно тегло, тъй като те често забравят, че
вече са похапнали и изпитват необходи-
мост от нов прием на храна.

Проучването е обхванало хора на въз-
раст между 18 и 35 години, чийто индекс
на телесна маса е между 18 и 51. Участни-
ците трябвало да минат тест за епизодична
памет. Около половината от тях били с
индекс на телесна маса, който е по-малък
от 25, т.е. те се приемат за хора със слаби
фигури. Останалите участници имали ин-
декс на телесна маса, който е по-голям от
30, т.е. те били с наднормено тегло.

Всички трябвало да играят на компю-
търна игра, като скрият някои обекти в нея.
Два дни по-късно при тестване на паметта
те трябвало да си спомнят какво са скрили,
къде и кога са го направили. Така учените
констатирали, че участниците с по-висок
индекс на телесна маса се справили по-зле
със задачите. Резултатите им обаче не се

влошили, когато задачите се усложнили.
Оказало се също така, че възрастта,

образователният ценз и полът не са от
съществено значение, но все пак играят
някаква роля, когато са взети под внима-
ние заедно с индекса на телесна маса.

Свързването на теглото с нарушените
функции в някои мозъчни зони не е но-
вост. Изследване в Англия например съ-
що показало, че хората с по-висок ин-
декс на телесна маса запаметяват по-труд-
но тестове. Макар учените да уверяват,
че шишковците невинаги са със слаба
памет, заключението е, че липсата на спо-
мен за предходно похапване може да доп-
ринесе за системно преяждане.

Предходни изследвания пък са разк-
рили, че наднорменото тегло има нега-
тивен ефект върху хипокампуса. Именно
той е "замесен" в запаметяването на но-
ви знания. Затлъстяването обаче влияе
и върху фронталния лоб на мозъка, кой-
то се свързва с вземането на решения и
изпитването на определени емоции, уточ-
няват експертите в тази област.

Парадокс: Бавният метаболизъм
удължава живота

Новото изследване хвърли учените в "шах и мат". От
получените данни ставало ясно, че пациентите със сър-
дечносъдови заболявания живеят по-дълго, ако са с над-
нормено тегло, в сравнение с онези, които имат нормал-
но тегло при поставяне на диагнозата.

Доскоро се смяташе, че излишните килограми водят
до допълнително увреждане на сърцето. Изследователите
обаче откриха, че хората с нормалното тегло и тези със
затлъстяване имат подобна продължителност на живота.
Въпреки това тези с повечкото килограми се оказали по-
устойчиви при заболявания свързани със сърцето. И
това важало както за мъжете, така и за жените. Вероят-
ността за инсулт, инфаркт или коронарна болест на сър-
цето при пълните хора била с 21% по-ниска за мъжете и
32% за дамите. Учените смятат, че по-добрите прогнози
при тях се дължат на по-бавния метаболизъм.

Няколко години по-рано пък друго изследване доказа,
че по-пухкавите жени страдат много по-рядко от остео-
пороза след настъпването на менопауза. Така че тепърва
научната област ще трябва да прецизира разбиранията
за нормално и наднормено тегло, както и за ползите и
опасностите от мастните натрупвания.
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Бултериерът привлича
вниманието с външния си
вид и е прочуто с това, че е
създадено, за да побеждава
в кучешки боеве. Бултери-
ерът е перфектен домашен
любимец, въпреки предраз-
съдъците за него.

Èñòîðèÿ
Бултериерите са се поя-

вили благодарение на кръс-
тосване на кучета от поро-
дата Бял Териер, която днес
вече не съществува, и Анг-
лийски Булдог. В работата
по селекционирането на по-
родата са участвали не само
Териери и Булдози, но също
така и Далматинци. Селек-
ционерите са си поставили
за цел да получат непобедим
шампион в кучешките бое-
ве, който би се изявил като
истински кучешки гладиатор.

В продължение на годи-
ни породата се е използва-
ла за помощ при лов. През
XVIII век в Англия едно от
забавленията е било тълпа-
та да гледа как кучета раз-
късват едро животно, най-
често мечка. При тези зре-
лища много често загивали
кучета, но това се смятало
за нормално по онова вре-
ме. След като боевете на ку-
чета били забранени, Бул-
териерът бил използван за
лов на плъхове. През XIX
век е започнала работата по
подобряване на външния вид
на кучетата от породата Бул-
териер.

Благодарение на атлетич-
ното си телосложение и из-
ключителната издръжливост
кучетата от породата стана-
ли много популярни сред
представителите на англий-
ския елит и сред аристокра-
тичните семейства. Те ста-
нали задължителни за пре-
подавателите и студентите в
Оксфорд, смятало се, че е
престижно да имаш куче от
тази порода. Английското
кралско семейство и днес
поддържа развъдник на чис-
токръвни Бултериери. Дъл-
го време за породисти  са се
признавали само кучетата с
чисто бял цвят, но през пър-
вите години на ХХ век било
взето решение да се допус-
кат за развъждане и кучета,
които имат петна с друг цвят.

Ñòàíäàðò
Бултериерът е със запом-

няща се външност. Същест-
вува мини версия на Булте-
риерите, която достига до 34
сантиметра височина и до 15
килограма тегло. Средният
ръст  е около 55 сантимет-
ра. Той тежи около 35 килог-
рама, но се срещат и по-ед-
ри екземпляри. Първоначал-
но породата е замислена ка-
то чисто бяла, затова по-чес-
то се срещат бели. Но освен
тях са разпространени съ-
що така с тигрова козина, с
двуцетна или трицветна ко-
зина.

Бултериерът може да има
петна по главата и в нача-
лото на шията. Не се гледа
с добро око по време на ку-
чешки изложби на Бултери-
ер, който има петна по тя-
лото. Трицветната козина е
съчетание на черно, рижаво
и бяло, други цветове не са
допустими като комбинация.

При всяко положение бели-
ят цвят трябва да е домини-
ращ. Главата е издължена,
с мощен череп. Общият вид
на главата е яйцевиден. Очи-
те са тъмни на цвят и са
много малки, с форма на
триъгълник. Долната челюст
е много масивна. Зъбите са
едри и захапката е много
силна. Костната система е
масивна, крайниците са мус-
кулести, лапите са едри.
Опашката е дебела в осно-
вата си и към края се стес-
нява. Гръдният кош е маси-
вен.

Ãðèæè
Бултериерът се чувства

добре, ако се отглежда в
апартамент, но още по-доб-
ре е ако може да му се оси-
гури пространство на двор.
Той е здраво и издръжливо
куче, което няма претенции
и може да се гледа и навън.
Има нужда от сериозно фи-
зическо натоварване, за да
изразходва енергията си. То-
ва е атлетично и енергично
куче, което е в състояние да
издържи сериозни физичес-
ки натоварвания.

Бултериерът е куче, което
е подходящо за хора с акти-
вен начин на живот. Кози-
ната  изисква минимални
грижи, но един-два пъти сед-
мично трябва да се минава
по тялото на кучето с влаж-
на кърпа, за да се отстранят
излишните мъртви косъмче-
та. Ако разхождате любиме-
ца си, когато навън вали или
е кално, може да изчакате ко-
зината му да изсъхне и да я
изчеткате с груба четка, за
да отстраните мръсотията.
Редовно проверявайте очите
и ушите на любимеца си, за
да го предпазите от разви-
тие на сериозни инфекции.

Îáó÷åíèå
За да порасне вашият

Бултериер възпитан и да не
създава проблеми, той тряб-
ва от малък да бъде обучен и
социализиран. Необходимо е
твърдо отношение по време
на обучението, но не трябва
да забравяте, че това куче
изисква да се отнасяте с не-
го като с равно. Не се допус-
ка употребата на физическа
сила по време на обучение-
то, защото кученцето може да
порасне като страхливо и не-
решително, а това не е ха-
рактерно за породата.

Õðàíåíå
Бултериерът е активно и

енергично куче, което има
нужда от добра храна, която
да му осигурява необходи-
мите вещества за поддържа-
не на мускулатурата, костна-
та система и блестящата ко-
зина. Може да се храни с
висококачествени сухи хра-
ни или консерви, а също така
може да се храни с натурал-
ни продукти.

Препоръчва се да избере-
те единия от начините на
хранене, а ако решите да
смените единия с друг, да го
направите постепенно. Ако
храните  са с натурални про-
дукти, се препоръчва над 75
процента от менюто му да е
съставено от месо - за целта
е подходящо пилешкото, пу-
ешкото, телешкото и заеш-
кото. Свинското месо, както
и овчето, е прекалено мазно
за кучетата от тази порода.

Можете да включвате в
менюто термично обработе-
ни субпродукти, извара, зър-
нени храни, кисело мляко,
плодове и зеленчуци, вита-
мини и минерали, твърдо
сварени яйца. Не се препо-
ръчва да давате прясно мля-

ко,  както и прекалено сту-
дени и прекалено горещи
храни. Можете да давате  ко-
кали и хрущяли, с изключе-
ние на тръбните кокали, ко-
ито могат да предизвикат се-
риозни проблеми и дори
смъртта на кучето. Не се пре-
поръчват сладки и тестени
изделия, пикантни храни,
пушени меса, прекалено со-
лени храни.

Çàáîëÿâàíèÿ
Бултериерът е много

здраво куче. Не съществуват
генетично обусловени забо-
лявания, характерни за та-
зи порода. Въпреки това, мо-
же да страда от тазобедрена
дисплазия, дисплазия на ла-
кътната става, усукване на
колянната капачка, хипоти-
реоидизъм, различни видо-
ве очни и ушни инфекции,
катаракта и прогресивна ат-
рофия на ретината.

Ëþáîïèòíè ôàêòè
Бултериерът без да се за-

мисля, е готов да жертва жи-
вота си заради своя стопа-
нин или член на семейство-
то му. Той е животно с урав-
новесена нервна система, но
може да прояви доста голям
инат. Винаги е готов за иг-
ри. Кучетата от тази порода
обичат да плуват, обожават
игрите в снега.

Бултериерът с лекота по-
нася различните атмосферни
условия. Той може да живее в
много горещи държави, как-
то и на места, където е много
студено. Той се отнася нежно
с децата. Въпреки че изглеж-
да малко страховито,  голям
глезльо е и с всички сили ще
се бори да си извоюва място
в леглото на стопанина си.
Има великолепно обоняние,
изключителна сила и много

добра памет. В много държа-
ви е разпространена предим-
но мини версията и за хора-
та, които не са наясно с по-
родата, изглежда странно, ко-
гато видят по-високите пред-
ставители на породата.

Бултериерът не е голям
любител на непознати, но
може да се отнесе благоск-
лонно към тях. Голяма ряд-
кост е  да прояви агресия
към човек. По-вероятно е той
да атакува дребна животин-
ка навън, като се опита да я
подгони, дори вкъщи да жи-
вее с котки. Кучетата от та-
зи порода лесно се разбират
с други домашни любимци
и не проявяват ревност.

Íåäîñòàòúöè
Бултериерът е склонен

към спречквания с други ку-
чета навън, затова е добре
да го разхождате с наморд-
ник, ако той проявява агре-
сия. Агресията не е харак-
терна за тази порода, както
и прекомерният страх. Не
обича да остава сам и може
да прояви деструктивно по-
ведение. Ако не отделяте на
вашия Бултериер достатъч-
но време, когато е малък,
той може да порасне непос-
лушен и зъл.

Сред недостатъците е не-
говият инат. Ако стопани-
нът е с мек характер, кучето
ще е доминиращата фигура
в отношенията. Той може да
отмъсти за нещо, което му е
причинено преди много вре-
ме. Не се препоръчва  да се
оставя сам с прекалено малки
деца. Въпреки че много оби-
ча децата и внимава с иг-
рите, той може да не се сдър-
жи и да направи любимия
си номер - да се затича, за
да бутне партньора си по иг-
ра, а това може да нарани
детето.

Бултериер
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Íóæíà å íîâà Æåëÿçíà çàâåñà
ñðåùó äæåíäúðèçìà!
Íåêà îíåçè îò òðåòèÿ ïîë äà ñè æèâåÿò â ñâîÿ âúîáðàæàåì ñâÿò.
Ñâÿò, êîéòî å áåç áúäåùå, çàùîòî íå âúçïðîèçâåæäà ïîòîìñòâî

Унгария прие нов закон,
с който се забранява юри-
дическа промяна на пола.
От правозащитната органи-
зация "Амнести интернешъ-
нъл" заявиха, че това "връ-
ща Унгария в мрачното
Средновековие и потъпква
правата на транссексуал-
ните и интерсексуалните
хора".

В ЕС стигнаха до заклю-
чението, че "това решение
връща Унгария назад в
Средновековието". Какво
толкова направиха в Буда-
пеща и какво беше това ре-
шение, което предизвика
гнева на прогресивното чо-
вечество? Нали съвсем не-
отдавна наругаха унгарски-
те власти за приетия закон,
даващ на правителството
на Виктор Орбан извънред-
ни пълномощия за време-
то, докато действа режимът
за извънредно положение,
въведен за борба с панде-
мията. Унгария трябва да
бъде изпратена в полити-
ческа карантина! Не, тряб-
ва въобще да бъде изклю-
чена от Европейския съюз!
Имаше много крясъци, но
Орбан и без това го ругаят
през всичките десет годи-
ни от неговото премиерст-
во и като цяло за всичко,
което прави. За Конститу-
цията, за унгарските зако-
ни, противоречащи на ев-
ропейските, за контрола
над съда и пресата, за от-
каза му да приема имигран-
ти и за отстояването на
християнските ценности.

Унгария се държи пре-
дизвикателно, като отхвър-
ля практически всички но-
ви общоевропейски цен-
ности. Но въпреки това
продължава да получава от
ЕС повече, отколкото вна-
ся. В Будапеща разбират,
че никой няма да изключи
страната от ЕС, да не го-
ворим за това, че Орбан
има подкрепата и на мно-
зинството унгарци. Естест-
вено, има и агресивна опо-
зиция, на чиито изявления
приглася "международната
общност". В унгарското
подразделение на органи-
зацията "Амнести интерне-
шънъл" нарекоха "Средно-
вековие" приетите във
вторник от унгарския пар-
ламент поправки в законо-
дателството, съгласно ко-
ито гражданите на страна-
та не могат да променят по-
ла си. Разбира се, опера-
циите по смяна на пола и
ред други дивотии не са
забранени в страната, но
в документите, в графата
"пол", от тук нататък ще се

пише "пол при раждане". И
тогава няма да бъде въз-
можно полът да бъде про-
менен даже със заклина-
нието "мамо, роди ме об-
ратно".

Нарушава ли това пра-
вата на трансджендърите и
други лица, които са реши-
ли, че те по-добре от Гос-
под (или природата, ако са
"уволнили" Господа) знаят
какъв пол са в действител-
ност! Изглежда, като че ли
в документален план нару-
шава, и то само поради
факта, че джендърите не
могат да получат желания

телно сега настояват само
за свобода на избор на
един от двата пола, но по-
нататък ще стане още по-
весело, както вече се прак-
тикува в някои от водещи-
те американски щати. Ще
започнат да отстояват сво-
ите права за избор на

един от седемдесетте,
измислени в универси-
тетите, „джендъри“.

И какво ще прави тога-
ва държавата? Ваша рабо-
та, ако искате, определяй-
те се както решите, даже

татъчно. На първо място
това е падането на раж-
даемостта, която вече над
20 години е по-ниска от
смъртността. Разбира се,
те биха могли да решат то-
зи проблем по европейс-
ки. Например да си вне-
сат имигранти, защото при
тях раждаемостта е много
по-висока. Но вместо то-
ва странният

Орбан задейства прог-
рамата „Семейството
преди всичко“, в коя-
то са предвидени
привилегии за много-
детните семейства

и за всички, които искат
да раждат повече унгарци.
А що се отнася до имигран-
тите, той не желае да ги
приема, поради което по-
лучи още една "черна" точ-
ка от ЕС. А това, че с всич-
ки сили защитава традици-
ите, вярата и ценностите на
Унгария, се приема като
удивителна наглост от съв-
ременна Европа. Унгария
даже наскоро се отказа от
участие в Евровизия, без
да даде някакво официал-
но обяснение, но неофици-
ално се коментира, че то-
ва е по повод драстичния
ЛГБТ облик на конкурса. И
нещо повече, какъв ужас,
унгарците да вземат да за-
пишат в Конституцията си,
че бракът е съюз между
мъж и жена!

Ясно е, че няма как ев-
ропейските либерали да
оставят на спокойствие Ун-
гария, просто така. Все пак
тя е член на ЕС и със своя
пример разлага другите
страни в Евросъюза. Нап-
ример италианците, поля-
ците и словаците с техния
католицизъм или правос-

лавните гърци и българи с
тяхното православие. При
това мнозинството от тези
народи са разположени в
Източна Европа, тоест от
едната страна на бившата
Желязна завеса. А защо в
бившата? На проведения
неотдавна общоевропейски
конгрес на ЛГБТ беше при-
ета резолюция, която кон-
статира, че нова Желязна
завеса вече е разделила
Европа. Причината е, че 30
години след падането на
комунизма в източната
част на континента са се
зародила хомофобия,
джендърна ненавист и дис-
криминация. Разбира се,
всичко това е обяснено с
наследството от стария ре-
жим, при който хората дъл-
го време са живели в то-
талитарни държави и зато-
ва се оказват толкова
изостанали в развитието
си ксенофоби.

Да се спори с прогре-
сивните европейци,
е безполезно,

както е безполезно и да им
се напомня, че разликите
между Източна и Западна
Европа имат хилядолетна
история. По-добре е да за-
щитаваш своите традиции и
своя народ, а не да спо-
риш. Нека джендърите да
си живеят в своя въобра-
жаем свят. Свят, който е без
бъдеще, защото не възпро-
извежда потомство. При то-
ва не е необходимо да бъ-
деш унгарец католик или
православен руснак, за да
разбереш нещо съвсем
просто, че не е възможно
да промениш пола си. Мо-
жеш да пиеш таблетки, да
правиш операции, да ходиш
на психолог, но даденият ти
при раждането пол няма да
се промени от това. Той ще
бъде само осакатен, какъв-
то ще бъде и народът, по-
вярвал на тази идиотщина.
"Грозното убива", казваше
Достоевски. Но в дадения
случай вярващите в промя-
ната на пола атеисти ще ги
убие и елементарната ан-
тинаучност на такава про-
мяна. И това ще бъдат не
"тъмните векове", не Сред-
новековието, а това, което
сега пропагандират аморал-
ните и неграмотни идеоло-
зи на джендърното много-
образие.

от тях документ, с желания
от тях пол, но както специ-
ално уточни унгарското пра-
вителство, "регистрацията
на биологичния пол на де-
тето в свидетелството за
раждане "не влияе на пра-
вото на мъжа или жената
свободно да изразяват и
практикуват своята идентич-
ност в зависимост от собс-
твените си желания". Нещо
повече, в Унгария има не-
малък брой трансджендъри
и въобще представители на
ЛГБТ общността, но никой
не наднича в леглата им, ни-
то пък на някой му пука как
ще се наричат. Властта оба-
че е длъжна да се занима-
ва с реалностите. Действи-

и като хобити, това е ваше
право, само че държавата
отказва да играе с вас на
тази игра. И абсолютното
мнозинство унгарци подк-
репят Орбан в това отно-
шение.

Маджарите, които прис-
тигнаха последни в Евро-
па, не биха се запазили
във враждебното обкръже-
ние от чужди на тях етно-
си, ако не бяха държали
на своята национална и
религиозна идентичност.
Така че сега те отново от-
стояват своето право на
живот и желаят да съхра-
нят унгарската народност
и през следващите хиляда
години. А заплахи има дос-

Пьотр АКОПОВ
От РИА.РУ

Превод от руски
Никола Стефанов,

"Гласове"
(Заглавието е на ЗЕМЯ)

Виктор Орбан
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Габровската библиотека
с повече от
1500 нови заглавия
Екипът на Регионалната
библиотека "Априлов-
Палаузов" е подготвил
проект за обновяване
на книжните фондове с
1538 нови заглавия.
Проектът е на стойност
25 000 лева. В него
изданията от български
автори заемат подоба-
ващо място - над 40
на сто. Общо 206
издателства са намери-
ли място в проектното
предложение.

Симфониета - Видин
„Отново заедно“
със своята публика

Симфониета - Видин
представя камерен
концерт на откритата
сцена в крепостта
"Баба Вида" - "Отново
заедно". Концертът е
днес от 19.00 ч. Ще
звучат творби на
Вивалди, Чайковски,
Моцарт, Пиацоло,
Гардел. Диригент ще
бъде познатият на
всички Свилен Симео-
нов, а солист ще е
едно от новите попъл-
нения на оркестъра -
Александрина Милено-
ва, цигулка.

Íàêðàòêî

Първата премиера на Виенската
държавна опера за новия сезон е
на 7 септември, а заглавието е
"Мадам Бътерфлай" от Джакомо
Пучини. Досегашната версия на
постановката датира от 1957 г., а
сценичната реализация, която ще я
замени, е на известния британски
кинорежисьор Антъни Мингела. Той
е познат на публиката от филми
като "Английският пациент" и "Та-
лантливият мистър Рипли".

Постановката на "Мадам Бътер-
флай" на Мингела не е нова. Тя
има своята премиера преди 15
години и вече е играна в много от
големите оперни театри по света,
включително в Метрополитън
опера в Ню Йорк. Новият директор
на Щатсопер е Богдан Рошчич.

За ролята на Мадам Бътерфлай
е поканена Асмик Григорян, а на
пулта ще застане музикалният
директор Филип Жордан, швейцар-
ски диригент.

Втората премиера на 12 октомв-
ри е на " Отвличане от сарая" от В.
А. Моцарт с режисьор Ханс Нойн-
фелс. Постановката е от 22 години
с първа реализация в Щутгарт
през 1998 г. Следва премиера на
"Евгений Онегин" от Чайковски с
режисьор Дмитрий Черняков -
спектакъл, игран в Болшой театър.

Богдан Рошчич сваля от репер-
тоара легендарната продукция на

Китайски археолози
се натъкнаха на роман-
тично погребение отп-
реди 1000 години, при
което двата гроба на
мъж и жена са свърза-
ни с малко прозорче и
след като смъртта ги
раздели. Двата скеле-
та лежали в изградени
от тухлички гробове
близнаци в Централен
Китай. Ковчезите били
свързани с дискретен
отвор, през който пог-
ребаната заедно двой-
ка да може да си об-
щува и в отвъдното. Гла-
вите на влюбените би-
ли положени върху въз-
главници, също израбо-
тени от малки тухлич-
ки. Находката е напра-
вена в гробище в град
Нинсян в провинция Ху-
нан от екипа на архео-
лога Ян Нинбо. Влюбе-
ната съпружеска двой-
ка е погребана по вре-
ме на Северната динас-
тия Сун (960 до 1127 г.).
Поставянето на отвер-
стие между два гроба,
наречено "приказен
мост", е рядка практи-
ка в старинните китай-
ски погребения. ç

Àðõåîëîçè
îòêðèõà
ðîìàíòè÷íî
ïîãðåáåíèå

�

На 5, 6 и 17 юни от 20.30
ч. Режисьор: Елена Пана-
йотова. Сценография и кос-
тюми - Николина Костова-
Богданова. Хореограф е Ро-
сен Михайлов.

Участват: Лора Мутише-
ва, Михаил Милчев, Неве-
на Калудова, Николай Вър-
банов, Илия Виделинов, Ро-
сен Белов, София Марин-
кова, Симона Халачева,
Юлиян Рачков, Юли Мали-
нов.

Екипът на спектакъла
"Женитба" откри зад думи-
те на Гогол, написани пре-
ди повече от век и поло-
вина, изключително акту-
ални и съвременни герои
и ситуации. Темата на пи-

Òåàòúð „Ñîôèÿ“ èãðàå „Æåíèòáà“ íà îòêðèòà ñöåíà

След над двумесечно
затваряне заради корона-
вирусната пандемия pимс-
кият Колизей отваря врати
на 1 юни. По този повод
той ще бъде осветен и с
цветовете на италианския
трикольор.

С възможност да побе-
ре 50 хил. зрители,  Коли-
зеят е използван някога за
гладиаторски борби, зрели-
ща, имитации на морски
битки, лов на животни, ек-
зекуции, възстановки на
битки и драми с митологич-
ни сюжети.

През Ранното среднове-
ковие сградата не се изпол-

Ñâåòîâíèòå îïåðíè òåàòðè -
õðàìîâå íà ìóçèêàòà
Ñîíÿ Éîí÷åâà è Êðàñèìèðà Ñòîÿíîâà
â ñåçîíà íà Âèåíñêàòà äúðæàâíà îïåðà

зва за представления, а
служи за различни нужди -
жилища, работилници, седа-
лище на религиозен орден,
укрепление, кариера и

ването невъзможно.
И когато оживяха наши-

те герои, се роди една при-
казка, но не за любовта.
Една приказка за избора,
за способността на човек
да избира партньор в жи-
вота си. Една комедия за
свят, в който винаги се на-
мират сватовници, умело
управляващи "пазара" от
самотни мъже и жени и
разсмиващи ни с неверо-
ятната си изобретателност.

Една история за "малки-
те" хора, които не посмя-
ват да мечтаят и хванати в
капана на обществените
предразсъдъци, се надяват
единствено женитбата да ги
спаси от самотата им. ç

Красимира Стоянова

есата предизвика сред нас
бурни спорове, появиха се
различни гледни точки за
и против брака, за смисъ-
ла на женитбата и смисъ-

ла на избора. За това как,
потънали в собствените си
страхове, сме изгубили се-
тивата си да забелязваме
другия, а това прави влюб-

 Соня Йончева

Франко Дзефирели "Кармен". В
афиша на този сезон Богдан
Рошчич е планирал 10 премиери,
което е безпрецедентен случай в
историята на Щатсопер. В афиша
за сезон 2020/2021 г. има престиж-
но българско присъствие. Две са
имената, поканени да гастролират
като солисти. Соня Йончева ще

изпълни партията на Тоска от
едноименната опера на Пучини
в серия от четири представления
през януари и февруари 2021 г., а
Красимира Стоянова ще пее
коронната си роля на Маршалката
от " Кавалерът на розата" на
Рихард Щраус през декември
2020 г. ç

християнски храм. Колизе-
ят е сред популярните ту-
ристически забележител-
ности на Рим и продължа-
ва да е свързан с Римока-

толическата църква. Годиш-
но той привлича 7 милиона
посетители и е вписан в
световното наследство на
човечеството. ç

Ðèìñêèÿò Êîëèçåé îòâàðÿ âðàòè íà 1 þíèÐèìñêèÿò Êîëèçåé îòâàðÿ âðàòè íà 1 þíè
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9% ñïàä íà ðåéòèíãà íà êîíñåðâàòîðèòå íà Áîðèñ Äæîíñúí çà ñåäìèöà

Åëèçàáåò II ðàçðåøè íà ïðåìèåðà äà
ñïîðòóâà êðàé Áúêèíãàìñêèÿ äâîðåö

Британската кралица
Елизабет II даде на пре-
миера Борис Джонсън
разрешение да прави
физически упражнения в
градините на Бъкингамс-
кия дворец, предаде ДПА.

Спортът е част от
усилията на Джонсън да
продължи възстановяване-
то си от причиняваното от
новия коронавирус забо-
ляване и намалява риско-
вете за неговата сигур-
ност във връзка с навика
му да бяга на обществени
места, пише в. "Дейли
телеграф".

Главната резиденция на
кралицата в Лондон
включва голяма градина и
външен тенис корт. Извес-
тно е, че Джонсън е
почитател на този спорт.
Джонсън е виждан да
бяга в градините на дво-
реца Ламбет - официална-
та лондонска резиденция
на архиепископа на
Кентърбъри, главата на
Англиканската църква. В
момента Бъкингамският
дворец е затворен за
туристи заради пандемия-
та от коронавируса.

94-годишната кралица
и 98-годишният й съпруг
принц Филип заминаха
за замъка Уиндзор през
март.

Ðóìúíñêè ìàéñòîð ñúçäàäå ãîëåìè
"îáóâêè çà ñîöèàëíà äèñòàíöèÿ"

Григоре Луп, майстор
обущар от село Кюйещ, ок-
ръг Клуж, е изобретил
"обувки за социална дис-
танция", които помагат на
притежателите си да спаз-
ват наложените от власти-
те правила, съобщава Ме-
диафакс.

Снабдени с много дъл-
го бомбе, обувките принуж-
дават своя притежател да
стои на разстояние от хо-
рата около себе си, както
и те спрямо него.

Размерите им започват
от 70-и номер, така че все-
ки, който ги обуе, ще тряб-
ва да стои поне на метър
и половина дистанция, пре-
дава БТА.

"Видях по телевизията,
че много хора не спазват
правилата. Дори когато
отидеш в някоя аптека или
банка, застават плътно до
теб, дишат ти във врата",
споделя пред медиите май-
сторът обущар.

И тогава му дошла иде-

55-годишният министър-председател Борис Джонсън с червена
тениска, сини шорти и маратонки, докато се прибира в официална-
та си резиденция на "Даунинг стрийт", след като е спортувал в

градините на Бъкингамския дворец

Снимки Пресфото БТА
и Интернет

Майка с децата й продават
зеленчуци край Кохима в
индийския щат Нагаланд.

Температурите в Индия достигна-
ха вчера 50 градуса, след като

обширни части от територията й
бяха обхванати от гореща вълна.
Най-високата измерена темпера-

тура е била в град Чуру в
Раджастан, 50 градуса. Горещата
вълна вероятно ще се задържи
до края на седмицата, когато в
петък или събота гръмотевични

бури ще донесат известно
облекчение на засегнатите

райони. В опасност са културите
в най-малко 5 щата на Индия,

след като постъпиха данни, че в
тези райони са забелязани

рояци от скакалци.

Първи случай
на зараза с новия коронавирус
при котка беше потвърден в
Русия. Новината съобщи зам.-
ръководителят на руската
агенция за ветеринарен и
фитосанитарен контрол
Николай Власов. Животното е
поставено под карантина в
дома на собственика си.
Власов каза, че не вижда
основание да се взимат мерки
по отношение на домашните
или дивите животни заради
откриването на коронавируса у
котка на територията на
страната.
Възрастен жител
на гръцкия о. Родос се оказа
жив един месец след като
роднините и приятелите му
присъствали на погребението
му, съобщава телевизия "Скай",
като се позовава на местния
в."Родиаки".  Според информа-
цията на вестника в края на
април е било открито мъртво
тяло в недовършен склад в
Родос. Мястото, на което било
намерено тялото, накарало
властите да предположат, че
става въпрос за 73-годишен
мъж, който пребивавал там и
бил откарван и друг път в
болница поради сериозните си
здравословни проблеми.
Тялото, у което не били
открити документи за самолич-
ност, било в напреднал етап на
разлагане. Изглежда, че
роднините, които били извика-
ни за разпознаване, потвърди-
ли, че тялото принадлежи
именно на предполагаемия
покойник. Останалите му
близки били уведомени и на
следващия ден било извършено
погребението. Този понеделник
обаче децата му били уведоме-
ни, че "покойният" е жив и се
намира в център за хронично
болни на острова, където бил
настанен след намеса на
социалните служби. Мъжът
обаче вече е регистриран
официално като починал.
Германска медицинска
сестра
отива в затвора за три години,
защото приготвила за колегите
си лакомства, в които имало
приспивателни и упойващи
вещества. Жената опекла
бисквити, като включила в
съставките за тестото сънот-
ворните и упойващите вещест-
ва. После ги занесла на
колегите си в град Бад Наухайм
и трима от тях се оплакали от
виене на свят и след това
изгубили съзнание. Черпенето с
бисквитите със сънотворни и
упойващи станало на два пъти
- през септември 2017 г. и
март 2019 г. Мотивите на
медицинската сестра не са
установени, но вината й е
неоспорима.
Изобретателна майка
купи вендинг машина втора
ръка за 100 британски лири и я
инсталира у дома, така че
децата й да заплащат за
любимите си лакомства с
джобните си пари, получени при
помагане в домакинството,
пише в. "Дейли мейл". 29-
годишната Сара Болдсън въвела
"пазарни" отношения с четирите
си деца. Тя им предоставя
джобни пари, когато те се
включат в домакинските задачи.
Сара зарежда старата машина с
шоколади, сладкиши и чипсове.
Малчуганите могат да я ползват
само след като получат пари за
свършени задачи - в домакинст-
вото или над учебниците.
Здравословните изкушения като
любими плодове и сокове са
без пари за хлапетата. Но за
останалите лакомства те трябва
да жертват от джобните си.

:
Íàêðàòêî

Проучване на общест-
веното мнение във Вели-
кобритания показва
катастрофален спад на
подкрепата за управлява-
щата Консервативна
партия на премиера
Борис Джонсън, който е
потопен в скандала около
пътуванията на главния си
съветник Доминик Къ-
мингс в условията на
коронавирусна карантина.
Водеща новина във вест-
ниците от пет дни е скан-
далът с Къмингс, смятан
за "мозъка" на кампанията
на лагера на Брекзит
преди референдума от
2016 г., и това се отразява
на избирателните нагласи.
Влиятелният и предизвик-
ващ полемика съветник
получи подкрепата на
премиера, който вече два
пъти го защити пред
медиите.

Анкета на института
ЮГав за в. "Таймс" показ-
ва, че обществената
подкрепа за Консерва-
тивната партия на Борис
Джонсън е паднала с 9
пункта за една седмица
и сега е 44 процента.
Главната опозиционна
сила, Лейбъристката
партия е прибавила 5
пункта до 38 процента за
същия период.

В самия лагер на
консерваторите близо 40
депутати настояват Къ-
мингс да напусне, а във
вторник държавен минис-
тър подаде оставка, като
заяви, че не може да
защитава съветника,
докато хора от неговия
избирателен район не са
могли да посетят болните
си близки, защото са
спазвали препоръките на
правителството.

Къмингс обясни, че
посетил родителите си в
Дърам, на 400 км от
Лондон, в Северна Англия,

ята да направя едни обув-
ки, така че тези, които не
спазват дистанцията, "да
бъдат наказани, да им да-
дем по един чифт обувки
от тези...", разказва майс-
торът за изданието "Дежа-
нул".

Обущарят вече е готов
и за очакваната втора въл-
на на коронавируса през
есента - изработил е и ед-
ни ботуши с гигантски раз-
мери - 75-и номер.

Работата по подобен
чифт обувки е поне двой-
но по-голяма в сравнение
с нормалните обувки, за-
това и цената е подобава-
ща - 500 леи (103 евро). ç

Тези великански обувки в
различен цвят на румънския

майстор обущар Григоре Луп се
продават много успешно на
пазара за по над 100 евро

чифтът. Той смята, че дори взема
твърде евтино, защото работата
само по един чифт изисква

двойно повече време, а и за тях
отива много повече материал.

защото се опасявал, че е
заразен с коронавируса,
и търсел вариант да се
погрижи за детето си.
Неговата версия обаче не
убеди обществеността.
Липсата на извинения от
страна на Къмингс беше
зле приета, както и второ
негово пътуване с кола на
около 40 км от жилището
на родителите му, което
според съветника на
Джонсън той направил, за
да провери дали може да
шофира безопасно, защо-
то вирусът засегнал
зрението му. ç
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Американският прези-
дент Доналд Тръмп заяви,
че иска да изтегли всички
американски войници от
Афганистан, но изтъкна,
че все още не е опреде-
лил датата за това, пре-
даде Ройтерс.

Тръмп направи това
изявление на фона на
спекулациите, че ще
превърне прекратяването
на войната в Афганистан
в част от кампанията за
преизбирането си на
американските президент-
ски избори тази есен.

"Там сме 19 години и
да - мисля, че това е
достатъчно. Винаги мо-
жем да се върнем, ако
пожелаем", каза Тръмп на
пресконференция в Белия
дом.

На въпроса дали е
поставил за цел войници-
те да бъдат изтеглени от
Афганистан до 26 ноемв-
ри Тръмп отговори: "Не".

Ïðàâèòåëñòâîòî â Êàáóë îñâîáîäè
ñòîòèöè çàòâîðíèöè òàëèáàíè

Първите освободени талибани излизат в колона от затвора в Баграм. Реципрочното освобождаване на
затворници - до 5000 талибани срещу 1000 души от афганистанските сили, е предвидено в споразумение,

сключено на 29 февруари в Доха от Вашингтон и талибаните, но нератифицирано от Кабул.

Проучване, обхванало 200 000 души в 41 страни, установи, че
процентите на смъртност сред мъжете са с 1/3 по-високи в

страните, в които те имат по-къси безимени пръсти. Данните по
света сочат, че COVID-19 отнема живота на приблизително двойно
повече мъже, отколкото жени в дадена възрастова група, като това

е валидно за всяка засегната страна.

Мъжете с по-дълъг бе-
зимен пръст са изложени
на по-нисък риск от смърт
от болестта COVID-19, при-
чинена от новия корона-
вирус , пише в . "Дейли
стар".

Ново проучване показ-
ва, че едва доловимо фи-
зическо различие сред
представителите на силния
пол, свидетелстващо за
хормоналния баланс в мат-
ката по време на бремен-
ността, е свързано с про-
центите на оцеляване от
COVID-19.

При мъжки зародиши,
изложени на по-високи ни-

Ìúæåòå ñ ïî-äúëúã áåçèìåí ïðúñò
ñà ïî-óñòîé÷èâè íà ñìúðò îò COVID

Снимки Интернет и Пресфото БТА

Òðúìï çàÿâè, ÷å èñêà äà èçòåãëè âñè÷êè
àìåðèêàíñêè âîéíèöè îò Àôãàíèñòàí

ва на тестостерон по вре-
ме на вътреутробното раз-
витие, се развиват по-дъл-
ги безимени пръсти. Сега
се смята, че въпросният
хормон помага на тялото в
борбата срещу COVID.

Проф. Джон Манинг от
университета на Суонзи,
Великобритания, специа-
лист по еволюционна био-
логия и пионер в изслед-
ванията на връзката меж-
ду дължината на пръстите
и хормоните, казва, че про-
учването дава на Австра-
лия, Нова Зеландия и стра-
ни в Източна Азия "биоло-
гично предимство" в бор-

бата срещу коронавируса.
Мъжете в тези страни

имат по-дълги безимени
пръсти, докато представи-
телите на Англия и Уелс са
с по-къси.

Според теорията някой
с повече пренатален тестос-
терон и с по-дълги безиме-
ни пръсти има по-високи
нива на протеина ACE2.

Тези концентрации са
достатъчно високи, за да
се противопоставят на ви-
руса. Резултатите от про-
учването показват, че мъ-
жете с по-дълги пръсти ще
проявят и по-леки симпто-
ми. ç

Специалисти следят ку-
кувица, прелетяла над 12
000 км - от Южна Африка
до Монголия, където се раз-
въжда, съобщи Би Би Си.

Птицата, наречена онон
на монголска река, е пре-
летяла над 16 държави, оце-
ляла е над Индийския оке-
ан и се е справила със сил-
ни ветрове. Тя е отлетяла
от Замбия, където зимува,
на 20 март.

Местни учени са марки-
рали Онон и още 4 кукуви-
ци миналото лято за про-
ект, изпълняван съвместно
с Британския орнитоложки

Êóêóâèöà ïðåëåòÿëà 12 000 êì -
îò Þæíà Àôðèêà äî Ìîíãîëèÿ

тръст за наблюдение на
миграциите на дълги разс-
тояния със спътник. От тях
само онон засега е засече-
на да приключва дългото си
пътешествие.

Друга от маркираните
птици Баян е прекарала
част от зимата близо до Ки-
лиманджаро в Източна Аф-
рика и на връщане е дос-
тигнала до китайската про-
винция Юнан. Там обаче
сигналът изчезнал и птица-
та или е умряла от изтоще-
ние, или е била убита. Тя е
прелетяла 10 000 км за 2
седмици и затова специа-

листите мислят, че е прис-
тигнала толкова гладна, че
не е била достатъчно бди-
телна.

Проектът за проследява-
не на птиците със спътник
разкрива много неща за да-
лечната миграция, каза д-р
Крис Хюсън:

"Главното за това птици-
те да могат да пътуват тол-
кова далече и често много
бързо, е те да намират под-
ходящи условия да се ох-
ранват и също да знаят къ-
де да намерят благоприят-
ни ветрове, които да им по-
могнат, например да преле-
тят над Индийския океан.
Така че цената на миграци-
ята явно не е толкова ви-
сока, колкото мислехме" -
твърди д-р Хюсън. ç

Средната скорост на кукувицата онон е била 60 км/ч. Птицата е
прелетяла над толкова далечни държави като Кения, Саудитска Арабия
и Бангладеш. Опасностите за мигриращите птици обаче са големи - от

хищници, през бракониери до бури и глад.

Правителството на
Афганистан освободи
междувременно стотици
затворници талибани.

Това е най-масовото
освобождаване на зат-
ворници, откакто САЩ и
талибаните тази година
подписаха споразумение,
което предвижда размяна
на пленници между пра-
вителството в Кабул и
талибаните.

Правителството бе
обявило, че ще освободи
900 талибански затворни-
ци в момент, когато
изтича 3-дневното прими-
рие, поискано от талиба-
ните, докато трае мюсюл-
манският празник Айд ал
Фитр, който отбелязва
края на свещения месец
на пости Рамазан.

Високопоставен предс-
тавител на талибаните
заяви, че е възможно
прекратяването на огъня
да бъде удължено.

"Ако продължат тези
развития като обявеното
освобождаване на затвор-
ници, може да се реши да
се удължи примирието и
да се придвижим в поло-
жителна посока по някои

дребни въпроси", каза
източникът.

Затворниците са
освобождавани от затво-
ра в Баграм, северно от
Кабул, и от затвора в
Пул-е-Чархи в източно

предградие на столицата.
Представител на

затвора в Баграм заяви,
че са освободени 525
души. Няма данни колко
души ще бъдат освободе-
ни от Пул-е-Чархи. ç
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00.30 "Следобед с БСТВ" (п)
02.00 "Лява политика" (п)
03.00 "Дискусионен клуб" (п)
04:00 "Студио Икономика" (п)
05.00 Документален филм   (п)
05.40 "Жоакина, доня Революция"

- бразилски сериен филм
(п)

06.30 "Антидот"  (п)
07.00 "Безценната перла" - сериал

(п)
08.00 "За историята свободно" (п)
09.00 "Дискусионен клуб" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Жоакина, доня Революция"

-  бразилски сериен филм
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" - сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 "Антидот" с водещ Юлия Ал-

Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита

линия със Стоил Рошкев
17.25 ТВ пазар
17.40 "Тихият Дон" - сериал, 8

епизод  (2015 г.), Русия,
режисьор Сергей Урсуляк

18.30 Новини - централна емисия
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Студио Икономика" с водещ

Нора Стоичкова
21.00 Киносалон БСТВ: "Три топо-

ли на Плюшчиха" (1967 г.)
СССР, режисьор Татяна Ли-
ознова, в ролите Татяна До-
ронина, Олег Ефремов, Вя-
чеслав Шалевич и др.

22.20 Новини  (п)
23.00 "Актуално от деня" (п)
23.30 "Студио Икономика" (п)

ÁÍÒ 1

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

здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Препрочитаме Вазов - кам-

пания на Народен театър
"Иван Вазов" с медийната
подкрепа на БНТ

12.35 Бизнес.БГ /п/
13.00 В кадър - Наука за живота /п/
13.30 Културното наследство на

България 2 - 4-серийна доку-
ментална поредица /Бълга-
рия, 2010 г./, режисьор Бой-
чо Божиновски

14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Точица - анимационен филм
14.50 Сребристият жребец - ани-

мационен филм
15.15 Гимназия "Черна дупка" - тв

филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Вечната музика /п/
17.30 Джинс - Родът на Николай

Овчаров /п/
17.55 Препрочитаме Вазов - кам-

пания на Народен театър
"Иван Вазов" с медийната
подкрепа на БНТ

18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Питай БНТ
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Като котка на околовръстно-

то - игрален филм /Италия,

2017 г./, в ролите: Паола
Кортелези, Антонио Албане-
зе, Соня Берамаско, Аличе
Мазели, Симоне ди Бианки

22.40 Национални съкровища на
Чехия: Литомишъл

23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов - кам-

пания на Народен театър
"Иван Вазов" с медийната
подкрепа на БНТ

23.35 Пучини за начинаещи - игра-
лен филм /САЩ, 2006 г./, в
ролите: Джъстин Кърк, Гре-
чън Мол, Елизабет Рейсър,
Тина Бенко, Дженифър Дън-
дас, Джулиан Никълсън (14)

01.00 Култура.БГ /п/
02.00 100% будни /п/
03.00 Питай БНТ /п/
04.10 Дойче Веле: Шифт /п/
04.25 Малки истории /п/

bTV

05.40 "Домашен арест" /п./ - сери-
ал

06.00 "Трансформърс :  Рескю
Ботс" - анимация, сериал,
с. 3, еп. 9

06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информаци-

онно предаване с водещ Ан-
тон Хекимян

09.30 "Преди обед" - токшоу с
водещи Десислава Стоянова
и Александър Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 "Шоуто на Николаос Цитири-

дис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - се-

риал, с. 2, еп. 10
14.50 "Спасители в планината" -

сериал, с. 11, еп. 10, 11
16.30 "Домашен арест" - сериал,

с. 2, еп. 11
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистич-

но предаване с водещ Цве-
танка Ризова

18.00 Премиера: "Свободен дух" -
сериал, с. 2, еп. 56

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Завинаги" - се-

риал, с. 2, еп. 95
21.00 "Бригада Нов дом" /п/ - со-

циален проект
22.00 "Шоуто на Николаос Цитири-

дис" - вечерно токшоу
23.00 bTV Новините
23.30 Премиера: "Супер екипаж" -

сериал, с. 2, еп. 4, 5
00.30 "Новите съседи" - сериал,

с. 9, еп. 17
02.20 bTV Новините /п./
02.50 "Преди обед" /п./
04.50 "Завинаги" - сериал, еп. 2

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ -
сериал, с. 8, еп. 1, 2

08.30 "Хармония" - фентъзи, три-

лър, романтичен (Австралия,
2018), в ролите: Жаклин Мак-
кензи, Еймън Фарън, Анто-
ниет Йесю, Луис Фиц-Дже-
ралд, Джесика Фокхолт, Дже-
ром Мейър и др.

10.45 Премиера: "Вътрешна сигур-
ност" - сериал, с. 8, еп. 3, 4

13.15 "Ваканцията" - романтичен,
комедия (САЩ, 2006), в ро-
лите: Кейт Уинслет, Камерън
Диас, Джуд Лоу, Джак Блек,
Ели Уолак, Ед Бърнс, Руфъс
Суъл, Сара Париш, Бил Мей-
си, Джон Кразински и др.

16.00 "Ритъмът на греха" - музика-
лен, романтичен, драма
(САЩ, 2014), в ролите: Ра-
йън Газман, Бриана Евигън,
Миша Габриел, Адам Сева-
ни, Стивън Бос

18.30 "Мумията се завръща" - фен-
тъзи, екшън, приключенски
(САЩ, 2001), в ролите: Брен-
дън Фрейзър, Рейчъл Вайс,
Джон Хана, Арнолд Вослу,
Патрисия Веласкес, Дуейн
Джонсън, Адеуале Акиной-
Агбадже и др.

20.50 "Като на кино" - предаване
за кино

21.00 "Ваше височество" - фентъ-
зи, комедия, приключенски
(САЩ, 2011), в ролите: Дани
Макбрайд, Натали Портман,
Джеймс Франко, Размъс Хар-
дайкър, Тоби Джоунс, Джъс-
тин Дероу, Зоуи Дешанел,
Чарлз Данс, Деймиън Луис и
др. [14+]

23.00 "Мексиканеца" - криминален,
комедия, романтичен (САЩ,
Мексико, 2001), режисьор
Гор Върбински, в ролите:
Брад Пит, Джулия Робъртс,
Джин Хекман, Джей Кей Си-
мънс, Джеймс Гандолфини

01.30 "Вътрешна сигурност" /п./ -
сериал, с. 8, еп. 3, 4

03.45 "Двойна самоличност" - ек-
шън, трилър (САЩ 2009), в
ролите: Вал Килмър, Изабе-
ла Мико, Джулиън Уодъм,
Христо Шопов, Валентин Га-
нев, Рушен Видинлиев и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Незабравимо" - сериал, се-
зон 4 /п/

06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните

дъщери" - сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) -

сериен филм
15.00 "Черна роза"(премиера) - се-

риен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицис-

тично предаване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) -

сериен филм
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - пре-

даване на NOVA, избрано
21.00 "Магнум" - сериал, сезон 1
22.00 "ФБР" (премиера) - сериал,

сезон 1
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Престъпни намерения" -

сериал, сезон 4
00.30 "Незабравимо" - сериал, се-

зон 4
01.30 "Теория за големия взрив" -

сериен филм, сезон 12
02.00 "Уил и Грейс" - сериен филм
02.30 "Завинаги свързани" - сери-

ен филм
03.30 "Остани с мен" - сериен филм

/п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните

дъщери" - сериен филм /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 28 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
Днес още преди обeд ще се развива

мощна купесто-дъждовна облачност и за
пореден ден над цялата страна ще има
превалявания с гръмотевици, както и ло-
кални градушки. Температурите ще бъдат
от 18 до 23 градуса, на места до около 24.
В Дунавската равнина ще духа до умерен
западен вятър.

Без съществена промяна ще остане вре-
мето в петък.  В по-голямата част от стра-
ната ще има превалявания с гръмотевици, освен в северозападните райони
- там ще духа до умерен северозападен вятър. Дневните температури ще
бъдат от 19 до 24 градуса. През уикенда времето ще остане нестабилно, с
краткотрайни валежи и температури около и малко над 20 градуса.

Началото на юни също няма да донесе бърза промяна на времето. То ще
остане нестабилно, но според предварителните прогнози, температурите слабо
ще се повишат и ще има дни със стойности от около 20 до 25, 26 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Ваше височество" -
фентъзи, комедия, приключенски, в ролите: Дани
Макбрайд, Натали Портман, Джеймс Франко,

Размъс Хардайкър, Тоби Джоунс, Джъстин Дероу,
Зоуи Дешанел, Чарлз Данс, Деймиън Луис [14+]
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Собственикът на efbet
Цветомир Найденов
говори пред БЛИЦ след
срещата си с "армейски"
фенове. Бизнесменът бе
категоричен, че няма да
зарежи ЦСКА 1948.

- Г-н Найденов, разб-
рахме за срещата, за
разговорите ви с при-
върженици на ЦСКА. Как
обаче завърши тя?

- След като им предло-
жих да има единен ЦСКА,
който да се управлява от

Òðåíüîðúò íà Áàéåðí èçðàâíè
ïîñòèæåíèå íà Ãóàðäèîëà

Треньорът на Байерн
(Мюнхен) Ханзи Флик стана
вторият наставник в истори-
ята на Бундеслигата, който
има 15 победи в първите си
18 мача начело на отбор. То-
ва стана факт след успеха
на баварците с 1:0 над Бо-
русия (Дортмунд) в дербито
на кръга. Подобно нещо не
се беше случвало в герман-
ския елит от сезон 2013/2014,
когато под ръководството на
Пеп Гуардиола Байерн има-
ше такава успешна серия.

Успехът беше седми по-
реден за Байерн и общо 13-
и в последните 14 мача. От-
както Флик пое гранда от
Мюнхен през ноември, той
не успя да спечели само
срещу Байер (Леверкузен)
(1:2), РазенБалшпорт (Лай-

ФК Пирин (Благоевград)
официално подписа с наци-
онала Николай Бодуров.
Фланелката с номер 5 му
бе връчена от мениджъра
Уорън Фийни, който го на-
рочи да бъде един от лиде-
рите в съблекалнята.

Ръководството на Пирин
изрази задоволство, че ед-
но от най-изявените имена
на благоевградската футбол-
на школа ще продължи ка-
риерата си в родния отбор.

Последно Бодуров бе
част от иранския Естеглал,
а в началото на сезона иг-
ра за ЦСКА, където изкара
малко повече от три годи-
ни. ç

Áîäóðîâ âå÷å å
èãðà÷ íà Ïèðèí
(Áëàãîåâãðàä)

пциг) (0:0) и Борусия (Мьон-
хенгладбах) (1:2).

В същото време Волфс-
бург поднесе голяма изне-
нада и спечели убедително
с 4:1 при визитата си на Ба-
йер (Леверкузен) в мач  от
28-ия кръг на Бундеслигата.
Така Волфсбург събра 42
точки на шестото място и
изхвърли Леверкузен от чет-
ворката. Байер вече е пети
с 53 точки и по-слаба голо-
ва разлика от Борусия
(Мьонхенгладбах), който
направи нулево равенство
при гостуването си на Вер-
дер в Бремен.

Айнтрахт и Фрайбург сът-
вориха истинско голово
зрелище за равенството 3:3
във Франкфурт в друг дву-
бой от кръга. ç

Феновете трябва да избират президента на клуба
с гласуване, категоричен е бизнесменът

Бизнесменът Цветомир Найденов направи неуспешен опит
да обедини двата "червени" клуба

Николай Бодуров получи фланелка на Пирин с номер 5

Îáåäèíåíèå ìåæäó äâàòà
ÖÑÊÀ íÿìà äà èìà

От стр. 1

"Длъжни бяхме да оти-
дем на тази среща. Не
можем да се правим, че
няма втори отбор ЦСКА.
Хората гледат, пише се по
европейските медии. Не
ни е приятно това, което
се случва. Не искаме от-
бор, който носи нашето
име, нашата емблема...
Ясно е, че това е тумор,
който е създаден да ни
боде очите", продължи ли-
дерът на "червените" фе-
нове.

"Г-н Найденов смята, че
има хора над себе си и
му са се обадили рано
сутринта. Вече всичко е
загубено. Приключваме
всякаква комуникация и
ще се изправим срещу тях
в първенството. Говорих-

:

Íàêðàòêî

ме, че по никакъв начин
няма да се съгласим ма-
човете да са на "Васил
Левски". Ще играем дома-
кинствата си на "Българ-
ска армия". Ще приемем
1948 на нашия стадион,
както преди време Левс-
ки прие Левски (Кюстен-
дил)", каза още Кюстен-
дилеца.

"Какво противопоста-
вяне да има? Този отбор
няма да има никакво раз-
лично значение от това
на Царско село и Септем-
ври, един безсмислен от-
бор. Докато Цецо Найде-
нов не реши, че не са му
потребни вече. Всички
знаем, че той е човекът,
който ги държи в "А" гру-
па", твърди тарторът на
агитката на ЦСКА. ç

феновете, те обявиха, че
ако това се случи, ще ми
издигнат паметник на
"Армията". Конкретно
думите бяха на Росен
Петров.

- Вашата идея е да се
наложи в България
моделът на управление
от Испания и Германия?

- Точно така. ЦСКА
трябва да е един, а
феновете трябва да
избират президента на
клуба с гласуване, чийто

мандат да е примерно 5
години.

- Значи край на моде-
ла "бащица"?

- Да, така е най-демок-
ратично. Феновете ще
могат да си избират
президенти, ако босовете
не си вършат работата,
да ги сменят. Финансира-
нето ще се осигурява
чрез рекламодатели и
спонсори.

- Смятате ли, че идея-
та ви граничи с реал-
ността в българската
действителност…

- Защо да не граничи.
Няма невъзможни неща.

- Феновете са ви

предложили да станете
спонсор на ЦСКА на
"Армията".  Възможно ли
е да имате среща с
Гриша Ганчев?

- Ще бъда откровен с
вас. Аз Ганчев съм го
виждал само веднъж. Не
сме имали допирни точки.
Една нова среща изглеж-
да невъзможна, защото
неговият клуб си има
спонсор. Знаете, това е
друга букмейкърска къща.
Така че не виждам как
ще се реализира предло-
жението на феновете да
зарежа ЦСКА 1948 и да
се озова на стадион
"Българска армия". ç

Собственикът на
Локомотив (Пд) Христо
Крушарски даде интервю
пред Sportal.bg, в което в
типичния си стил описа актуална-
та обстановка около отбора. "Как
стоят нещата ли? Аз изваждам
пари, те харчат - работата върви.
Сега ще им дам една каруца, да ги
впрегна и да почнат да работят, да
се пълни касата, защото само от
едно място не става. Нашата
задача е ясна - Купата на
България и второ-трето място в
първенството. С кой не сме се
справили, та с Левски ли няма да
отстраним  на полуфиналите. Това
че им помагам, нищо не значи.
Какво значи помощ - 1060 лева.
Това са пари, които няма да
платят и за половин играч. Едното
няма общо с другото, битката на
терена си е битка на терена.
Масите и ресторантите са друго",
заяви Крушарски.

Спартак (Варна)
продължава с
подготовката
си за новия сезон в Трета лига.
Въпреки аматьорския статут на
отбора след отпадането от втория
ешелон, "соколите" опитват да се
готвят професионално. Нещо
повече. Новият треньор Кириакос
Георгиу взе решение сутрешните
тренировки на стадион "Спартак"
да започват в 7,30 часа. Гръцкият
специалист е издал заповед
всички футболисти да пристигнат
половин час по-рано - в 7.
Георгиу е етнически грък,
завършил е НСА и е женен за
българка. От 19-годишен е в
България.

Ливърпул е поредният
клуб от английската
Висша лига, който взе решение да
връща пари на феновете си за
остатъка от домакинските мачове
през сезона. "Червените" ще се
разплатят с притежателите на
сезонни абонаментни карти и с
тези с единични билети, след като
правителството разреши провеж-
дане на футболни срещи пред
празни трибуни. Ливърпул е само
на две победи от спечелването на
първа титла от 30 години, а
сезонът се очаква да бъде
възобновен около средата на
юни. Досега 12 от 20-те отбора
във Висшата лига решиха да
връщат пари на феновете.


