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ПРИЛОЖЕНИЕ

Акад. Георги Марков
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Áîëåí „çäðàâ“ íîñè

ними глухи обикалят
централни софийски
улици и събират дарения
за изграждане на център
за хора с увреден слух,
сигнализираха потребите-
ли на социалните мрежи,
станали жертви на пороч-
ната практика. От фонда-
ция "Заслушай се" предуп-
редиха, че са запознати с
проблема от повече от
година, но напоследък
подобни случаи са зачес-
тили. Експерти смятат, че
това не са истински увре-
дени хора и не владеят
жестов език, както и че
тази практика е разпрост-
ранена и в други страни
от ЕС. Също вчера се

Å
ничното определение "за развлекателни цели". Чове-
чеството вече е на ръба на абсурда и виновни са
подобни "експертни" решения и елитите, които ги
легитимират. Възможно е пристрастяването към елек-
тронни игри наистина да е заболяване, защото деца-
та и младите прекарват все повече време пред ком-
пютъра, зомбирани във виртуална реалност, потънали
във виртуалната реалност на измислени светове, вмес-
то да изживяват най-хубавата си възраст навън, в
реални игри, в спорт, с книга или творчество. За да
се изградят като нормални хора! Съвременната кон-
суматорска мания и масовата култура, които безжа-
лостно ни заляха отвъд Океана, отреждат на децата
ни бъдещето на духовни и морални инвалиди. Но да
кажеш, че травестизмът не е болест, а дрогата е
развлечение - е абсурдно, нагъл лобизъм. На същите
тези мощни сили, които диктуват на цели държави да
приемат въпреки волята на мнозинството от народи-
те им вредната Истанбулска конвенция, да въвеждат
противоестествените гей бракове и осиновявания на
деца от хомосексуалисти, да толерират безбожието и
моралния разпад на човека, духовната му нищета,
зависимостите. Същите сили, които пропагандират на
децата в редица страни хомосексуализма и джендър
идеологията, което трови невинните млади души със
сатанинското послание, че полът бил по избор, че
всичко е позволено, че нормалното е старомодно...
Същността на човечеството, което природата е съз-
дала, е на мъже и жени, а не като трети, пети или
тридесет и първи (по челния американски опит) пол.
Същността на човека е такава, че единствената нор-
мална любов е между мъж и жена, защото само тя
създава поколение и бъдеще. Същността му е да
спазва закона, правилата, да има ценности и вяра. В
днешния объркан свят свестните считат за луди, а
тежко болните… за здрави.

Теофан ГЕРМАНОВ
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Премиерът на Македо-
ния Зоран Заев заяви,
че ако македонските
граждани одобрят ис-
торическия договор с
Гърция и след това
президентът на Маке-
дония Георге Иванов
наложи вето върху
резултатите от допит-
ването, ще бъде поис-
кана процедура по
отстраняването на
президента от власт.
Заев и колега му от
Атина Алексис Ципрас
на 17 юни сложиха
край на продължилия
почти 27 години спор
за името на бивша-
та югославската
република.

Çàåâ: Ìîæå äà
îòñòðàíèì
ïðåçèäåíòà?

Руският национален
тим по футбол започ-
на домашния Мондиал
с убедителни две
поредни победи над
Саудитска Арабия (5:0)
на откриването и
срещу Египет (3:1) във
втория кръг от група А.
Това е най-добър
старт на страна -
домакин на световно
първенство. Италия
също вкарва 8 гола
при домакинството на
шампионата на
планетата през
1934 година, но и
допуска две попадения
в първите си две
срещи.

Ðóñèÿ ñ íàé-äîáúð
ñòàðò îò âñè÷êè
äîìàêèíè

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

ксперти от Световната здравна организа-
ция щели да вкарат в списъка на болес-
тите пристрастеността към видеоигри, но
обявяват, че транссексуалността (джен-
дърството) не било болест. Вчера пък стра-
ната - витрина на неолиберализма, Кана-
да, легализирала леката дрога с ултраци-

Íîâè ñõåìè

вторник през терасата на
жилището 170 г златни
накити, а приложената
схема е вече добре позна-
тата - "Помощ на МВР за
залавяне на телефонни
измамници".

разбра, че шмекерите не
се боят вече да мамят и
деца - 13-годишно дете
стана жертва на телефон-
ни измамници, съобщиха
от МВР-Хасково. Непъл-
нолетният изхвърлил във
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81 250 åâðî òàâàí çà àãðîñóáñèäèèòå
Таванът на директ-

ните плащания за зе-
меделието през следва-
щия програмен период
всъщност няма да е
100 000 евро, обясни
вчера при представяне-
то на новата ОСП Га-
лин Генчев от ГД "Зе-

меделие" в Европейска-
та комисия. Той заяви,
че при определяне на
размера на субсидиите
ще има регресивно на-
маление. Така сумите
между 60 и 70 хил. ев-
ро ще бъдат намалени
с 25%, между 75 и 90

хиляди евро с 50%, меж-
ду 90 и 100 хил. със
75%. В този случай та-
ванът на практика па-
да до 81 250 евро за сто-
панство, като подпома-
гането изключва разхо-
дите за деклариран и не-
деклариран труд. < 4

През следващия
програмен
период
България ще
разполага със
7,7 млрд. евро

Ватикан.
Папа
Франциск
се срещна
с представи-
тели на
асоциацията
за помощ
на бежан-
ците
"Сподели
пътуването"
по време на
седмичната
аудиенция
на площад
"Свети
Петър"
в Рим.

Снимка
Пресфото
БТА

ÌÌ
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След скандала - оставка
на зам.-министър

Премиерът освободи
заместник-министъра
Росица Димитрова след
напрежението около нейно
скъпо пътуване до САЩ в
разгара на протестите на
майки на деца с уврежда-
ния. Той прие оставката на
Димитрова с мотива, че "в
обществото се е създала
чувствителност по темата
във връзка с командиров-
ката до Ню Йорк на
заместник социалния
министър.  Димитрова
участва в САЩ в конфе-
ренция, посветена на
правата на хората с
увреждания. Скандалът
избухна, след като стана
ясно, че в социалните
мрежи е публикувана
нейна снимка, а команди-
ровката е струвала голяма
сума пари. Всичко това се
случва на фона на някол-
коседмичните протести в
палаткови лагери в София,
Варна и Русе на майките
на деца с увреждания.

Арестуваха трима мъже
при опит да поставят
скимиращо устройство
на банкомат

Трима мъже бяха задържа-
ни във вторник през
нощта след опит да
поставят скимиращо
устройство в банкомат на
столичния бул. "Евлоги и
Христо Георгиеви". Те са
следени от полицията и са
задържани на местопрес-
тъплението. Отведени са в
СДВР и разпитите им
продължават. Експертизи
трябва да покажат какво
точно устройство е
поставено в банкомата.
Практиката на МВР до
момента показва, че
обикновено едната част на
скимера се поставя на
входа на карточетящото
устройство, а другата на
място, от което да има
възможност да се наблю-
дава въвеждането на
съответния ПИН код. От
полицията проверяват
дали става въпрос за
престъпление, извършено
от организирана престъпна
група, или за единичен
случай на опит за обир.

Нова измама пълзи по
софийските улици

Мними глухи обикалят
централни софийски улици
и събират дарения за
изграждане на Център за
хора с увреден слух,
предупреди Днес.бг. За
това сигнализираха
потребители на социални-
те мрежи, станали жертви
на порочната практика.
От публикуваните във
Facebook постове се
вижда, че парите се искат
от името на Съюза на
глухите в България. Искаме
да кажем на хората да не
вярват, че това наистина
са глухи хора. Те не
изглеждат по този начин,
не владеят жестов език,
каза пред БНТ Ашот
Дарандонян от фондация
"Заслушай се".

Èçâèíåíèÿ çà "íåùàñòíèòå
äåöà", íî çàêîí ïàê íÿìà

Президентът на КТ
"Подкрепа" Димитър
Манолов вчера поднесе
извиненията си на майки-
те на деца с увреждания.
На обсъждането на зако-
нопроекта за личната
помощ, предложен от
омбудсмана Мая Маноло-
ва преди ден, част от
присъстващите майки
нападнаха с "убиец"
Манолов, който пък преди
това ги посъветва "да
спрат да разхождат
нещастните си деца по
улиците". В крайна сметка
бе взето решение да
няма отделен закон за

личната помощ, коменти-
ра телевизия "България
он еър" вчера. Беше
достатъчно да извадят
децата един път и повече
да не издевателстват над
тях. Поднасям извинения-
та си, ако съм обидил
някого, заяви Манолов
пред телевизията и Би Ти
Ви. Ива Славкова, която
е сред протестиращите
майки, категорично не
прие извинението на
Манолов. Той ни обвини,
че политически предста-
вяме някого. След това
ни обвини, че сме плате-
ни, накрая обиди децата

ни, разказа тя и подчер-
та, че ако детето й е
нещастно, то е такова,
защото законите ги пишат
такива хора. Според нея
е имало опит на нацио-
нално представените
организации, които по
думите й се ползват от
субсидии, да запазят

Ïðîòåñòèðàùèòå ìàéêè è
íàöèîíàëíî
ïðåäñòàâèòåëíèòå
îðãàíèçàöèè ïðîäúëæàâàò
îáñúæäàíåòî íà ïðîåêòà

Парламентът прекрати пред-
срочно от втори опит мандата
на управителя на НЗОК проф.
Камен Плочев. Аргументът за ос-
вобождаването му от длъжност
е обективната невъзможност да
изпълнява своите задължения за
срок, по-дълъг от три месеца.
От опозицията разкритикуваха
начина на освобождаването на
проф. Плочев и определиха
случващото се като "политичес-
ки кръстоносен поход" срещу не-
го. Според народния представи-
тел от "БСП за България" Слав-
чо Велков причината за това е
заявеното преди време от проф.
Плочев, че НЗОК е натрупала за-
дължения към чужди социални
институции, коментира БНТ.
Участие в дискусията взе зам.-
председателят на парламента и

депутат от ДПС д-р Нигяр Джа-
фер. Тя определи казуса като
"пореден фрагмент от задълбо-
чаващата се безизходица в сис-
темата на здравеопазването", а
аргумент за твърдението си на-
мери във факта, че проф. Пло-

чев е 17-и управител на касата.
Зам.-председателят на парла-
мента смята още, че с освобож-
даването на проф. Плочев хао-
сът в здравеопазването няма да
се оправи. Миналата година, ко-
гато обсъждахме оставката на

Íàêðàòêî

:
Ïàðëàìåíòúò îñâîáîäè óïðàâèòåëÿ íà ÍÇÎÊ ïðîô. Êàìåí Ïëî÷åâ

бившия шеф на НЗОК д-р Коми-
тов, той отсъстваше. Сега се
процедира по същия начин и с
проф. Плочев, припомни народ-
ният представител от ПГ на "БСП
за България" проф. Георги Ми-
хайлов от парламентарната три-
буна. Той добави, че равносмет-
ката в здравеопазването за го-
дина и два месеца е - сменени
министър  на здравеопазването
и двама управители на НЗОК. Ка-
къв е ефектът от смените и има
ли такъв? Управляващите твър-
дяха, че искат спокойствие в
системата. Това спокойствие не
дойде, констатира проф. Михай-
лов. Той коментира, че пробле-
мите в здравеопазването идват
от запазването на статуквото и
документите, предлагани от уп-
равляващите. ç

сегашното положение.
Според протестиращата
майка Юлиана Стойнова
парите стоят в основата
на всичко. Палатковите
лагери остават, а протес-
тите на майките на деца
с увреждания продължа-
ват с готовност за раз-
растване.ç

АБПФК, един от най-младите партизани
в България, дипломат от кариерата, посланик

ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ТИ ПАМЕТ!

Ñêðúáíà âåñò
С дълбока скръб съобщаваме,

че на 19.06.2018 г.
почина

скъпият ни съпруг, баща и дядо

ЛЮБОМИР
ЖЕЛЯЗКОВ
ВЪЛКОВ

на 91 години

От семейството

Поклонението ще се извърши на 23.06.2018 г.
от 13,30 часа в Ритуалната зала

на Централните софийски гробища

Започна подаването на докумен-
ти за кандидатстване в профили-
раните и професионалните гимна-
зии след VII клас. Подаването мо-
же да стане или по електронен път,
или в училище - гнездо. Тази годи-
на за целта в столицата са опре-
делени 33 училища, съобщи БНТ.
Тъй като вече няма кандидатства-
не след VIII клас, всички седмок-
ласници трябва да влязат в сред-
но училище. Тази година седмок-
ласниците в столицата са около 10
000, толкова са и местата за тях в
гимназиите. Трябва да се отбеле-
жи обаче, че в най-предпочитани-
те осем гимназии ще влязат около
1200 ученици.

Подаването на документи за
първото класиране ще продължи
до 26 юни, без събота и неделя.
Заявлението може да се подаде
или по електронен път, или на хар-
тия. Електронното подаване става

Çàïî÷íà ïîäàâàíåòî íà äîêóìåíòè çà
êàíäèäàòñòâàíå â ãèìíàçèèòå ñëåä VII êëàñ

в система на сайта ht tps://
priem.mon.bg, която вече е отворе-
на. Миналата година една трета от
родителите са се възползвали от
електронното подаване на докумен-
ти. Тези пък, които изберат хартие-
ния вариант, трябва да донесат в
училищата служебната бележка с
оценките, свидетелство за завър-
шено основно образование и ме-
дицинска бележка за професионал-
ните гимназии. Първото класиране
ще бъде готово на 3 юли.ç
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Събития
” 1913 г. - По време на
Междусъюзническата война
българската 2-ра армия губи
боевете при Кукуш и Лахна.
Кукуш е превзет и изгорен
от гръцката армия.
” 1919 г. - Германия
потопява морския си флот,
разположен край архипелага
Оркни (Шотландия), за да не
бъде предаден по силата на
Версайския договор на
Великобритания.
” 1958 г. - Политбюро на
ЦК на БКП взема решение за
постепенно сливане на
турските и българските
училища.
” 2000 г. - Учени от НАСА
съобщават за откриването на
вода на повърхността на
Марс.
Родени
” 1905 г. - Жан-Пол
Сартър, френски философ и
писател, Нобелов лауреат
” 1921 г. - Джуди Холидей,
американска актриса
” 1946 г. - Кирил Ивков,
български футболист
” 1947 г. - Ширин Ебади,
ирански правозащитничка,
Нобелова лауреатка
” 1953 г. - Беназир Бхуто,
първа жена министър-
председател на Пакистан
” 1955 г. - Мишел Плати-
ни, френски футболист
” 1962 г. - Виктор Цой,
съветски рок певец
” 1982 г. - Уилям, принц
на Уелс
Починали

ПГ на "БСП за България"
внесе в деловодството на
парламента вота на недове-
рие към кабинета "Борисов
3“, предаде репортер на аген-
ция "Фокус".

Вотът е на тема "Сигур-
ност" и е подписан от всич-
ки 80 народни представите-
ли от парламентарната гру-
па.

Вота внесоха говорителят
на ПГ на "БСП за България"
Елена Йончева, ръководство-
то на парламентарната гру-
па и депутати от БСП. Бъл-
гарският гражданин вече не
вярва в МВР, заяви Елена
Йончева след внасянето на
документите.

"Правителството на Бой-
ко Борисов е вредно за все-
ки български гражданин,
опасно е за България и тряб-
ва да си ходи", коментира
Йончева след внасянето на
вота.

"Внесохме необходимите
подписи за вот на недове-
рие на правителството на Бо-
рисов. Мотивите за този вот
черпим от Българската кон-
ституция. Съгласно чл. 105,
ал. 2 Министерският съвет е
длъжен да осигури общест-
вения ред, националната си-
гурност на Република Бълга-
рия. Очевидно е за всички и
за всеки български гражда-

ÁÑÏ âíåñå âîòà íà íåäîâåðèå
çà ñåêòîð "Ñèãóðíîñò"

нин, че това правителство не
се справя със своето основ-
но задължение. Поради тази
причина правителството на
Борисов е вредно за всеки
български гражданин, то е
опасно за България и тряб-
ва да си ходи", каза Йонче-
ва. Тя поясни, че мотивите
за внесения вот са изключи-
телно подробни.

"Мотивите са пълен про-
вал на работата на Минис-
терския съвет, за работата на
МВР, в осигуряване на наци-
оналната сигурност и провал
в работата на Министерския
съвет при осигуряване на не-
обходимите условия за рабо-
та на българския военнослу-
жещ. Дали сме десетки при-
мери, с които може да се за-
познаете. Очевидно е, че до-
верието на българските граж-
дани в работата на МВР е
спаднало драстично. Българ-
ският гражданин вече не вяр-
ва на МВР и поради тази при-
чина не съобщава за извър-
шени престъпления", поясни
Йончева. Депутатката от
"БСП за България" отчете, че
се увеличават неразкритите
убийства. Тя даде пример с
телефонните измами и отче-
те, че в България за 2017 г.
неразкриваемостта на тези
престъпления е 85 %, а су-
мите са се увеличи с 5 млн.

лв. По думите й има провал
в работата при управление-
то на затворите. На въпрос
откъде БСП ще получи под-
крепа, за да мине вотът, Йон-
чева заяви, че всеки патри-
от ще гласува в подкрепа на
вота на недоверие.

От последното заседание
на Централното оперативно
бюро и на ПГ имаме реше-
ние - да подкрепим внесе-
ния вот на недоверие по те-
мата „Сигурност“, с уточне-
нието, че още не сме се за-
познали с мотивите. Това ка-
за пред журналисти в На-
родното събрание зам.-
председателят на ПГ на ДПС
Йордан Цонев. "ДПС пред-

Íåðàçêðèâàåìîñòòà íà òåëåôîííèòå èçìàìè ñòèãíà 85%, ïðèïîìíè
ãîâîðèòåëêàòà íà ëåâèöàòà Åëåíà Éîí÷åâà

Íà òîçè äåí
:

ложи тази тема на БСП за
януарския вот. Тогава имах-
ме 3 кръга преговори за те-
мата. Те не се съгласиха те-
мата тогава да е провалът в
сектор „Сигурност", припом-
ни той. "Имахме своите ар-
гументи и времето показа,
че сме били прави това да
е тема", изтъкна Цонев. "Ще
гласуваме против кабинета.
От първия ден сме против
него и коалицията. Позици-
ята ни е принципна, и пос-
ледователна и няма да се
отметнем от нея", заяви де-
путатът от ДПС, припомняй-
ки, че ДПС е против учас-
тието на патриотите в управ-
лението.ç

Отношението към бълга-
рите в Словакия е на изк-
лючително високо ниво. То-
ва заяви президентът Румен
Радев на среща с предста-
вители на българската общ-
ност в Братислава, преда-
доха от прессекретариата на
президента.

По думите на президен-
та Радев високата оценка
към сънародниците ни в
Словакия формират още
преди век българските гра-
динари, станали символ на
трудолюбие, почтеност и ло-
ялност. Според Румен Радев
всеки, който с труда си гра-
ди кариера, допринася и ра-
боти за България, защото
страната ни е отворена към
света, част от европейско-

Ïðè ïîñåùåíèåòî íà ïðåçèäåíòà Ðàäåâ
Ñëîâàêèÿ íè ïîäêðåïè çà Øåíãåí

то семейство.
Европейският съюз тряб-

ва да отчете интересите на
всички държави членки при
приемането на правилата за
командироване на работни-

ци в т. нар. пакет "Мобил-
ност". Около това мнение
се обединиха президентът
Румен Радев и премиерът
на Словашката република
Петер Пелегрини.

Ако не се отчетат съоб-
раженията на българските
превозвачи, има риск хиля-
ди наши граждани да оста-
нат без работа, което ги
превръща в потенциални
емигранти, заяви Румен Ра-
дев. Той и премиерът на
Словакия бяха единодушни,
че кохезионната политика
на ЕС трябва да бъде ак-
тивно продължена. Средст-
вата трябва да бъдат обвър-
зани с конкретни критерии,
като водещ да е БВП на гла-
ва от населението. Словаш-
кият премиер изрази пред
президента Румен Радев
подкрепата на Словакия за
членството на България в
Шенген, в Еврозоната и в
ОИСР. ç

България няма основание да се
притеснява от новото име на Ма-
кедония - Северна Македония, за-
яви на пресконференция Любомир
Кючуков, директор на Института за
икономика и международни отно-
шения и бивш зам.-министър на
външните работи.

В договора на Скопие с Атина
не се говори за македонска на-
ция, а за граждани на Република

Åêñïåðò: Èìåòî Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ íå å îïàñíî çà Áúëãàðèÿ
Северна Македония, поясни той.
Според Кючуков в българо-маке-
донския договор, подписан м. г. съ-
ществува т. нар. асиметрична кла-
уза, според която Скопие не може
да има териториални, исторически
и малцинствени претенции към Бъл-
гария.

Българската дипломация нямаше
по-добри ходове, решенията й бяха
предопределени от признаването на

Македония през 1992 г., поясни
дипломатът Валентин Радомирски.
Докато пред Атина не съществува-
ли подобни ограничения.

Радомирски обърна внимание
на факта защо сега се форсира
решаването на въпроса за името
на бившата югославска републи-
ка, който се точи от две десетиле-
тия.

Ситуационният съюз Русия -

Турция променил баланса в регио-
на и това наложило въпросите за
Западните Балкани, които досега са
"сива зона", да бъдат придвижени
напред в дневния ред на ЕС и НА-
ТО.

Валентин Радомирски прогно-
зира, че ЕС ще даде дата за за-
почване на преговори за присъе-
диняване на Македония и Албания,
но самото членство ще се прото-

чи десетилетия. Какъвто е случаят
с Турция. Двете страни обаче ще
бъдат приети в НАТО.

Прогнозата на Кючуков и Радо-
мирски е, че всички бивши югос-
лавски републики, без Сърбия, ще
бъдат приети в НАТО.

Според експертите съществува
негласна договореност двете стра-
ни - Македония и Албания, да вър-
вят в пакет. ç

Президентът
Румен Радев,

който е на
посещение в

Словакия,
проведе среща с

българската
общност.

Снимки Пресфото БТА

” 1527 г. - Николо Макиа-
вели, италиански философ,
историк и държавник
” 1908 г. - Николай
Римски-Корсаков, руски
композитор
” 1970 г. - Сукарно,
президент на Индонезия
” 1996 г. - Кирил Варийс-
ки, български актьор
” 2014 г. - Владислав
Икономов, български режи-
сьор
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Ïðîåêòúò íà ÅÊ å çà 81 250 åâðî
ìàêñèìàëåí òàâàí íà ïëàùàíèÿòà

Проектът на Европейска-
та комисия (ЕК) за понижа-
ване на тавана на директ-
ните плащания в новата Об-
ща селскостопанска полити-
ка (ОСП) слага максимален
таван от 81 250 евро за ед-
на ферма, съобщи вчера Га-
лин Генчев от Главна дирек-
ция "Земеделие и развитие
на селските райони" на ЕК
по време на срещата "Бъде-
щето на ОСП в периода
след 2020 г. - Представяне
на законодателните предло-
жения на ЕК". Една от обя-
вените цели е по-справед-
ливо използване на средст-
вата. "На база хектар това
означава по-високи ставки
и прехвърляне на средства
от големи ферми към сред-
ни и малки ферми", отбеля-
за Генчев и обясни каква е
идеята това да се случва на
практика.  Предвижда се въ-
веждането на няколко пра-
га. Директните плащания до
60 000 евро няма да се на-
маляват. За сумите между
60 000 и 75 000 евро редук-
цията ще бъде с 25%. В след-

Ïðåäâèæäàò ñå ìåæäèííè íèâà çà íàìàëÿâàíå íà ñóáñèäèèòå â äèàïàçîíà
ìåæäó 60 000 è 100 000 åâðî

Реколтата
от домати е
с близо 41 %
по-малка
тази година

По оперативни данни, към
14.06.2018 г. са прибрани
10 хил. тона картофи, 2,3
хил. тона домати, 87 тона
пипер, 284 тона градински
грах и 1 272 тона фуражен
грах, това е посочено в
последна текуща справка на
експерти на МЗХГ. Продук-
цията от картофи и домати
е съответно с 20,2% и
40,9% под нивото отпреди
една година. При картофите
това е в резултат на по-
малкото реколтирани
площи, а при доматите - на
по-ниския среден добиви до
момента. Производството на
пипер е с 85,1% повече
спрямо отчетеното по
същото време на 2017 г.,
което е свързано с по-
ранното прибиране на
реколтата през настоящата
година.

Мандрите имат един
месец, за да се
откажат
от сиренето
менте

Млекопреработвателите,
които произвеждат и т. нар.
имитиращи продукти
(съдържащи растителни
мазнини), имат месец, за да
се откажат от тях. Това
предвижда публикувана  в
"Държавен вестник" наред-
ба, която забранява в един
и същ обект да се произ-
веждат и двата типа продук-
ти. Забраната се отнася и
за компаниите, които само
разфасоват и преопаковат
мляко и млечни продукти.
Изискването се прилага за
продукти, произведени на
територията на България.
Министерството на земеде-
лието, храните и горите
смята, че с ограничението
ще насърчи както търсенето
на сурово мляко за прера-
ботка, така и потребителс-
кият интерес към крайните
млечни продукти. Европейс-
ката комисия е изказала
положително становище по
нормативния акт, информи-
ра пресцентърът на минис-
терството. Според неговото
съобщение така имитиращи-
те продукти ще бъдат по-
ясно разграничени от
млечните, а потребителите
ще имат информиран
избор.

Определен е размерът на
ставка за 2017 г. по Схема
за единно плащане на площ
(СЕПП). Това стана ясно със
заповед на министъра на зе-
меделието, храните и горите
Румен Порожанов. Размерът
на плащането за един допус-
тим за подпомагане хектар
по схемата е 196,58 лв. на
хектар.

 Преди дни приключи кам-
панията по прием на заяв-
ления за подпомагане по ди-
ректни плащания за Кампа-
ния 2018 г. Тази година заяв-
ления са подали 68 451 зе-
меделски стопани с общо за-
явена площ 3 885 735.15 хек-
тара. Кандидатите по Схема-
та за единно плащани на

1

ващия диапазон между 75
000 и 90 000 евро намалени-
ето ще бъде с 50%, а между
90 000 и 100 000 евро - със
75%. "Това означава, че ре-
алният таван не е 100 000
евро, а е по-малък. Една
ферма може да получи по
този компонент не повече
от 81 250 евро", изчисли Га-
лин Генчев.

Той припомни, че това
подпомагане изключва раз-
ходите за труд, които са два
вида: декларирани като
разходи и недекларирани -
за членове на семейство-
то, които работят във фер-
мата и имат финансов ин-
терес от общия продукт на
фермата. Тези разходи ще
се изчисляват при средни
ставки и ще се изваждат от
сумата на директните пла-
щания, преди да се прило-
жат новите прагове за ре-
дукция. "Вследствие от то-
ва преразпределение на
средства се освобождава
ресурс, който ще бъде раз-
личен за всяка страна-член-
ки и тя ще може да го из-

ползва или за преразпре-
делителни плащания, или да
ги прехвърли към втори
стълб за развитие на селс-
ките райони", коментира
Генчев. Той припомни, че
България е избрала до 2020
г. да използва  опростена
единна ставка за плащане
на хектар.

 "След 2020 г. плавно ще
превключим към основен
метод на плащане, който за
разлика от сегашния метод

дава възможността за ди-
версифициране на плащани-
ята в зависимост от страте-
гическите цели на страна-
та-членка. България може да
реши на регионално ниво в
зависимост от типа продук-
ция, която отделен регион
произвежда, да има различ-
ни ставки, които са свърза-
ни с отделните региони или
подрегиони. Това решава са-
мата страна-членка", под-
черта Галин Генчев. ç

Ôåðìåðèòå ïîëó÷àâàò ïî 196,58 ëâ. íà õåêòàð
ïî ñõåìàòà çà åäèííî ïëàùàíå íà ïëîù

площ (СЕПП)  са 62 464, с
общо заявена по схемата
площ - 3 843 748.18 хектара.

 Освен това започва но-
во самолетно заснемане на
част от територията на стра-
ната за нуждите на Систе-
мата за идентификация на
земеделските парцели. Об-
литанията стартираха на 15
юни тази година, като е пла-
нирано да обхванат около
една четвърт от територията
на страната. Заснемането
през 2018 г. и е част от из-
пълнението на четиригоди-
шен проект за изготвяне на
нова цифрова ортофотокар-
та (ЦОФК) на цялата стра-
на, който ще приключи до-
година.ç

С десет дни по-рано от
обичайното започна жътвата
на пшеницата в община
Каварна. Стопаните се
надяват да ожънат реколтата
за 12 дни и очакват среден
добив 700 килограма от
декар

Âåñòè

:

Снимка Пресфото БТА
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Ескалацията на напреже-
ние в търговския конфликт
между САЩ и Китай пре-
дизвика  драматичен срив
в цените на зърнените хра-
ни и основните маслодай-
ни култури на международ-
ните пазари. В отговор на
заканите на американския
президент Доналд Тръмп  да
наложи нови мита за китай-
ски стоки на стойност 200
млрд. долара, Пекин обви-
ни Тръмп в "изнудване" и
обяви своята нова митни-
ческа тарифа от 25% върху
659 американски продукта,
като соя, месо, зеленчуци,
уиски, тютюн и автомоби-
ли, пише Мая Асенова от
Синор.БГ.

Вниманието на обикно-
вените хора в подобни слу-
чаи обичайно се фокусира
върху автомобилите, тютю-
на и уискито. Да, но основ-
ният удар на Китай е насо-
чен срещу аграрния сектор.
Китай е най-големият вно-
сител на соя в света. Спо-
ред предварителните раз-
чети през текущата марке-
тингова 2017/2018 година
вносът на тази основна
маслодайна култура в Ки-

Òúðãîâñêàòà âîéíà ìåæäó ÑÀÙ è
Êèòàé ñðèíà öåíèòå íà çúðíîòî

Ïåêèí îáâèíè Òðúìï â "èçíóäâàíå" è
îáÿâè ñâîÿòà íîâà ìèòíè÷åñêà
òàðèôà îò 25% âúðõó 659
àìåðèêàíñêè ïðîäóêòà, ñðåä êîèòî
ñîÿ, ìåñî, çåëåí÷óöè, óèñêè è òþòþí

тай трябва да достигне кос-
мическия обем от  97 млн.
тона (!), представляващи
над 63 на сто от глобалния
експорт. За сравнение, го-
дишният  внос на соя в ЕС
възлиза на около 14 млн.
т.  Освен соята Китай е го-
лям вносител на царевица
и продукти, произведени от
зърнени храни. Този търгов-
ски конфликт се развива в
условията на рекордни на-
личности от зърнени хра-
ни в световен мащаб и ус-
пешното стартиране на
жътвата в САЩ и всичко
това при разочароващите
резултати от развитието на
американския износ. Зър-
нените борси реагираха
със засилване на продаж-
бите.

 Ройтерс информира, че
във вторник котировките на
соята на борсата в Чикаго
се сринаха до най-ниските
стойности от 10 години на-
сам - USD 309 за тон. Це-
ната на пшеницата в Чика-
го в рамките само на една
седмица се понижи с 14 до-
лара - до около USD 176
за тон, а царевицата поев-
тиня с  11 долара. Същата

Åâðîêîìèñàð: È
áåäíè ìîæå äà
âëåçåòå â
"÷àêàëíÿòà" íà
åâðîçîíàòà

Ниските доходи не са
пречка България да се
присъедини към "чакалня-
та" на еврозоната (ERM
2) и по-късно към самата
еврозона. Това заяви в
интервю за "Хоризонт"
еврокомисарят по въпро-
сите на еврото и социал-
ния диалог Валдис Дом-
бровскис."Няма предва-
рителни условия по отно-
шение дохода на глава от
населението или по-точ-
но сравнен със средния
в ЕС. В България той е
равен на този в Литва и
Латвия в момента, кога-
то двете страни се при-
съединяваха към меха-
низма ERM 2, така че то-
ва не може да е препят-
ствие. Бих казал, че ос-
новният въпрос, на кой-
то трябва да се отговори
в тази връзка, е как при-
съединяването към евро-
зоната ще засегне бъл-
гарската икономика. Спо-
ред нашите оценки то ще
има положителен ефект
и дори ще облекчи приб-
лижаването към средни-
те нива на Европейския
съюз", каза той. Домб-
ровскис добави още, че
присъединяването към
чакалнята и към еврозо-
ната е въпрос, който
трябва да бъде зададен
най-вече на Европейска-
та централна банка и
страните-членки на ERM
2, защото те вземат това
решение.

Валдис Домбровскис
обясни какви ангажимен-
ти поема България, ако
се присъедини към Бан-
ковия съюз:"Банковият
съюз означава, че най-
големите банки в страна-
та попадат под директния
надзор на Единния над-
зорен механизъм на Ев-
ропейската централна
банка. България е обвър-
зана от общата рамка на
Банковия съюз, което оз-
начава единен надзор, а
в случай на проблеми в
някои от банките - от еди-
нен механизъм за реша-
ването им". Един от еле-
ментите, които са необ-
ходими за присъединява-
нето ни към банковия съ-
юз, е оценка на активите
на банките, уточни Дом-
бровскис.  ç

Правителството прие
Списък със защитените от
държавата специалности от
професии, по които има не-
достиг на квалифицирани
кадри на пазара на труда,
съобщи правителствената
пресслужба. Министрите
одобриха и критериите за
определянето на тези спе-
циалности, както и услови-
ята и реда, по който пара-
лелките, подготвящи такива
кадри, да получават допъл-
нително финансиране.

От проекта на правител-
ственото постановление се
разбира, че защитените
специалности са 29 в дей-
ности като производство на
мляко, строителство на пъ-
тища, изолации в строител-

Âëàñòòà ïðèòåñíåíà, ÷å â áúäåùå íÿìà äà èìà êîé äà ìåñè õëÿáà
ството и стъклопоставяне,
компютърно моделиране и
десениране на тъкани, по-
левъдство, пчеларство и бу-
барство, каменоделство, ла-
зерна и оптична техника,
електрообзавеждане в град-
ския транспорт, ядрена
енергетика.

В друг списък са избро-
ени 54 специалности, по ко-
ито се очаква недостиг на
кадри в бъдеще - в строи-
телството на пътища и сгра-
ди, в бояджийството и изо-
лацията на сгради, в текс-
тила и производството на
облекла и обувки, в авто-
мобилния и жп транспорта,
в корабостроенето, в про-
изводството на хляб и в гри-
жите за децата.  ç

картина наблюдаваме и на
борсата в Париж. Вчера
цената на мелничарската
пшеница там спадна до
EUR 171,75  за тон, в срав-
нение с EUR 182-186  за тон
в началото на месеца.  С
около 7-9 евро се понижи-
ха и цените на царевицата

на борсата в Париж.  Фи-
зическият пазар следваше
динамиката на фючърсите.
В момента френска мелни-
чарска пшеница нова ре-
колта се котира на база
СРТ Руан по EUR 166-168/
т, в сравнение с EUR 178/т
на 12-13 юни. ç

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Чупрене съобщава на всички

заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на
Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕсе
организира провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, както и на
Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Документацията е на разположение на интересуващите се в сградата на Общин-
ска администрация Чупрене, с. Чупрене, ул. "Асен Балкански" № 55 в Деловодството
на община Чупрене, втори етаж, стая № 21, всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч.,
както и на интернет адрес: www.chuprene.com

Общественото обсъждане ще се проведе на 03.08.2018 г. от 13.00 часа в
ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА, етаж 3, в сградата на Община Чупрене.

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на
Община Чупрене, ул. "Асен Балкански" № 55 (деловодството), на факс: 09327/
2580; 09327/ 24 02 или на електронна поща: ob_chuprene@abv.bg. Лице за връз-
ка по провеждане на консултациите: инж. Асен Джунински, тел. 0888 03 24 05.

Създава се държавно предп-
риятие "Управление и стопанис-
ване на язовири", реши парламен-
тът с приемането на второ четене
на промени в Закона за водите,
съобщи БТА. Новото дружество ще
е със статут на държавно предп-
риятие по смисъла на Търговския
закон, то няма да е търговско дру-
жество, няма да формира и разп-
ределя печалба. Основният му
предмет на дейност ще е комп-
лексното управление на язовири
- публична и частна държавна соб-
ственост. В това число влизат и
язовирите, чиято собственост об-
щините са прехвърлили безвъз-
мездно на държавата. Извън обх-
вата на дейността на новото пред-
приятие ще са язовирите, стопа-
нисвани от Националната елект-
рическа компания, "Напоителни
системи", "Земинвест", ВиК опе-

Äúðæàâàòà ñòàâà ñòîïàíèí íà ÿçîâèðèòå
раторите с държавно или с дър-
жавно и общинско участие в ка-
питала и тези, отдадени на кон-
цесия, за които в концесионния
договор е предвидено извършва-
нето на основен ремонт и рекон-
струкция от концесионера.

Създаването на това предп-
риятие ще облекчи в голяма сте-
пен местните власти при поддър-
жането на язовирите или грижа-
та на държавата за онези водни-
те обекти, чиято техническа под-
дръжка и безопасната експлоа-
тация сега срещат затруднения,
се посочва в мотивите за изме-
ненията.Предвижда се и класи-
фикация за язовирите на "голе-
ми" и "малки", като е въведат раз-
лични изисквания за поддръжка-
та им в изправност и за безо-
пасната им експлоатация. Язо-
вирите ще се класифицират и по

тристепенна скала за потенци-
ална опасност. Оценката ще се
прави от комисия за обследване
на язовирните стени, която ще
се назначава от съответния об-
ластен управител. С изменения-

та се дава право на собствени-
ците да заявят пред председате-
ля на ДАМТН желанието си за
ликвидиране и/или извеждане от
експлоатация на язовирни стени
и съоръжения към тях. ç
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История, уникална природа и модерна
обстановка Ви очакват в кооперативния

хотел „Мелса-КООП“, гр. Несебър
Лятото е сезонът, в кой-

то е време да се освобо-
дим от забързаното ежед-
невие и да се отдадем на
пълноценна ваканция.
Морските ни курорти са
предпочитана дестинация,
както за родните, така и за
чуждестранните туристи. Те
събират духа на българс-
ката история и култура и
умело я преплитат с мо-
дерното и новото. Град Не-
себър е един от най-живо-
писните градове в страна-
та и едно от най-старите
селища в Европа, основа-
но 3000 години пр.Хр. Нас-
ледник на древното тракий-
ско селище Месембрия,
чието име идва от мест-
ния владетел Мелса, Не-
себър е запазил своето кул-
турно наследство и е от-
лична дестинация за релакс
и почивка. В града турис-
тите могат да посетят цър-
квите "Св. София", "Св. Йо-
ан Кръстител", "Св. Парас-
кева" и други. През 1983 г.
културните паметници на
Несебър са прибавени към
списъка на ЮНЕСКО за
световно културно наслед-
ство.

Хотел "Мелса КООП" е
една от перлите на Несе-
бър. И макар да носи ед-
но от неговите стари име-
на, хотелът е модерен и
изключително подходящ за
семейна почивка и за кон-
гресен туризъм. "Мелса
КООП" се намира в цен-
търа на града, съвсем бли-
зо до провлака, който свър-
зва старата и новата град-
ска част. Местоположени-
ето е избрано внимател-
но и е само на 100 м от
плажната ивица. "Мелса
КООП" предлага на свои-
те гости 40 апартамента и
49 двойни стаи, обзаведе-
ни с изключителен вкус към
детайлите. В приятната ат-
мосфера на уютния ресто-
рант, туристите имат въз-
можност да опитат разно-
образни кулинарни изкуше-
ния.

За пълноценната почив-
ка на гостите работят ло-
би бар, фитнес зала и ма-
сажен кабинет. Посетите-
лите могат да се възполз-
ват от сауна, джакузи, пер-
лена вана, парна баня, со-
лариум и много други ус-
луги, предлагани във възс-

тановителния център на
"Мелса КООП". Кристал-
но чистата вода в откри-
тия и закрития басейн е
идеална за релаксация след
дългия ден на плажа. Мо-
дерно обзаведените конфе-
рентни зали на хотела са
подходящи за провеждане
на корпоративни меропри-
ятия. Хотелът разполага с
две конферентни зали с раз-
личен капацитет, а по же-
лание на своите гости
"Мелса КООП" може да
предложи организиране на
коктейли, работни и праз-

нични обеди и вечери, ка-
фе-паузи и други.

За да бъде още по-не-
забравима почивката на
гостите хотелът организи-
ра екскурзии с корабче, по-
сещения на Делфинариу-
ма във Варна и традици-
онни български вечери в
село Бата, обл. Бургас, на
които гостите ще усетят не-
надминатия вкус не само
на българските ястия, но и
на истинската неподправе-
на българска атмосфера.

"Мелса КООП" е част
от групата хотели на Цен-

трален кооперативен съюз
"КООП-Вашето място за
почивка". Както и остана-
лите хотели от веригата,
"Мелса КООП" предлага
на своите гости безупреч-
но обслужване на достъп-
ни цени. Полъхът на ис-
торията, съчетан с чудес-
ните условия за почивка в
хотела ще накарат всеки
гост да се почувства спе-
циален.

Член-кооператорите
могат да организират сво-
ята ваканция при префе-
ренциални условия за нас-
таняване през целия сезон.
Екипът на кооперативния
хотелски комплекс Ви
очаква!

За контакти:

Хотелски комплекс
"Мелса КООП"
гр. Несебър,
ул. "Иван Вазов" № 27
тел.: 0554 58850,
0884 76 52 52
e-mail:

info_melsacoop@coophotels.bg
www.melsacoop.bg

Дирекция "Кооп медии
и реклама"

Цени за член-кооператори
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конодателството - ние, гърците, маке-
донците?

- Единият договор противоречи на дру-
гия! Българските политици са еднодневки,
те не мислят в перспектива. Повтарят греш-
ките на Коминтерна, които Тодор Живков
на Мартенския пленум през 1963 г. доня-
къде успя да поправи. Ние не можем да
отстъпваме историята си, за да гледаме
напред в бъдещето. Няма как да разде-
лим Братя Миладинови. Тезата трябва да
е такава - да, имате право на самоопреде-
ление, но това, че днес вие се определяте
като македонци, не означава, че вашите
баби и дядовци не са били българи. Не им
ровете в гробовете! Но политиците не мис-
лят. Като я видя тази г-жа Захариева, нас-
тръхвам! Тя изобщо не е в час! Направи
една комисия, но историците в нея до един
са минали през Външно министерство. Те
са историци - дипломати.

- Тази комисия, която трябваше да
изчиства спорните моменти в учебниците
по история, събирала ли се е?

- Нямам представа. Колегите се дър-
жат потайно, мен ме имат за краен нацио-
налист. Аз съм историк, не съм политик.
Ако стана един от тях, ще бъда зависим.

- Как си обяснявате факта, че мина-
лата година бяхме против име на Маке-
дония, съдържащо географски понятия.
Вариантът Северна Македония се об-
съждаше и тогава. А сега сме "за". Как-
во се промени?

- Българската външна политика страда
от устойчив сателитен синдром, винаги съм
го твърдял. Тя винаги е залагала само на
една велика сила и винаги е губила от то-
ва. Имаше една могъща Русия - "кат Русия
няма втора, тъй могъща на света!" Изчез-
на тази могъща Русия през 1917 г.! Имаше
един могъщ и непобедим Съветски съюз.
Той се разпадна. Имаше кайзеров райх,
който щеше да управлява Европа. Той из-
чезна през 1918 г. Имаше хилядагодишен
райх на фюрера, който изчезна само за
12 години! И ние губим война след война.
Трябва да се поучим.  Сега има един Чичо
Сам! Европа вече не иска да марширува,
тя не може да се брани сама, тя е зависи-
ма от Съединените щати!

- След като Заев и Ципрас положиха
подписите си, Могерини каза - "Това е
страхотен ден за Европа, за Балканите
и Европейския съюз!" Договорите на Ма-
кедония с България и с Гърция спомагат
ли  конфронтацията на Балканите да из-
чезне?

- Не, не, не. Политиците имат една сла-
бост - много лесно обявяват нещо за ис-
торическо. И срещата на Тръмп с Ким би-

Íå ìîæåì äà îòñòúïâàìå èñòîðèÿòà
ñè, çà äà ãëåäàìå íàïðåä â áúäåùåòî

Целият
въпрос е
Македония да
бъде вкарана
в НАТО с
моркова на
Европейския
съюз. Ние
трябва да
подкрепяме
Република
Македония,
но не и за
сметка на
нашата
история

- Приключи ли спорът за името на
Бившата югославска република Маке-
дония, акад. Марков?

- За разлика от политиците, аз не съм
оптимист. Те бързат. Външната министър-
ка Захариева дори определи дата, когато
Северна Македония трябва да е в НАТО.
Целият въпрос е Македония да бъде вка-
рана в НАТО с моркова на Европейския
съюз. Ние трябва да подкрепяме Репуб-
лика Македония, но не и за сметка на на-
шата история. Защото самото място, къ-
дето онзи ден се подписа договорът Маке-
дония - Гърция, е една провокация спрямо
българската история.

- С подписите си Заев и Ципрас из-
гониха ли България от историята на та-
зи част на света и Балканите?

- Срещата бе на брега на Преспанско-
то езеро, където е остров Св. Ахил с гро-
ба на цар Самуил. Гърците постигнаха сво-
ето за наша сметка! В Титова Югославия,
когато Югославия беше в добри отноше-
ния с Гърция и в не толкова добри с Бъл-
гария, от Белград не позволяваха на скоп-
ските историци да стигат до Александър
Велики, а само до цар Самуил. След 90-та
година те се втурнаха в антична Македо-
ния. Но сега гърците минаха в контранас-
тъпление и ги върнаха в положението до
1991 г. - ако имате някаква история, то
вижте там от цар Самуил към Братя Ми-
ладинови! Това е за сметка на българска-
та история. Политиците натискат истори-
ците, вменяват им някаква политическа ко-
ректност, това е новата цензура.

Ние не можем да си позволим да си
загърбим миналото и да гледаме само в
бъдещето, както ни призовават. В светло-
то сияйно бъдеще на НАТО и Европейския
съюз. А какво ще правим с нашата исто-
рия?

- Който няма минало, какво бъдеще
би могъл да има? Идентичността не по-
чива на бъдещето, а на миналото.

- Да, но господата от Брюксел ни каз-
ват - вие на Балканите само се биете.

Ние трябва да кажем така на Скопие -
имате история, но след Втората световна
война. Бащата на македонската нация е
маршал Тито. Той я създаде по модел на
Коминтерна. Това е една политическа на-
ция. Докато крал Александър им внушава-
ше, че са сърби и имаше свирепа съпро-
тива от ВМРО, Тито хвана много по-ковар-
на линия. Каза - вие не сте сърби, но не
сте и българи, вие сте македонци. Те хва-
наха македонизма като щит. След 91-ва
година продължиха да развиват това ма-
кедонско национално самосъзнание на ан-
тибългарска почва. Не си въобразявайте,
че в Скопие има промяна!

- Гърците не искаха от Скопие да им
"крадат" Александър Македонски и ан-
тичната история, те датираха Македония
на цар Самуил. Преди една година ние
не постигнахме ли да се датира Маке-
дония от 1944 г.?

- Това че Зоран Заев положи цветя на
паметника на цар Самуил заедно с Бойко
Борисов, нищо не означава. Това е само
един жест. Те искат да преодолеят съпро-
тивата на Гърция за НАТО и ЕС.

- Договорът, който Заев и Ципрас
подписаха, води ли до признаване на
македонски език и македонска нация,
нещо, с което ние не можем да се съгла-
сим?

- Да, води! Нещо повече, води и до те-
риториални претенции, защото какво оз-
начава Северна Македония?! Че Пиринска
Македония е Североизточна Македония
според Букурещкия договор от 1913 г., ко-
гато Македония е разпокъсана на Пиринс-
ка, Вардарска и Беломорска или Егейска.
Утре като влязат в Европейския съюз на-
ли ще поставят въпроса за някакви мал-
цинствени права, нали ще изпратят евро-
комисари и ние като по времето на Ста-
лин и на Коминтерна ще си пренаписваме
историята!

- Да кажем, че утре Македония е член
на ЕС като Гърция и България. И тя има
договор с Гърция, в който се признава
македонска нация и език и договор с
България, където това не се признава.
Кой ще трябва да си синхронизира за-

ла историческа! Ни-
що няма да излезе
от нея. Едно време
имаше историчес-
ки речи и истори-
чески конгреси. То-
зи  договор - и той
бил исторически.
На Балканите си
има противоречия,
които не могат да
изчезнат с един
подпис на Преспан-
ското езеро. Знае-
те ли какви исто-
рически вражди
има между тези
шест държави, ко-
ито Бойко Борисов
напъва да приема
в Европейския съ-
юз! Имам колеги
там, те на една ма-
са не искат да сед-
нат на научна кон-
ференция, толкова
се ненавиждат. По-
литиците взимат
желаното за дейс-
твително. Самото
обществено мнение
е разделено - и в
Скопие, и в Атина.

- Противоречи-
ята между бал-
канските държави

са османско наследство - наследени са
от вековното османско владичество. А
не стана ясно какво е становището на
Турция по договора Гърция - Македония.

- Турция няма интерес от сближение на
страните от Западните Балкани с ЕС. Един-
ствената столица, която Ердоган посети,
за да държи предизборна реч (след като
не му позволиха в Австрия), беше Сарае-
во. Турция има и политически, и икономи-
чески интереси в тези страни. Военната
академия в Цариград е пълна с албански
офицери, които се обучават там.

Противоречията в Западните Балкани ня-
ма как да изчезнат. Сърбите скоро няма
да влязат в ЕС заради Косово. Съединени-
те щати създадоха Косово. Те се сърдят на
Путин заради Крим, но те създадоха Косо-
во. В Косово има паметник на Бил Клин-
тън! Приживе, като на другаря Сталин.

- Държави, които имат толкова про-
тиворечия помежду си, няма ли да еро-
зират НАТО отвътре като станат члено-
ве на алианса? Те няма ли да донесат в
него своите противоречия? Ние като дър-
жава членка не сме ли заинтересувани
в организацията, в която сме, да няма
конфликти? Защо тогава членството на
страните от Западните Балкани в НАТО
да е в наш интерес?

- Не е в наш интерес. Гърция и Турция
са в НАТО от 1952 г. По време на Карибс-
ката криза те бяха пред война. Тогава Съ-
единените щати заявиха, че чл. 5 на НАТО
важи само за външна заплаха. При евен-
туална война между Турция и Гърция НАТО
няма да се намеси.

Така че - да, ще се засилят противоре-
чията в НАТО и в Европейския съюз.

Ето - за Охридската архиепископия. Аз
също искам да им подадем ръка, но те
пращат покана за честване на 1000-годиш-
нина от Македонската охридска архиепис-
копия! Моля!? Тя е българска! Василий II
Българоубиец е издал съответния документ.
Как може да отидат нашите митрополити!

Те продължават - цар Самуил бил ма-
кедонец! Затова не участвам в разни про-
екти, понеже познавам историците. Преди
три години имаше една среща в Скопие,
казвам - я да видим кой участва. Начело -
Блаже Ристовски, академикът, който е зак-
лет титовист и антибългарин. А правителс-
твото вика - давайте да се помиряваме,
стига сте ровили. Тъжно е, че политиците
не четат историята, те си въобразяват, че
историята започва с тях и ще свърши с
тях. Това няма как да стане!

Интервюто е на Красина КРЪСТЕВА
от сайта "Епицентър"

Георги
Марков,

Акад.

историк
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Делото на Георги Димит-
ров е значителен българс-
ки принос в европейската
история. Той е възпитаник
на Димитър Благоев и из-
раства под влиянието на
Плеханов и Кауцки, а по-
късно на Ленин. Той завър-
шва само седем ученичес-
ки класа в училище, но по-
късно се самообразова и
достига до върхове на чо-
вешката мисъл.

Като ляв български со-
циалдемократ и ръководи-
тел на българските револю-
ционни професионални съ-
юзи участва в балкански и
средноевропейски профсъ-
юзни и социалдемократи-
чески срещи. Първата му
голяма международна про-
ява е в третия конгрес на
Коминтерна в Москва, къ-
дето е приет от Ленин. Той
е вече работнически лидер
с национални и междуна-
родни измерения. След
Септемврийското въстание
в България 1923 г., което
той ръководи заедно с Ва-
сил Коларов, емигрира във
Виена, а след това в СССР.
Оттогава 22 години негови-
ят живот протича в Моск-
ва и Западна Европа. В
СССР той е депутат във
Върховния съвет, завеждащ
Международния отдел на
ЦК, на шесто място в про-
токола на държавата след
Сталин.

В края на 20-те години
става кандидат-член на Из-
пълнителния комитет на Ко-
минтерна, а от 1935 г. е ге-
нерален секретар на Ко-
минтерна до разпускането
му през 1943 г. През вто-
рата половина на 20-те и
началото на 30-те години е
ръководител на Балканско-
то, а след това на Запад-
ноевропейското бюро на
Коминтерна.

Георги Димитров придо-
бива европейска и светов-
на известност на Лайпциг-
ския процес през 1933 г.
Той пръв посочва агресив-
ния античовешки характер
на фашизма, опасността,
която фашизмът представ-
лява за световния мир и
за човечеството, разкрива
източниците на фашизма -
финансовия капитал, импе-
риализма. На Лайпцигския
процес той построява сво-
ята защита на основите на
европейската духовна кул-
тура и цивилизация, позо-
вава се на примери от ос-
новните културни пластове
на Европа - гръцката и рим-
ска култура.

Неслучайно той органи-

зира европейския конгрес
за култура против войната
в Амстердам, поддържа ко-
респонденция, връзки и
приятелство с Ромен Ро-
лан, Мартин Андерсен Нек-
сьо, с Леон Фойхтвангер,
с Йоханес Бехер, с Максим
Горки, с Анри Барбюс, пре-
дизвиква адмирациите на
Алберт Айнщайн, Рокуел
Кент, Артуро Тосканини, Ан-
дре Малро, Андре Жид. По
това време той е вече
признат крупен интелекту-
алец, теоретик и политик.

Неговите теоретически
разработки за единни-
те, народните фронто-
ве

са принос в теорията на то-
гавашната и сегашната ле-
вица. Като генерален сек-
ретар на Коминтерна той
начертава нова стратегия
на борбата против фашиз-
ма и капитализма, страте-
гията на народните фрон-
тове, на широкия съюз на
левите сили, на интелиген-
цията, на младежта и же-
ните. Той дава нова различ-
на от Сталин формулиров-
ка, че фашизмът и социал-
демокрацията не са братя
близнаци, и чрез изолация
на сектантите при комунис-
тите и десните при соци-
алдемократите ратува за
единение с левицата, със
социлдемократите не само

чрез единство на масите,
но и на ръководствата.

В годините на Втората
световна война той орга-
низира съпротивата на ев-
ропейските народи, борби-
те на китайския народ про-
тив окупаторите. Сталин,
Рузвелт и Чърчил със сво-
ите генерали Жуков, Айзен-
хауер и Монтгомъри ръко-
водят фронтовете, а Геор-
ги Димитров насочва заед-
но с националните ръко-
водства европейската Съп-
ротива, в която участват
милиони партизани и бой-
ни групи.

След войната като ръ-
ководител на Българската
комунистическа партия Ге-
орги Димитров, заедно с
Васил Коларов, разработ-
ва теорията и политиката
на народната демокрация,
за специфичния български
път към социализъм.

Много преди еврокому-
низма

Димитров посочва
националните пътища
към социализъм, осно-
вани и на общи законо-
мерности.

Той предупреждава за
опасностите, които предс-
тавлява бюрократичният
държавен социализъм ли-
шен от инициативата на
личността, посочва ролята
на личната собственост за

развитието на социализма,
особено за запазване пра-
вото на собственост върху
земята на село под фор-
мата на поземлена аренда
в условията на коопераци-
ята, както и за ролята на
кооперацията при занаят-
чийството и въобще при
средните собственици. Той
говори за патриотични ин-
дустриалци, търговци и
офицери и интелигенция,
привлича към сътрудничес-
тво творческата интелиген-
ция и средната класа, раз-
вива идеите за български
път към социализъм.

Георги Димитров нареж-
да веднага да се освободи
арестуваният Елин Пелин,
съдейства да се освободят
Михаил Арнаудов и Станис-
лав Балан, съветникът на
царя, пише писмо от Мос-
ква "берегите мальчика", ка-
то настоява да се осигурят
достойни условия за царс-
кото семейство. Като се
завръща в България, прив-
лича цялата българска ин-
телигенция за сътрудничес-
тво, приема художника
Илия Бешков и много дру-
ги.

Той е забележителен
реформатор модернизатор
на България. Актуален е не-
говият призив за "15-20 го-
дини България да постиг-
не това, което други наро-
ди при други условия са
постигнали за столетие". И
днес когато запазването
на националната идентич-
ност е императив, важи не-
говата забележителна кон-
статация, че "в областта на
културата няма малки и го-
леми народи". Георги Ди-
митров беше за равенст-
во на всички български
граждани, без разлика на
религия и националност,
той върна правата на бъл-
гарските евреи и имената
и правата на българите мо-
хамедани, тежко наруше-
ни от българските фашис-
тки правителства .  Той
предлагаше на България
европейски норми на ци-
вилизация.

В условията на започна-
лата световна Студена вой-
на

Георги Димитров рату-
ваше за мир, разобли-
чаваше опитите за нов
агресивен милитари-
зъм

на монополистичните кръ-
гове на САЩ и Западна

Европа Тези негови завети
са живи и спасителни и
днес, когато агресивните
войни са наречени мироо-
пазващи операции, а чуж-
дите американски военни
бази- лагери за съвместни
учения . Към историята
трябва да се отнасяме чес-
тно. Нека не чертаем об-
раза на Димитров какъвто
не е. Той следва политика-
та на Сталин, макар и в
тежки спорове с него, той
е марксист, привърженик
на класовата борба и ре-
волюцията, на насилието
като средство за общест-
вен прогрес и едва бъде-
щето ще покаже прав или
не е той. Историята не е
получила своя край.

Присъдите на Никола
Петков и Коста Лулчев и
разгромът на парламентар-
ната опозиция са свърза-
ни с началото на Студена-
та война, с епохата, в коя-
то той живее - войни, ре-
волюции, граждански вой-
ни, въстания, съпротивата
против фашизма и капита-
лизма. България според ял-
тенските споразумения е в
съветската зона. Но кой
днес се занимава с наси-
лията по време на Френс-
ката революция или аме-
риканската гражданска
война, по-малки ли са аме-
риканските насилия във Ви-
етнам ,  войната срещу
Югославия, в Ирак и Афга-
нистан!?

И после политиците са
като планините, те се ме-
рят по върховете, а не по
падините и долините. А вър-
ховете в живота и дейност-
та на Георги Димитров са
достатъчно високи, за да
остане той на почетно мяс-
то в историята.

Животът и делото на Ге-
орги Димитров продължа-
ват да бъдат актуални и
днес, затова силите на
десницата в България се
стремят да очернят името
и делото му, полагат уси-
лия да го заличат от на-
родната памет. Но колко-
то повече минава време-
то, толкова по-ясно се от-
кроява значителният образ
на този забележителен
български революционер и
политик, най-голямата бъл-
гарска фигура през XX век.

Павел ПИСАРЕВ
*Текстът е писан през
2012 г., със съкращения,
заглавието е на ЗЕМЯ
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Кафето е ароматна и ос-
вежаваща любима напитка,
сгрява ни през зимата и ни
охлажда през лятото. Но то
има и някои полезни свойст-
ва. През последните години
учените спорят дали кафе-
то е полезно или по скоро
вредно.

Ето 5 причини защо ка-
фето, и то без мляко, ни вли-
яе добре и вие преценете са-
ми.

1. Кара да горим мазни-
ни по-бързо. Когато е кон-
сумирано без мляко и на
гладно, то спомага за събуж-
дане на храносмилателната
система по ефективно.

Кофеинът засилва мета-
болизма и респективно из-
гарянето на мазнина. Също
така повишава продуктив-
ността. Забравете за мита,
че кафето дразни стомаха. То
съдържа ароматни масла ко-
ито са натурален анти-окси-
дант и имат противовъзпа-
лителни свойства.

Редуцирайте кофеина. На-
малете кофеина следобяда
тъй като той пречи директ-
но на заспиването и преми-
наването в дълбок сън. За-
местете кафето и енергийни-
те напитки привечер с бил-
ков чай, млечна напитка или
кисело мляко с мед.

Бъдете активни. Леки, но
редовни упражнения спома-
гат за намаляване нивата на
стрес в организма. Дълги
разходки, плуване или гим-
настика като част от ежед-
невната рутина са все по-
лезни стига да не са прека-
лено късно преди лягане.

Намалете пушенето. Също
както кофеинът, никотинът
също влияе директно на съ-
ня. Ако пушите много, веро-
ятноста да имате обезпокоен
сън са по-високи включител-
но често будене и по-трудно
последващо заспиване.

Релаксирайте преди ляга-
не. Практикувайте някои от
доказаните релаксиращи тех-
ники като, гореща вана, слу-
шане на тиха нощна музи-
ка, горски или природни зву-
ци и т.н

Подменете стария матрак.

Хъркането се получава в ре-
зултат на вибриране на дихател-
ни структури - езика, устата, гър-
лото или дихателните пътища, до-
като дишате по време на сън по-
ради някакво възпрепятстване
движението на въздуха.

Известно е, че хъркането при-
чинява смущения в съня на хър-
кащите и хората около тях, и доп-
ринася за лесна раздразнител-
ност, липса на фокус и в някои
случаи понижено либидо. Може
да има значителни психологичес-
ки и социални последици.

Затова ако хъркането е проб-
лем, ето какво можете да напра-
вите.

Намалете пушенето и избяг-
вайте алкохола преди лягане. Те
са релаксанти и отпускат допъл-
нително гърлените мускули.

Кафето е живот
2. Засилва производител-

ността на мозъка. Кофеинът
е стимулант и натурална
психоактивна субстанция.
Може да повиши бдителност-
та, реакциите, настроението
и паметта чрез блокиране на
инхибиторен невротрансми-
тер в мозъка.

3. Приятел е на черния
дроб. Черният дроб е важен
орган който помага разграж-
дането на алкохол и фрукто-
за. Кафето може да понижи
риска от цироза и рак на
черния дроб за тези които
пият 2 или повече чаши ка-
фе на ден.

4. То е чудесна арома-те-
рапия. От момента на поми-
рисване вече се чувстваме
ободрени и сгряни. Ароматът
на кафето е силен, характе-
рен и е най-добър самостоя-
телен, а не смесен с други ка-
то мляко, сметана и т.н. Ка-
ра ни да се чувстваме уютно,
шастливи и в безопасност.

5. Може да понижи рис-

ка от смърт като цяло. Мно-
гократни проучвания показ-
ват че редовната консума-
ция на кафе (2 или повече

чаши на ден) може да пони-
жи риска от сърдечен прис-
тъп, диабет втори тип, за-
болявания на черния дроб,

алцхаймер и паркинсон. С
други думи - спомага за по-
нижаване на риска от смърт
по всички показатели.

Как да спим по-добре
Ако матракът ви е твърде
стар, сменете го с подходящ
според вашите нужди - мек
или твърд.

Създайте подобаваща за
сън обстановка. Изгасете
всички ярки лампи и спрете
всякакви силни звуци.

Активирайте "нощен ек-
ран" и безшумен режим на
телефона. Функцията "Но-
щен екран" прелива цвето-
вете на дисплея към по топ-
лата гама за минимална
възбуда на очния нерв.

Ако заспивате по-лесно с
пуснат телевизор, запомнете
че той няма да ви помогне
да останете дълго заспали.

Направете спалнята леко
по-хладна 18-18.5 °C.

Дори това да ви звучи
прекалено хладно, имайте в
предвид че тялото има нуж-
да да понижи биологичната
температура с около 1°C за
да подготви мозъка за дъл-
бок здравословен сън.

Не преяждайте преди ля-
гане. Алкохолът може да ви
помогне да заспите по-лес-
но, но няма да допринесе да
останете в покой. Напротив
- обезпокоен сън и преждев-

ременно сабуждане са мно-
го вероятни.

Подсигурете си достатъч-
но време между вечерята и
времето за сън за хранос-
милане.

Не забравяйте че месото
се усвоява за по-дълго.

Опитайте се да не мис-
лите за проблеми. Премис-
ляне на събитията от деня
няма да спомогне за реша-
ване на проблеми преди ля-
гане.

Ако имате важни задачи
на другия ден - направете
си всички планове през де-
ня на свеж мозък.

Лягайте по едно и също
време. Лягане и ставане по
едно и също време всеки ден
са ключът за здрав сън.

Колкото и неприятно да
звучи нагласяне на аларма
за събуждане и напомняне
за сън доста често помага.

Не се насилвайте да спи-
те. Не стойте будни в легло-

то и не се натискайте да спи-
те.

Ако сте били будни вече
над 20 минути, станете и се
разходете. Това може да ви
накара да се почувствате по-
сънливи. Не отваряйте лап-
топа, не проверявайте Фей-
сбук и не яжте.

Върнете се в леглото са-
мо, когато се почувствате го-
тови за сън.

Опитайте се да не се тре-
вожите за утрешния ден.

Спете на страна, а не по гръб.
Спането по гръб може да доведе
до спадане на езика навътре в ус-
тата, блокирайки дихателните пъ-
тища. Можете да си купите спе-
циална възглавница, която да ви
помогне да спите на страни по
лесно.Опитайте се да се освобо-
дите от някой друг излишен ки-
лограм. Телесните мазнини често
се събират в гърлото и около не-
го.Обмислете закупуването на
специален бандаж за брадичката,
който ще държи устата ви затво-
рена и ще ви накара да дишате
през носа докато спите. Продават
се и носни дилатори и ленти, ко-
ито държат носа отпушен, докато
спите, а също и спрейове, които
намаляват подуването в носа и
също могат да бъдат ефективни.

 От сайта "Най-ново"

Спрете
хъркането



ЗЕМЯ 21 ЮНИ 2018

ЧЕТВЪРТЪК

приложение

ЗА ДОМА11. ÁÐÀÊÚÒ

Палавите емоции ще са запазена марка
на сватбеното лято. Идва сезонът на про-
тиворечията - възраждащата се класика
се сблъсква с необичайните и смели дизай-
нерски интерпретации. Булките привличат
поглед в черно и червено, деколтето става
все по-щедро, а наред с това се усещат
ретро полъх и копнеж по традицията.

РОКЛЯ ОТ ПРИКАЗКИТЕ. Много мо-
мичета от деца мечтаят да се омъжат в рок-
лята на истинска принцеса - с въздушна,
обемна и лека пола. Този сезон вълшебст-
вата стават реалност. Тоалетът от кралската
сватба - може би онзи, с който Пепеляшка
е минала под венчилото, е превърнат в мод-
на тенденция, широко застъпена в колекци-
ите за лятото. Пелерината - още един еле-
мент, който свързва булчинската рокля с
приказките, е в центъра на събитията. Еле-
гантното наметало ще бъде оценено и от
младоженките със закръглени рамене, и от
предпочитащите по-скромно облекло.

СЕКСАПИЛ ДО БЕЗКРАЙ. Това лято
ще бъде горещо, много горещо. На челна
позиция излизат роклите, които разголват
раменете и гъделичкат фантазията, прив-
личайки вниманието към леката вдлъбна-
тина между гърдите. Подобна горна част вся-
ка година намира място в колекциите за
топлите сезони. За пръв път обаче секса-
пилният тренд навлиза в сватбената мода.
За булките, които не се свенят да покажат
малко повече, е дълбокото деколте, стигащо
чак до талията, което свенливо е прикрито с
прозрачна тъкан. А така силуетът става по-
издължен и строен.

РЕТРО РЪКАВИ. Очарователните и мал-
ко инфантилни къси ръкави - фенери и дъл-
гите пищни варианти напомнят за барок и
рококо. Подобна рокля ще ви накара да се
почувствате като дама от отминала епоха.
А образът може да бъде допълнен с подхо-
дящите тематични аксесоари. Добра идея са
и романтични волани, които не са толкова
лекомислени като при класическите летни
тоалети.

ВЕЧНАТА РУСАЛКА. Роклята тип "Ру-
салка" отново превзема модните подиуми.
Този летен хит премахва излишната стро-
гост на дрехата и я прави доста по-женст-
вена и кокетна. Уверената в себе си младо-
женка не залага на тежки тъкани и разкош-
ни романтични детайли. Тя се чувства удоб-
но в минималистична рокля, която подчер-
тава красотата й, а единственото бижу е ос-
лепителната й усмивка.

НАРАВНО С МЪЖЕТЕ. Панталонът от-
давна навлезе в сватбената мода, но поня-
кога от самата булка се иска забележителна
храброст, за да се появи в костюм, отхвър-
ляйки традициите. Тя заявява за себе си ка-
то за съвременна жена, готова да разбие
всички канони. А интересният корсет, деко-
риран с перли, се съчетава идеално с еле-
гантния модел.

ГОТИЧЕСКИ ПОЛЪХ. Въпреки че чер-
ното изглежда неподходящо за най-важния
ден, дизайнерите предлагат атрактивни то-
алети, изпълнени изцяло в този цвят. За
булките, решили да загърбят класиката, но
само отчасти, се предлагат бели рокли с тъм-
ни аксесоари. Те изглеждат смели, готичес-
ки и доста необикновени. Искате ли да ак-
центирате върху талията, може да го нап-
равите с изразителен колан. Най-интерес-
ната версия на този аксесоар е в черно или
червено. Все по-често в сватбените колек-
ции се среща синьото. Което си има своето
обяснение - в Средновековието се е смятало
за символ на чистотата и непорочността.

КАБАРЕ. Преди години Лайза Минели
изпя "Животът е кабаре", а сега тези думи
са въплъщение на сватбената мода. Укра-
шенията с меки и пищни пера са доста по-
пулярни. Акценти в булчинския тоалет са
малките, но многобройни апликации от цве-
тя. Късите воали и вечните диадеми това
лято са заместени от невероятно дългото,
украсено с цветчета или кристали було, а
дизайнерите го съчетават с разкошни рок-
ли.                                     От Дир.бг

Роклята "прави" булката
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Има много спорове око-
ло въпроса мързеливи ли са
българите? Едни твърдят, че
сме най-работливата нация,
а други - че социализмът ни
е превърнал в големи лен-
тяи. Всъщност отговорът на
загадката идва не откъде да
е, а от Националния инсти-
тут по психология в Мери-
ленд, САЩ. Там група уче-
ни откриха преди известно
време ген на мързела у при-
матите. Напълно е възмож-
но обаче подобен ДНК ма-
териал да съществува и у чо-
века, т. е. мързелът може да
се окаже най-обикновена бо-
лест, а не каприз или глезо-
тия.

Психоневролозите не
подкрепят теорията на уче-

Специфичен ген е виновен за ленивостта и нежеланието на човек да си свърши работата

между
ползата
и вредата

МЪРЗЕЛЪТМЪРЗЕЛЪТ

ните от Мериленд. Според
тях хората много често прев-
ръщат обичайното състоя-
ние на ленивост в хронич-
но. А за това не се изискват
големи усилия - повечето хо-
ра отглеждат мързела си ста-
рателно, като оправдават
бездействието си с мними и
реални житейски проблеми
или пък временни здравос-
ловни неразположения.

В обществото пък битува
схващането, че човек тряб-
ва да се бори с мързела си.
Но това според някои лека-
ри невинаги е нужно, защо-
то понякога той може да е
необходим на организма, за
да се възстанови след боле-
дуване или преумора.

Творческият мързел нап-

ример е особено полезен за
дейността на мозъка, от кой-
то се очаква винаги да взи-
ма най-правилните реше-
ния. Затова борбата с без-
действието изисква опозна-
ване на пораждащите го при-
чини и избирането на най-
точната терапия. Така че,
вместо да гледате календара
за 2017 г. с тъга, че няма
как да слеете празниците в
дълги почивки, проверете от
кой тип мързеливци сте и
си планирайте правилно от-
пуската.

Ïðàçíè÷åí èëè

âàêàíöèîíåí
Дългото отсъствие на ак-

тивност може да доведе до

появата на ленивост дори у
най-върлия работохолик.
Най-често това се случва,
когато празниците или го-
дишният отпуск е прекъснал
за повече от 9-10 дни нор-
малния работен режим.

Според психолозите най-
правилното поведение в то-
зи случай е човек да напра-
ви списък с приоритетните
задачи, които трябва да
свърши в първите дни след
отпуската. Ако всички анга-
жименти са еднакво важни
и не търпят отлагане, а же-
ланието за работа липсва,
се използва методът на т.нар.
тройно правило. Това озна-
чава, че на всяка дейност
трябва да се отделят не по-
вече от 15 минути. Добре би

било умственият труд да се
редува с някакви физически
усилия.

В първите дни след отпус-
ката човек ще възстанови
ежедневния си ритъм на ра-
бота само ако правилно ре-
дува трудовия процес с мо-
ментите на релаксация. Все-
ки организъм има нужда от
различен период на възста-
новяване. Повечето хора се
нуждаят от 8-10 часа почив-
ка, за да са работоспособ-
ни. Други са активни по 18-
20 часа в денонощието.

Така или иначе човек
трябва да знае, че не бива
да се насилва да върши по-
вече работа, отколкото му
позволяват силите. Защото
биологичните процеси в
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Я понците наричат
смъртта, настъпила
вследствие на преко-

мерна работа, "кароши". Но
тази диагноза е разпростра-
нена не само в далечна Азия.
Тя е позната както в Амери-
ка, така и в Европа. За обоз-
начението й се използва бук-
валният превод от английс-
ки - работохолизъм.

Много от засегнатите до-
ри и не подозират, че това е
болестно състояние. Те рабо-
тят много, отказват се от го-
дишната си почивка, от от-
диха в събота и неделя. За-
ради неотложни ангажимен-
ти жертват личния си живот
и минават за успешни хора.
Познават се по това, че пос-
тоянно работят, или поне та-
кава е представата за тях.

Състоянието им обаче не
бива да се подценява, тъй ка-
то тези хора започват да
страдат не само психически,
но и физически - те спират
да се хранят или преяждат
вечер, губят съня си и са с
високи нива на стрес. Въп-
реки това работохолизмът
все още не се регистрира ка-
то болест. Здравните осигу-
ровки в нито една част на
света не поемат разноските
за лечение при тази диагно-
за, а и лекарите обикновено
определят заболяването като
"психическо страдание".

Според психолозите става
дума за един вид компенса-
ция на определени опасения
- чувство за малоценност,
липса на добра реализация,

Работохолизмът може да убие човек

недостиг на признание и т.н.
Засегнатият се опитва да пре-
одолее тези страхове, като се
ангажира прекалено много с
работата си.

С течение на времето

постоянното напрежение при
работохолика се отразява зле
върху здравето му, а като
последица - и на работата
му. Лекарите констатират
например, че много от тези

хора страдат от инфаркти и
инсулти. Съпътстващо е чув-
ството, че са изхабени, че
животът им е безсмислен -
по тази причина те често из-
падат в депресия. Най-голе-

мият проблем е обаче, че ра-
ботохоликът не може да се
подложи на въздържание -
за разлика от алкохолика,
той не може да се откаже от
работата си.

организма също следват
своя ритъм на действие и
преумората след почивните
дни ще го вкара в ново при-
нудително бездействие, този
път вследствие на пълно из-
тощение.

Çäðàâîñëîâíèÿò
òâîð÷åñêè

Терминът "творческо без-
действие" е въведен от спе-
циалистите по т.нар. тайм
мениджмънт, които разглеж-
дат този вид ленивост като
защитна реакция на организ-
ма. Хората имат нужда от
време за творчество, катего-
рични са те.

Всеизвестен е фактът, че

двете мозъчни полукълба ра-
ботят по различен начин.
Лявото е отговорно за ло-
гическото мислене, а дясно-
то - за интуицията и обоб-
щенията. По правило у хо-
рата доминира аналитично-
то мислене, което идеално се
справя с решаването на пла-
нирани задачи.

Когато се преуморим, ля-
вата част на мозъка изчер-
пва ресурса си за раждането
на оригинални идеи и за
взимането на нестандартни
решения. Ето защо, докато
човек мързелува, дава шанс
на дясното полукълбо да
блесне, т.е. в този случай
бездействието освобождава

интуицията.
Никак не е случайно, че

специалистите по тайм ме-
ниджмънт съветват хората да
натоварят мозъка си със за-
дачи и проблеми, след което
да полежат около 40-50 ми-
нути в гореща вана по по-
добие на философите в Дре-
вен Рим. Само така според
тях, след като се върнат към
активна дейност, хората ще
успеят да вземат най-правил-
ните решения.

Ñëåä òåæêî
áîëåäóâàíå

Ако бездействието е вслед-
ствие на преумора или теж-
ко боледуване, човек не би-

ва да се притеснява. Според
лекарите на организма му е
необходимо по-дълго време
за възстановяване. Това оз-
начава, че не е нужно хора-
та да вървят срещу себе си
и да полагат свръхусилия,
за да се върнат към обичай-
ния си ритъм.

В този случай обаче фи-
зическото бездействие също
е противопоказно. То може
да задълбочи болестотворни-
те процеси, вместо да помог-
не на човека да се избави
от тях. Най-добрата страте-
гия в този случай е отделя-
нето на повече време за
странични занимания - ня-
какво хоби, разходки в пар-

ка, общуване с оптимистич-
но настроени хора или че-
тене на забавна литература.

Лекарите препоръчват и
специален курс за стимули-
ране на тонуса - прием на
витамини или хранителни
добавки, съдържащи женшен
и гинко билоба. Лек спорт в
комбинация с масажи ще по-
могнат на организма по-
плавно да се върне към ежед-
невния си ритъм на живот.

Също така човек не бива
да си поставя мащабни за-
дачи, които трудно би изпъл-
нил. Това ще го поболее и
той ще се върне в изходна
позиция, категорични са
специалистите.
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Желаещите да изглеж-
дат привлекателно и да
имат добра форма често
прибягват до различни ди-
ети, които много пъти не
са ефективни. С помощта
на краткосрочните ограни-
чения например се отслаб-
ва бързо в началото, но след
това килограмите бързо се
връщат. Според лекарите
90-дневната диета обаче е
подходяща за всеки, който
хем иска да отслабне, хем
не иска да се откаже от
любимите си храни. Освен
това с нея човек може да
свалите до 20 килограма.

Ако изберете една добра
диета за отслабване, тя ще
бъде безопасна за тялото ви
и ще подобри здравето ви,
категорични са лекарите.
Такава здравословна диета

Стопи 20 килограма за 90 дни

към днешна дата е 90-днев-
ната, която се базира на
разделното хранене. Тя спо-
мага за бързата загуба на
тегло и не е вредна.

Диетата за 90 дни е мно-
го подходяща за тези, кои-
то имат нарушен метаболи-
зъм и наднормено тегло.
Режимът на хранене под-
помага здравословното от-
слабване без много затруд-
нения. Освен това ускоря-
ва метаболитните процеси
в организма. Това помага
да се поддържа стабилно

тегло след диетата, катего-
рични са специалистите.

В основата на този хра-
нителен режим е разделяне-
то на продуктите. Този спо-
соб е много полезен за ор-
ганизма, защото ефектът на
отслабването се постига чрез
намаляване на приема на
калории. Отначало раздел-
ното хранене е доста непри-
вично и за някои трудно пос-
тижимо. Онези, които решат
да го изпробват, трябва да
знаят, че ограниченията не
са само в рамките на три
месеца. Задължително е да
се придържат към всички
препоръки и да съчетават са-
мо позволените храни. В
противен случай няма да на-
малят трайно теглото си, а
по-скоро ще напълнеят от-
ново.

Преди да започнете дие-
тата, трябва да измерите
теглото си, съветват лека-
рите. След това човек само
трябва да се придържа към
диетата и да наблюдава как
фигурата му се променя към
по-добро. Естествено, не
бива да се забравя и за фи-
зическото натоварване - ка-
то гимнастика сутрин, бър-
зо ходене пеша или бягане
по минимум 30 минути все-
ки ден.

90-дневният режим на
хранене включва четирид-

невни цикли на хранене.
Всеки ден трябва да се из-
ползва определен набор от
продукти. Първият ден се
ядат много протеини. Все-
ки четиридневен цикъл за-
почва с протеинов ден,
уточняват лекарите. По ду-
мите им тогава се яде риба,
месо, млечни продукти, яй-
ца, както и зеленчуци.

Вторият ден е посветен на
бобови култури и скорбяла-
та. През този ден трябва да
се ядат зърнени храни и зе-
ленчуци - като картофи, боб
и пълнозърнест хляб напри-
мер. В следващия трети ден
се консумират въглехидрати
- зърнени храни, пълнозър-
нест хляб, печива от браш-

но без мая, без яйца и без
мляко, зеленчуци, тестени
изделия, бисквити. Вечерта
може да се хапне десерт или
черен шоколад. Последният
четвърти ден от цикъла е за
плодовете.

Могат да се ядат сушени
плодове (една порция е око-
ло осем парчета), семена (ед-
на порция е около 25 гра-
ма) и безсолни ядки. Трябва
да се пие прясно изцеден
плодов сок.

На всеки двадесет и деве-
ти ден от диетата (веднага
след плодовия ден) се прави
т. нар. воден ден. През тези
24 часа се пие само вода.
След него отново се започ-
ва 4-дневният цикъл.

Препоръки след диетата
� На закуска се ядат само плодове
�Обядва се не по-рано от 12 часа. Ако още не е станало

време за обяд, а вие се чувствате гладни, можете да хапнете
малко плодове, но поне един час преди основното хранене
�Между обяда и вечерята трябва да има поне 3-часова

пауза, а през протеиновия ден - четири часа
� По време на плодовите дни храненето трябва да ста-

ва с прекъсване от 2-3 часа. Няма нужда да се притеснява-
те, ако ядете твърде много плодове - в крайна сметка те
намаляват апетита
� След осем часа вечерта не бива да се яде нищо
� Купувайте само пресни и качествени храни. Скрити-

те захари, мазнини, химикали и различни други добавки
са вредни за здравето
� За готвене и за дресинг на зеленчукови салати из-

ползвайте зехтин, царевично или слънчогледово масло
� Консумирайте продуктите, без да ги обработвате твърде

дълго - за предпочитане е да се варят за кратко или да се
задушават.
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Îâåí
При вас, Овни, са въз-

можни множество социални
ангажименти, при които ще
се натъкнете на важни за вас
хора, които биха могли да
се окажат ключови и полез-
ни за изпълнението на по
нататъшните ви планове.
Някои от вас ще предприе-
мат интересни пътувания,
които силно ще ги развъл-
нуват и разнообразят. Мно-
го е вероятно да бъдете при-
ятно изненадани от заоби-
калящите и да получите ин-
тересни съобщения или
обаждания.

Òåëåö
При вас, Телци, през сед-

мицата се очакват парични
постъпления и стартиране на
важни бъдещи проекти, кои-
то по всяка вероятност ще се
окажат решаващи за бъдещо-
то ви развитие и ще ви до-
несат професионални успехи.
След сряда е възможно да
имате семейни ангажименти
или работа покрай дома.
Много е вероятно ваш род-
нина да се нуждае от вашата
помощ и подкрепа и е важ-
но да се постараете да му по-
могнете, без да натяквате та-
зи помощ в последствие.

Áëèçíàöè
Вие, Близнаци, през сед-

мицата ще сте силно анга-
жирани с имиджа си, както
и с начина, по който ви виж-
дат другите. Може да реши-
те да промените косата или
визията си или пък да си
купите нова, правеща впе-
чатление придобивка. Доб-
ре е да внимавате да не се
изхвърляте, за да не съкра-
тите драстично бюджета си.
Някои от вас ще бъдат оце-
нени за възможностите и
компетенцията си. Много е
вероятно да изпъкнете сред
останалите и да получите ин-
тересни предложения, както
в личен, така и в професио-
нален план.

Ðàê
На вас, Раци, седмицата

се очаква да е пълна с въз-
можности и предложения.
Много е вероятно да срещ-
нете човек, който силно да
ви развълнува и да разнооб-
рази любовния ви живот. В
професионално отношение
са вероятни спорове с коле-
ги, от които по всяка вероят-
ност ще излезете морални по-
бедители, но които доста ще
ви напрегнат и натоварят.
Поради тази причина е доб-
ре да се постараете да не об-
ръщате внимание на нераз-
бирателствата и да се фоку-
сирате върху своите задачи.

Ëúâ
На вас, Лъвове, през сед-

мицата е много вероятно да
ви се наложи да се отстоя-
вате и да защитавате пози-
циите си пред най-близките
си хора или любимия човек.
Важно е да се стараете да не
избухвате и да запазвате са-
мообладание, защото по то-
зи начин по лесно ще сти-
гате до околните и ще има-
те шанса да се изясните с
тях. В кариерата ще имате
шанса да успеете да постиг-

Ето какво ви очаква
през следващите 7 дни

нете значителен напредък и
да предприемете нови, зна-
чителни стъпки по стълби-
цата на успеха и проспери-
тета. Внимавайте с резките
движения и се пазете от ин-
циденти.

Äåâà
Вие, Деви, в началото на

седмицата ще успеете да
направите голямо впечатле-
ние на заобикалящите и да
събудите тяхната възхита и
одобрение. Където и да ре-
шите да влагате енергията
и старанието си, ще имате
успех и ще сте доволни от
резултатите. В любовта не-
щата ще ви се случват с ле-
кота и обектът на вашата
страст ще ви разбира и без
думи и ще се настройва на
вашите вълни. След сряда е
много вероятно да сте анга-
жирани с членове на ваше-
то семейство или с разпре-
деляне на общо имущество,
доходи или наследства.

Âåçíè
При вас, Везни, е много

вероятно да изникнат нераз-
бирателства с приятели или
доскорошни съмишленици.
Не е изключено да се чувст-
вате неразбрани и недооце-
нени от тях. Добре е обаче

да се постараете да не бъде-
те крайни в преценките си и
да не прибързвате в заклю-
ченията си. Много е веро-
ятно проблемът да е време-
нен и нещата да се уравно-
весят с времето. В професи-
онално отношение е възмож-
но да ви се наложи да учите
нови неща и да усвоявате
нови знания. Колкото пове-
че старание влагате, толко-
ва по-успешни ще сте.

Ñêîðïèîí
Вие, Скорпиони, в нача-

лото на седмицата ще сте из-
ключително концентрирани
върху личните си взаимоот-
ношения и ще дълбаете във
възможностите за растеж и
развитие, които съществува-
ща ваша връзка предлага.
Ако не сте във връзка, ще
прецеждате околните като
през цедка и ще търсите под-
ходящия за вас човек. Наст-
роенията ви ще са промен-
ливи и е възможно да дейс-
твате силно притеснително
на околните, които няма да
са достатъчно наясно как
точно да подходят към вас,
за да не ви разсърдят или
огорчат.

Ñòðåëåö
При вас, Стрелци, седми-

цата ще е пълна с внезапни
обрати и изненади, както в
работата, така и в ежеднев-
ния живот. Нещата ви едва
ли ще вървят по предвари-
телно подготвен план, но
пък ще са доста динамични
и раздвижени и при всички
случаи няма да ви остане
време за скука или задуша-
ваща рутина. След четвър-
тък са възможни събития
покрай партньора или в лич-
ния живот. Може да решите
да предприемете съвместни
дейности, спортни занима-
ния или пътувания.

 Êîçèðîã
 Вие, Козирози, не е изк-

лючено през седмицата да
срещнете много нови и ин-
тересни хора, с които да ви
е приятно да общувате и да
се забавлявате. В работата
ви е възможно да поемете
задачите на някой друг, кое-
то да не ви е особено прият-
но, особено ако не усетите
останалите да признават
труда и жертвите ви подоба-
ващо. Поради голямата ви
социална активност, не са
изключени леки здравослов-
ни неразположения и неу-
добства, които след нужната
почивка и разпускане, ще
отшумят.

Âîäîëåé
При вас, Водолеи, през сед-

мицата не са изключени спо-
рове с половинката във връзка
с общи начинания. Внима-
вайте да не прекалите с изис-
кванията си към любимия чо-
век и се постарайте да пог-
леднете нещата и от негова
гледна точка. Финансово мо-
же да не се чувствате особено
стабилни и да имате жела-
ние да изхарчите повече па-
ри, отколкото сте изкарали.
При всички случаи е добре
да се разполагате спрямо чер-
гата си и да не прибягвате
до кредити или заеми.

Ðèáè
Ако сте родени под знака

Риби, ви очаква една много
страстна и пълна с емоции
седмица. Много е вероятно
да сте влюбени или силно
привлечени от някой от об-
кръжението ви и да изгот-
вяте стратегия за спечелва-
нето му, която има голяма
вероятност да излезе успеш-
на. Бъдете внимателни със
средствата за комуникация и
транспорт и си предвижвай-
те нещата, по-навреме от
обикновено, за да можете да
реагирате на внезапно въз-
никващи пречки покрай тях.

 От  Dama.bg
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ПРОДУКТИ: 1/2 кг миди, 1/2 кг дългозърнест
ориз, 3 глави лук, 2-3 домата, 2 скилидки чесън,
200 г мазнина, черен пипер, сол.

Мазнината се загрява в голям тиган. Прибавя
се накълцаният на ситно лук, добавят се солта
и черният пипер и се задушава 5 минути на
умерена температура. Добавят се мидите,
нарязаните на кубчета домати, чесънът и оризът.

Полива се с вода (по 2 чаши вода на една
ориз) и се оставя на огъня около 15 минути.

Ястието се сервира топло.

ÑÊÓÌÐÈß Â ÄÎÌÀÒÅÍ ÑÎÑ

ПРОДУКТИ: 1 скумрия, 3-4 глави лук, 5-6
червени домата, олио, сол, магданоз.

Нарязаната на кръгчета или филии скумрия
се запича във фурна, задушава се с фино наря-
зания червен лук и след това се прибавят
смлените домати. Соли се и се оставя да поври.
Поднася се поръсена със ситно нарязан магданоз.

ÏÚÑÒÚÐÂÀ ÍÀ ÔÓÐÍÀ

ПРОДУКТИ: 2 пъстърви, 3 средно големи
домата, 4 листа босилек + 4 за украса, 4 с. л.
зехтин, сол.

Пъстървата се почиства, измива и разрязва
надлъжно. Посолява се, поставя се в намазнена
тава и около нея се нареждат нарязаните на
шайби домати. Босилекът се накълцва и се
поръсва върху доматите. Пече се в загрята на
200 градуса фурна около 10 минути. Сервира
се върху доматите и се украсява с листа босилек.

ÏÚÐÆÅÍÀ ÁßËÀ ÐÈÁÀ
Â ÑËÀÄÊÎ-ÊÈÑÅË ÑÎÑ

ПРОДУКТИ: 400 г филе от бяла риба, 40 г
нишесте, 1 яйце, 3 с.л. соев сос, 2 с.л. коняк, 1
малка глава лук, 1 стрък зелен лук, 1 с.л.
джинджифил, 40 г захар, 20 г оцет, 40 мл
бульон, сол.

Рибното филе се нарязва на ивици. Потапя
се в смес от белтъка и половината нишесте,
смесени с малко хладка вода. Пържи се в
силно сгорещена мазнина. Кипва се сместа от
коняка, оцета, останалото нишесте, размито с
вода, бульона, солта, захарта, джинджифила,
зеления лук, нарязан на парченца, и нарязаната
глава лук.

Приготвената смес се изсипва в тиган със
загрята мазнина и се задушава до сгъстяване,
при непрекъснато бъркане. Рибата се връща в
тигана със соса и се разбърква добре.

И замириса на море...

ÏÅ×ÅÍÀ ÑÜÎÌÃÀ Ñ ÊÎÏÚÐ
ПРОДУКТИ: 4 филета сьомга по 250 г, 45 г

прясно изцеден лимон, 20 г нарязан пресен копър,
1 ч. л. сол, 1 ч. л. прясно смлян черен пипер, 50
г зехтин.

Почистваме сьомгата от кости. Намазваме
огнеупорен съд за микровълнова със зехтин.
Поставяме сьомгата в съда и напръскваме с
лимонов сок и поръсваме копър. Подправяме
със сол и пипер. Поливаме филетата със
зехтин. Пече се на 1000С, 10 мин., като се
маже от време на време със зехтин. На края
за 5 мин. се пече на грил до зачервяване.
Рибата е готова, когато може да се разчупи
лесно с вилица.

Сервира се с лимонови резени.
За гарнитура се приготвя варен ориз и

задушени броколи, овкусени със соев сос.

ÏÈÊÀÍÒÅÍ ËÀÂÐÀÊ Â ÁÈÐÀ

ПРОДУКТИ: 2 лаврака, 250 мл тъмна бира,
2-3 скилидки чесън, 2 зърна карамфил, 1/2 ч. л.
кимион, 2 зърна бахар, 2-3 зърна черен пипер, 2
моркова, 1 патладжан, голяма глава червен лук,
1/2 връзка ситно нарязан копър, олио, сол.

Бирата се изсипва в подходящ дълбок съд.
Чесънът се изчиства и нарязва на тънки кръгчета.
Счуква се заедно с бахара, кимиона, карамфила
и черния пипер. След което се добавят към бирата
и се разбъркват. Измитите и изчистени риби се
нарязват на едри парчета и се поставят в бирата.
Оставят се така около 30 минути. След това
парчетата се изваждат и подсушават с домакинска
хартия. Изпържват се в дълбок тиган с
предварително загрята мазнина по 2 минути от
всяка страна.

Лукът се нарязва на полумесеци, морковите и
патладжаните на продълговати парченца и се
добавят към лаврака. Долива се около 100 мл
от маринатата и се задушава до готовност около
15-20 минути. Преди да се свали от огъня, се
поръсва със ситно нарязан копър.

ÁßËÀ ÐÈÁÀ Ñ ÊÀØÊÀÂÀË

ПРОДУКТИ: 1 кг бяла риба, 2 яйца, 200 г
кашкавал, 200 мл сос на майонезена основа, 1
лимон, сол, черен пипер, олио.

Рибата се нарязва на порции и се разпределя
в подходящ съд. Отгоре се подправя със сол,
пипер, сока от лимона и олиото. Слага се да се
пече. През това време в друг съд се смесва
кашкавалът, настърган на ренде, сосът, и двата
жълтъка. Всичко това се разбърква на ръка.
Белтъците се разбиват на сняг. Когато са готови,
белтъците се прибавят към кашкавалената смес
и с всичко това се залива рибата. Пече се,
докато стане на коричка отгоре. Като гарнитура
може да се поднесе салата от пресни картофи.

Макар и дъждовито, лятото е в разгара
си, а времето за мечтаната отпуска набли-
жава. Море или планина - всеки прави своя
избор. Прохладата на планината е опия-
няваща, но морето за повечето от нас е
предпочитана дестинация.

Но където и да почивате в големите
горещини, водоемите са изключително при-
влекателни. А там, както знаете, освен
прохлада плуват и апетитни рибки. Ако и
вие имате този късмет, не е зле да опитате
и нашите рецепти. Вкусни и леки - подходящи
за всяка трапеза.

ÑÀËÀÒÀ ÎÒ ÏÓØÅÍÀ ÐÈÁÀ Ñ ßÉÖÀ
ПРОДУКТИ: 1 пушена скумрия, 3 варени

картофа, 1/2 глава червен лук или 1 връзка
зелен лук, 2 сварени яйца, 10 маслини, 1/4 връзка
копър, 1 с. л. оцет, олио.

Скумрията се обезкостява и се почиства от
кожата. Получените филета се нарязват на
кубчета и се поставят в купа. Добавят се
нарязаните картофи, дребно нарязаният лук и
копър. Салатата се полива с олио и 1 с. л. оцет.
Украсява се с настърганите яйца. Салатата се
поднася веднага.

ÁÈÑÒÐÀ ÐÈÁÅÍÀ ×ÎÐÁÀ

ПРОДУКТИ: 1 кг дребна сладководна риба,
500 г филе от сладководна риба, 3 картофа, 1
зелена чушка, 1 червена чушка, 1 глава лук, 1
връзка пресен лук, 2 моркова, магданоз,
мащерка, черен пипер, сол, девисил.

В тензух се слагат дребната риба, мащерката,
девисилът и глава лук. Варят се 1 час до пълно
разваряване. Изтисква се тензухът в бульона и
съдържанието му се изхвъля. Зеленчуците се
нарязват по следния начин: 1/3 на едри кубчета,
1/3 на средни (по 1 см) и 1/3 съвсем на дребно.
Морковите се нарязват само на средни и дребни
кубчета, а пресният лук на дребно. Запичат се
филетата риба (сом, пъстърва, костур или бяла
риба) на силна скара за кратко. Слагат се
зеленчуците и рибата в бульона и се варят 20
минути. Чорбата се поръсва със сол, черен пипер,
пресен девисил и магданоз.

ÑÜÎÌÃÀ Ñ ÐÎÇÌÀÐÈÍ
ПРОДУКТИ: 500 г котлети от сьомга,

розмарин (пресен за предпочитане), сокът от 1
лимон, сол.

Котлетите се измиват и се подреждат в тава
(добре е да се използва хартия за печене, за да
не залепне за дъното на тавата). Поръсва се
розмаринът върху рибата, както и изцеденият
лимонов сок. Добавя се сол на вкус.

Пече се във фурна, загрята на 150 градуса,
докато рибата придобие лек златист цвят.

ÏÀÍÈÐÀÍÀ ÌÅÐËÓÇÀ
ПРОДУКТИ: 300 г филета риба мерлуза.
ЗА ПАНИРОВКАТА: 2 яйца, 4-5 с.л. брашно,

2-3 с.л. магданоз (само листенца), 2 щипки червен
пипер, сол.

Филетата от мерлуза режем на парченца
около 4-5 см. Всяко парченце потапяме в
предварително направената панировка (трябва
да стане гъста каша) и пържим до златисто в
сгорещено олио.
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Как се роди идеята за
изграждане на памет-
ник на трудовака

Монументалната скулп-
турна фигура на трудовака
край Панчарево се превър-
на в символ на Строителни-
те войски, за да напомня на
поколенията за съзидател-
ните дела на хилядите бъл-
гарски граждани, премина-
ли през организацията, съз-
дадена от Александър Стам-
болийски. Малцина обаче
знаят кой е инициаторът и
създателят на Паметника на
трудовака...

Предстоеше честване на

кръгла годишнина на Трудо-
вата повинност. Като главен
редактор на  в. "Трудово  де-
ло" си поставих за цел да
осигуря отзиви във вестни-
ка от всички дотогавашни
началници на войските.
Един от тях, макар и за крат-
ко време, беше генерал
Иван Винаров. Посетих го
в кабинета му - в онези вре-
мена той беше началник на
Главно управление на пъти-
щата. Обясних защо съм до-
шъл при него.

- Разбира се, че ще на-
пиша отзив. Прекланям се
пред тази уникална военнос-
троителна организация, пък
и имам принос за нейното
израстване. Само че тряб-
ва да ме изчакате известно
време. Ще мръдна за две
седмици донякъде... и като
се върна, ме подсетете - ка-
за той.

Аз си помислих, че ще
отиде  до провинцията или
в отпуска, а се оказа, че е
бил в служебна командиров-
ка до Франция. Иван Вина-
ров имаше навика да про-
учва опита на западните си
колеги и да внедрява в на-
шето пътно строителство
всичко ново и красиво. Та-
ка се роди и паркът край
Плевен - Кайлъка.

Изчаках търпеливо да се
завърне от чужбина и се
обадих по телефона.

- Елате след два дни и
материалът ще бъде готов -
беше краткият му отговор.

Така и направих. Генера-
лът се беше постарал отзи-
вът да бъде написан сбито,

Îðåäÿâàò òðóäîâàøêèòå ðåäèöè

но съдържателно и на лук-
созна хартия. Зачетох се
внимателно в текста. Някъ-
де към края той казваше:
"За българския трудовак
трябва да се издигне Памет-
ник на признателността!" И
обясняваше, че мястото на
паметника е край пътя Со-
фия-Самоков. И това него-
во предложение не беше
случайно хрумване. Тогава
войските извършваха рекон-
струкцията на този труден
и може би един от най-го-
лемите пътни обекти в стра-
ната, а Иван Винаров беше
възхитен от героизма на тру-
доваците.

Исках да се убедя дали
наистина то-
зи паметник
ще бъде
изграден и
къде на ше-
га, къде на
сериозно ,
попитах ге-
нерала:

- Друга-
рю генерал,
това да не е
само голо
обещание ,
декларация?

Какъвто
си беше сприхав и  прям,
скочи като ужилен от стола
си и като ме изгледа със су-
ров и смразяващ поглед, от-
сече:

- Полковник, знаеш ли,
че мога да те изгоня от ка-
бинета и да не получиш ни-
какъв отзив. Ти знаеш ли кой
е Иван Винаров? Моята ду-
ма на две не става.

Нищо не отговорих, ста-
нах, взех луксозния лист, из-
козирувах и си тръгнах. До
изходната врата ме настиг-
ната последните му закани-
телни слова:

- И втори път да знаеш с
кого си имаш работа.

Не мина и месец и гене-
рал Иван Винаров събра ху-
дожници, скулптори и архи-
текти и сам посочи къде да
бъде мястото на Паметника
на трудовака.

Спомен за трудовия
офицер, на когото
нарекоха чешма

Едва ли има българин,
който да не се е наслажда-
вал на мелодичната градска
песен "Драгиева чешма".
Много певци с удоволствие
я изпълняват, други си я при-
пяват, а хората от Строител-
ните войски дори я смятат
за свой химн. Откъде идва
тази привързаност на вои-
ните строители към песента?
Историята е следната…

Някога рота трудоваци,
командвани от трудовия
офицер Драгиев, работели
по отводняването на Страл-

джанското блато. Поради
наличието на много кома-
ри войниците често боле-
дували от малария. Аз съм
роден и живял в село Ве-
нец, намиращо се само на
100 метра от това блато, и
сам съм изпитал коварст-
вото на тази страшна бо-
лест. А самото Стралджан-
ско блато остави в съзна-
нието ми спомена за едно
природно чудо. Ние, мал-
чуганите, се гмуркахме
между шаварите и с ръце
ловяхме такива големи ша-
рани, че понякога ни съба-
ряха в размътената вода,
а комарите това и чакаха.
След пресушаването му зе-
мята беше толкова плодо-
родна, че селяните изкар-
ваха по няколко реколти. А
ние, малките, беряхме с чу-
вали гъби, без да подози-
раме, че между тях може
да има и отровни. Това пло-
дородие трая само три-че-
тири години. След като дос-
татъчно много изсъхна нап-

ластеният с години торф,
земята се превърна в пе-
пелища. Достатъчно беше
да се хвърли една цигаре-
на угарка и хиляди декари
загиваха. Не помогнаха ни
оградните канали, нито по-
жарните, нито дъждовете,
нито зимните студове. По-
лучаваше се интересна
картина - отгоре растител-
ност и през няколко дупки
излизаше дим, а отдолу
жар. Пострада много доби-
тък, подлъгван от сочната
трева и неочаквано потъ-
нал в огнената пещ. Спом-
ням си, че за тази природ-
на аномалия като ученик в
началното училище напи-
сах свободно съчинение и
го озаглавих "Земята гори".
Това бе и първото ми жур-
налистическо произведе-
ние. Но да си дойдем на
думата.

След като маларията не-
еднократно се е превръща-
ла едва ли не в епидемия,
Драгиев на своя глава, без

Ñïîìåí çà ïîëêîâíèê Ìèí÷î Ìàðêîâ, íàé-äúëãîãîäèøíèÿ ãëàâåí ðåäàêòîð â
èñòîðèÿòà íà áúëãàðñêàòà æóðíàëèñòèêà

Оредяват трудовашките редици. Неумоли-
мите природни закони един по един прибират
в грешната ни земя ветераните, които годи-
ни наред отдадоха сили и младост, за да ма-
териализират идеята на Александър Стамбо-
лийски за Трудовата повинност. Отиде си на
88-годишна възраст и полков-
ник Минчо Марков, който 30 го-
дини бе главен редактор на вес-
тника на Строителните войс-
ки "Трудово дело". В история-
та на българската журналис-
тика той ще остане като най-
дългогодишния главен редак-
тор, списвал вестник. В редак-
цията на в. "Трудово дело" пос-
тъпва през 1953 година, а от
1956 г. до пенсионирането му
през 1986 г. ръководи уникал-
ното издание на войските, на-
речено "Трудово дело". Минчо Марков е автор
на стотици публикации, над 20 документални
филми, литературни сборници и 8 книги. Член
на Съюз на българските журналисти, носител
на над 30 ордени и медали, сред които "Кирил и
Методий" I степен. Отличаван е и със "Златно
перо" на СБЖ.

Познавах много добре този човек, след ка-
то късметът в живота ми ме отведе в редак-
цията на "Трудово дело". Бай Минчо почти все-
ки ден ни гостуваше, за да даде съвет, да
донесе публикация, пък и да разкаже за славни-
те трудовашки времена. Беше благ човек, а
приказките му се лееха като медена река. През
1997 г., когато вестникът ни отбеляза 70
години от своето създаване, той ми сподели:

"И днес щом влакът забоботи под Козница или
Гълъбец, сякаш ме отнася в миналото. Виждам
кози пътеки, чувам взривове и рухващи скали. А
когато минавам покрай заводите, притварям
очи и пред погледа ми се открива кално поле,
смели мъже и забързани строителни машини. А

това, че паметта ми е населе-
на с имена на прекрасни хора,
го дължа на "Трудово дело". С
паспорта на вестника аз бях
на всички обекти - навсякъде,
където строителната младост
остави следи. Вестникът наис-
тина остави в живота ми пе-
чата на младостта. На моята!
На Строителните войски! На
времето! Днес и завинаги!"

И днес сякаш чувам гласа на
Минчо Марков, който през про-
летта на 2000 година ми раз-

каза две много интересни истории от живота
му, свързани с паметника на трудовака и про-
чутата "Драгиева чешма". Разказваше ми и в
същото време много го болеше, че си отиват
"Трудово дело" и Строителните войски, нароче-
ни за ликвидиране от синьото правителство
на Иван Костов. Тази болка той носи до края на
живота си. Обръщаше се към мен  с думите
"Пешо", както ми казваше и моят баща. Казвах
му "Другарю полковник", защото ние бяхме как-
то другари по професия, така и по идея, на
която отдадохме сили и младост - идеята на
Александър Стамболийски, че с труд България
може да се възроди и въздигне.

Почивай в мир, другарю полковник!
Петър ХАДЖИЕВ

разрешение на горното на-
чалство, премества ротата
от Стралджа в м. Каранди-
ла, където се извършва път-
но строителство. Какъв
жест, каква смелост, дър-
зост и своеволие на коман-
дира, пренебрегнал военния
ред и дисциплина в името
на живота на човека. Това в
никакъв случай не е зако-
диран от природата инс-
тинкт за самосъхранение, а
дълбоко чувство на дълг, ху-
манност и отговорност.

За благодарност към ко-
мандира, в негова чест трудо-
ваците построили чешма, коя-
то нарекли "Драгиева". На нея
е посветена и песента "Драги-
ева чешма". Още не са извес-
тни авторът на текста и ком-
позиторът. Дълги години дирих
да узная нещо за Драгиев и
неговия род. За съжаление,
мечтата ми не се сбъдна. Ня-
маше и следа от прославения
трудов офицер, но затова пък
името му остана в народната
памет во веки веков.

Îðåäÿâàò òðóäîâàøêèòå ðåäèöè
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Оперният фестивал
"Ореra Open 2018", който
ще се състои на Античния
театър в Пловдив от 23
юни до 28 юли, залага на
силна и разнообразна
програма. Това съобщи на
пресконференция Нина
Найденова, директор на
Операта в Пловдив.

Петото издание на
феста включва различни
жанрове като опера,
симфонична музика, опере-
та, мюзикъл, модерен танц,
балет.

За "Лебедово езеро"
посрещаме солисти на
Болшой театър, а премиер-
солисти на хърватския
балет танцуват в "Жизел".
Виртуозните пианисти
Андреас Керн и Пол Цибис
представят световния шоу
формат Piano Battle, а
Веско Ешкенази и Людмил
Ангелов - страстна аржен-
тинска музика. Очаровател-
ното американско сопрано
Джоана Паризи ще слуша-

"Âå÷íàòà êðàñîòà íà "Äâîðåöà" â Áàë÷èê" ùå âèäÿò â Áåðëèí

Днес 19.00 ч. в книжния цен-
тър "Гринуич" ще бъде премие-
рата на книгата "Забравени
страници за незабравени бъл-
гари" на Григор Николов и Ан-
тонио Станоев. Включени са не-
известни и любопитни факти за
30 видни възрожденци, полити-
ци и културни дейци, оставили
трайна диря в българската ис-
тория в периода от 80-те годи-
ни на XIX век до 1944 година.
Отправна точка са възпомена-
телни броеве от богатата колек-
ция от вестници на  Антонио Ста-
ноев и най-вече поместените в
тях спомени на съвременници.
Използвани са също факти и до-
кументални материали от раз-
лични архиви. "Идеята за съз-
даване на книга с информация
от колекцията вестници, която
притежавам, възникна преди по-
вече от 10 години", разказа Ан-
тонио Станоев. "Подбирахме то-
ва, от което може да стане ин-
тересен, любопитен и четивен
разказ", допълни Григор Нико-
лов. И двамата автори са кате-
горични, че книгата не е научен
труд, но не е и сборник с жъл-
тини. Целта ни е тази книга да
провокира интереса у хората да
научат малко повече за българ-
ската история. Сред "героите" на
книгата са личности като Хрис-
то Ботев, Захари Стоянов, Сто-
ян Омарчевски, Алеко Констан-
тинов, Николай Райнов, Андрей
Ляпчев.ç

Çàáðàâåíè ñòðàíèöè
çà íåçàáðàâåíè
áúëãàðè

Þúí Ìàêãðåãúð å çâåçäàòà â
"Èñòîðèÿòà íà Êðèñòîôúð
Ðîáèí è Ìå÷î Ïóõ"

Изложбата "Вечната кра-
сота на "Двореца" в Балчик"
ще бъде представена в бъл-
гарското посолство в Бер-
лин по повод закриването
на българското председа-
телство на Съвета на Евро-
пейския съюз.

Експозицията е от над 60
фотоса,запечатали забеле-
жителностите в архитектур-
но-парковия комплекс, обя-
вен за паметник на култу-
рата. Откриването е на 28
юни.

Част от фотосите са ар-
хивни - от 20-те и 30-те го-
дини на миналия век, а ав-
тори на съвременните кад-
ри са Ясен Казанджиев и

Юън Макгрегър е звездата в
"Историята на Кристофър Робин и
Мечо Пух". Дългоочакваният игра-
лен филм на "Дисни" излиза на 3
август. Режисьор е номинираният
за "Златен глобус" Марк Форстър
("Пътят към Невърленд"). Известни
филми с негово участие са "Трей-
нспотинг", I, II и III епизод от поре-
дицата "Междузвездни войни", "Му-
лен Руж", "Блек Хоук", "Голяма ри-
ба", "Роботи", "Остани", "Островът",
"Ангели и демони".

Юън Макгрегър е "офицер на

Çàâëàäÿâàò íè ñèìôîíè÷íà ìóçèêà,
îïåðåòà, ìþçèêúë, ìîäåðåí òàíö

ме в "Трубадур", в "Отело"
ще видим солиста на Арена
ди Верона  - Алберто
Газале.

През 2014 година съби-
тието е привлякло 8 хиля-
ди зрители, а през 2017-а
са малко над 22 хиляди.
От миналата година в
Пловдив работи и балетна
трупа, в състава на която
са и 20 чужденци от девет
страни.

Ще ни завладее магията
на "Мадам Бътерфлай",
"Лебедово езеро", "Жизел",
"Кармен", "Отело", с учас-
тието на изявени имена на
световната оперна сцена.
За първи път ще чуем и
"пиано дуел" на двама
немски пианисти, концерт
с музиката на Джеймс
Бонд. Оперният фестивал
започва на 23 юни с
"Мадам Бътерфлай" с 3D
мапинг и въртяща се
сцена с участието на
корейското сопрано Хай-
Йоон Ли.ç

"Ìàäàì Áúòåðôëàé" âäèãà çàâåñàòà íà
"Îðåra Open 2018" â Àíòè÷íèÿ òåàòúð

Румяна Тенева. Експозици-
ята представя вила "Тихото
гнездо", Нимфеума, алеите,
градините и други знакови
места в бившата резиден-
ция на румънската крали-
ца Мария. Колекцията по-
пуляризира "Двореца", кой-
то е сред стоте национал-
ни туристически обекта ка-
то туристическа дестина-
ция.

Изложбата "Вечната кра-
сота на "Двореца" в Балчик"
вече гостува в българския
културен институт "Дом
"Витгенщайн" във Виена,
както и по покана на Бъл-
гарския културен център в
Братислава.ç

Студентски театър
спечели на международен
фестивал
Студентският театър "Пирон"
при Русенския университет е
спечелил награди от 21-вия
Международен младежки
театрален фестивал в
Каварна. Актьорите са
представили постановката
"Кради по-малко" по Дарио
Фо. На университетската
театрална формация журито
на фестивала е присъдило
три отличия - първа награда
за главна женска роля - на
Станимира Ангелова, първа
награда за главна мъжка
роля - на Димитър Аврамов,
и втора награда за най-
добър младежки спектакъл.
След като в началото на
месеца студентите театрали
представиха премиерно
"Кради по-малко" в Русе, те
отново ще изиграят поста-
новката пред русенска
публика на 22 юни.

Алесандро Сафина
ще пее у нас
Световноизвестният италиан-
ски тенор Алесандро Сафина
ще изнесе първия си концерт
в България под съпровода на
Софийската филхармония в
София, НДК, зала 1, на 16
ноември. Почитателите на
класическата, поп, рок, соул
музика ще чуят произведения
като - "Santa Lucia", "Besame
mucho", "Luna", "Guarda che
luna", "Libertango", "Canzone
per te", "Incanto". Оперният
тенор има "златни" и четири
"платинени" плочи.

Íàêðàòêî

:

Британската империя" от 2013 г.
заради приноса му към драматур-
гията и благотворителността. Мак-
грегър се занимава активно с бла-
готворителност и работи с различ-
ни организации, включително с GO
Campaign и УНИЦЕФ. През 2004 г.
участва в благотворителна акция
на УНИЦЕФ в Казахстан и Монго-
лия, през 2007 г. в Африка. През
2012 г. пътува с доктори от УНИ-
ЦЕФ, извършващи ваксинация на
хора в отдалечени части на Ин-
дия, Непал и Република Конго. ç

Алберто Газале
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Íàêðàòêî

:

"Äîé÷å Âåëå": Áúäåùåòî íà  Ìåðêåë
çàâèñè îò ñïîðàçóìåíèå ñ Áúëãàðèÿ

Спорът между лидерите
на две от трите партии
в управляващата
коалиция - Ангела
Меркел (ХДС) и Хорст
Зеехофер (ХСС) - се
разгоря заради това, че
вътрешният министър
възнамерява да затвори
границите за мигранти-
те без документи или
за вече регистрираните
в някоя друга страна от
ЕС. Ангела Меркел ще
опита да договори с
Австрия, Италия, Гърция
или България двустран-
ни споразумения, които
да осигурят правната
основа за забраната за
пресичане на германс-
ката граница от
"транзитните" мигранти

САЩ са изпреварили
Германия
по молби за убежище през
2017 г. Съединените щати ста-
наха миналата година страна-
та членка на Организацията за
икономическо сътрудничество
и развитие с най-много молби
за убежище. Те изпревариха
Германия, която водеше кла-
сацията от 2013 г., се казва в
доклад на организацията. Мол-
бите за убежище в САЩ са се
увеличили с 26 процента, дос-
тигайки 330 000. Германия ре-
гистрира спад със 73 % на мол-
бите за убежище в сравнение
с рекордния брой през 2016 г.
Миналата година те са били об-
що 198 000. Следват Италия
със 127 000, Турция със 124
000 и Франция с 91 000.

Мексиканският
външен министър Луис Виде-
гарай осъди жестокото и неху-
манно разделяне на семейст-
вата на мигранти, влезли не-
законно в САЩ. Над 2300 де-
ца и млади мигранти бяха раз-
делени от родителите си, об-
винени, че са преминали не-
законно границата на САЩ,
според данни на администра-
цията на Доналд Тръмп. Въпре-
ки полемиката, която породи
тази политика, Тръмп я защити
и каза, че САЩ няма да се пре-
върнат в лагер за мигранти.

Молдовски съд
анулира изборната победа на
проевропейския кандидат за
кмет на Кишинев Андрей Нъс-
тасе. Съдът постанови, че
Нъстасе не е победител на из-
борите от 3 юни, без да даде
аргументи защо. Вчера той
обжалва решението на съда,
твърдейки, че то е политичес-
ки мотивирано. Анализатори
предполагат, че той вероятно
е нарушил изборното законо-
дателство, като е агитирал
след официалния край на пре-
дизборната кампания. Нъста-
се, прокурор, противопоста-
вил се на местните олигар-
си, спечели 52,5 % от гласо-
вете, побеждавайки кандида-
та на социалистите Йон Че-
бан.

Севернокорейските
деца
вече не страдат толкова от за-
бавяне на растежа, колкото
преди няколко години, съоб-
щи УНИЦЕФ. Въпреки това ед-
но на всеки пет деца е засег-
нато от този проблем, причи-
нен от хронично недохранва-
не. Такива са резултатите от
изследване на севернокорей-
ското Централно статистичес-
ко бюро, осъществено с тех-
ническата подкрепа на Детс-
кия фонд на ООН. В него са
били проверени 8500 дома-
кинства през 2017 г. Тези дан-
ни "показват леко подобре-
ние", но предизвикателствата
не са преодолени, каза УНИ-
ЦЕФ в комюнике. В столицата
Пхенян 10 на сто от децата
са засегнати от забавяне на
растежа, докато в северната
провинция Рянган (Янган) бли-
зо 32 на сто страдат от това.
Проучването е показало, че
питейната вода в над 1/3 от
домакинствата е замърсена.

Снимки Пресфото БТА

Þíêåð ñâèêâà ñðåùà çà ìèãðàöèÿòà
ñ ó÷àñòèåòî íà îñåì äúðæàâè

От стр. 1

Министър-председателят на
Македония Зоран Заев в Ско-
пие заплаши държавния глава Ге-
орге Иванов с процедура за им-
пийчмънт, ако той не даде зеле-
на светлина на договора с Гър-
ция. "Времето на политическото
шикалкавене свърши. Полити-
канстването вече не е на мода.
Ако македонските граждани
одобрят историческия договор с
членката на Европейския съюз
и след това господин Иванов на-
ложи вето върху резултатите от
допитването, ние ще поискаме
процедура по импийчмънт на
президента на страната", каза
Заев, цитиран от Епицентър.

Във вторник парламентът в
Скопие одобри на първо четене
документа и реши гражданите на

Çàåâ: Ìîæå äà ïîèñêàìå îòñòðàíÿâàíå íà ïðåçèäåíòà Ãåîðãå Èâàíîâ îò âëàñò

 Македонският премиер Зоран Заев по време на заседанието на парламен-
та в Скопие, който с 69 гласа "за" и без нито един "против" и "въздържал
се", ратифицира договора с Гърция за името. На заседанието не присъства-
ха депутатите от опозиционната партия ВМРО-ДПМНЕ.

Председателят на Европейската
комисия Жан-Клод Юнкер свиква
в неделя в Брюксел правителстве-
ни представители от няколко дър-
жави в ЕС на неформална работна
среща по миграцията и даването
на убежище, предаде ДПА.

"Свиквам неофициална работ-
на среща по въпросите на мигра-
цията и даването на убежище в
Брюксел в неделя, за да се работи
с група държавни или правителст-
вени ръководители на страните
членки, заинтересувани от намира-
не на европейски решения преди
предстоящото заседание на Евро-
пейския съвет", написа Юнкер в Ту-
итър. В срещата ще участват Авст-
рия, България, Германия, Гърция, Ис-
пания, Италия, Малта и Франция.

Тя ще се състои четири дни
преди срещата на върха на ЕС и
ще бъде насочена към преодоля-
ване на дълбоките разделения в
Европа по въпроса за миграция-
та. Този въпрос предизвика опас-
ност от разцепление в управля-
ващата коалиция на Меркел, а но-
вото правителство в Италия за-
сили натиска си върху други дър-
жави от ЕС да подпомагат спра-
вянето на страната с приижда-
щите мигранти. В неделя Герма-

ния ще представи на останалите
държави своя компромис по миг-
рацията, каза висш представител
на гръцкото правителство, цити-
ран от в. "Билд". Междувременно
италианският президент Серджо

Матарела заяви, че само обеди-
нен ЕС може да се справи с прис-
тигащите бежанци.

Ако германският канцлер не на-
мери в рамките на ЕС решение на
проблема с мигрантите, нейното

правителство най-вероятно ще се
разпадне. Бъдещето на нейния чет-
върти кабинет ще зависи и от въз-
можността да се договори с Бълга-
рия, коментира Никита Жолквер в
сайта на "Дойче Веле" . Развръзка-
та в острия конфликт между канц-
лерката и нейния вътрешен минис-
тър Хорст Зеехофер е отложена за
началото на юли. Министърът се
съгласи да изчака резултатите от
предстоящата на 28-29 юни среща
на върха на ЕС, преди да предпри-
еме едностранни мерки за ограни-
чаване на мигрантския поток в Гер-
мания.

Спорът между лидерите на две
от трите партии в управляващата
коалиция - Меркел оглавява Хрис-
тияндемократическия съюз (ХДС),
а Зеехофер - Християнсоциалния
съюз (ХСС) - се разгоря заради то-
ва, че министърът възнамерява да
затвори границите за мигрантите
без документи или за вече регист-
рираните в някоя друга страна от
ЕС. Меркел смята, че тази мярка
противоречи на европейските нор-
ми за предоставянето на убежище
и на германското законодателство,
а освен товаз е несправедлива по
отношение на такива държави, ка-
то Гърция и Италия.  ç

страната да отидат на референ-
дум, за да одобрят или отхвър-
лят двустранното споразумение.

От своя страна Георге Ива-
нов призова премиера веднага
да задейства процедура за им-
пийчмънт, като подчерта, че не-
говата позиция по отношение на
договора за името с Гърция е
окончателна и остава непроме-
нена, предаде МИА. "Призова-
вам Заев със същото мнозинст-
во от две трети, което е необ-
ходимо за промяна на консти-
туцията на Република Македо-
ния, веднага да започне проце-
дура за установяване на отго-
ворност на президента на ре-
публиката, тоест импийчмънт", се
казва в писмено съобщение за
медиите на президента Иванов
във връзка с изявлението на
премиера.  ç

Лидерът на антимигрантската италианска партия "Лига" Матео Салвини
твърди, че мнозинството от спасяваните в морето хора не са бежанци,
а икономически мигранти
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ÑÀÙ ñå èçòåãëÿò îò Ñúâåòà
çà ÷îâåøêèòå ïðàâà êúì ÎÎÍ
Èçðàåë ïðèâåòñòâà ðåøåíèåòî íà Âàøèíãòîí, Ðóñèÿ å ïîäàëà êàíäèäàòóðà çà ÷ëåíñòâî

САЩ обявяват из-
теглянето си от Съвета
за човешките права
към ООН, съобщи пос-
тоянният представител
на Вашингтон при све-
товната организация
Ники Хейли. "САЩ офи-
циално излизат от Съ-
вета за човешките пра-
ва към ООН", каза тя,
допълвайки, че органи-
зацията "не е достой-
на за името си".

"Предприемаме та-
зи стъпка, защото ан-
гажиментите ни не
позволяват да останем
част от лицемерна ор-
ганизация, обслужва-
ща собствените си ин-
тереси. Искам да бъ-
да пределно ясна, че
тази мярка не означа-
ва отстъпление от ан-
гажиментите ни към
човешките права",  за-

ÅÑ ìîæå äà ñúçäàäå ìèãðàíòñêè
öåíòðîâå èçâúí òåðèòîðèÿòà ñè

Евролидерите об-
мислят планове да из-
пращат спасените в
морето мигранти в
центрове извън тери-
торията на ЕС, което
е признак за по-твърд
подход по въпроса с
миграцията, пише в.
"Файненшъл таймс".

Центровете ще бъ-
дат използвани за от-
сяване на "икономи-
ческите мигранти" от
"тези, които имат нуж-
да от международна
закрила". Предложени-
ята ще бъдат обсъде-
ни следващата седми-
ца в Брюксел на сре-
щата на лидерите на

Постоянният представител на Вашингтон в ООН Ники Хейли
заяви, че САЩ се оттеглят от Съвета за човешките права към
ООН поради неговата предубеденост към Израел. Ако Съве-
тът се реформира, САЩ ще бъдат щастливи отново да се
присъединят към него, каза Хейли.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун и китайският президент  Си Цзинпин  вдигнаха   тост за
развиване на още по-тесни приятелски отношения между двете страни. При третото си посе-
щение за последните три месеца в Пекин Ким каза, че Пхенян и Пекин развиват "безпрецеден-
тно специални отношения".
Снимки Пресфото БТА / Интернет

Сенатът на канад-
ския парламент
одобри легализация-
та на марихуаната за
развлекателни цели
със закон, регламен-
тиращ отглеждането,
дистрибуцията и
продажбата й, преда-
де АФП. Страната е
първата сред членки-
те на Г-7, която
легализира марихуа-
ната за развлекател-
ни цели.

Притежанието на
канабис в Канада е
престъпление от
1923 г., но използва-
нето й за медицинс-
ки цели е разреше-

Êàíàäà ëåãàëèçèðà ìàðèõóàíàòà
çà ðàçâëåêàòåëíè öåëè

но от 2001 г.
Законопроектът

вероятно ще получи
кралско одобрение
(подписан указ от
генерал-губернатора,
който представлява
кралица Елизабет
Втора - б. р.), след
което правителството
ще трябва да избере
официална дата за
влизане на закона в
сила.

Очаква се мест-
ните власти да
получат осем до
дванайсет седмици,
за да установят къде
ще се продава
лекият наркотик. От

Роднини на пътниците на потъналия в Индонезия ферибот очакват новини на пристанище-
то Тигарас на езерото Тоба, Северна Суматра. Властите увеличиха до 180 броя на
пътниците, които са в неизвестност след потъването на ферибота, като това надвишава
тройно капацитета на ферибота. Открити са 18 оцелели и три тела, съобщи ръководите-
лят на националната спасителна служба.

средата на септемв-
ри канадците вече
ще могат да купуват
от лицензирани
производители на
различни места,
включително и да
поръчват онлайн.
Минималната въз-
раст за купуване и
употребяване на
канабис на федерал-
но ниво е определе-
на на 18 г., като
провинциите имат
право да въведат
праг от 19 г. Пълно-
летните ще имат
право да придобиват
открито до 30 грама
сушена марихуана.ç

предубеденост към ев-
рейската държава .
"Израел благодари на
президента Тръмп, на
държавния секретар
Помпейо и на посла-
ничката Хейли за тях-
ното смело решение
срещу лицемерието и
лъжите на т. нар. Съ-
вет за човешките пра-
ва към ООН", посочи
администрацията на
израелския премиер
Бенямин Нетаняху в
изявление. "През годи-
ните СЧП доказа, че е
организация, предубе-
дена и враждебна на
Израел, и е станала
предател на мисията
си да защитава права-
та на човека", се каз-
ва в изявлението.

Русия е подала кан-
дидатурата си за член-
ство в Съвета на ООН

по правата на човека
за периода между
2021 и 2023 г., часове
след оттеглянето на
САЩ от съвета, съоб-
щават руските медии,
цитирайки постоянна-
та мисия на Русия в
ООН, предаде Епицен-
тър.  "Русия ще про-
дължи ефективната си
работа в Съвета по
правата на човека за
поддържане на равен
диалог и сътрудничес-
тво в сферата на пра-
вата на човека. По та-
зи причина Русия
предложи кандидату-
рата си за членство в
Съвета по правата на
човека за периода
2021-2023 г.", посочи
първият секретар на
мисията на Русия в
ООН Фьодор Стржи-
жовски. ç

ЕС, пише британският
вестник, като цитира
проект за заключите-
лен документ на пред-
стоящата среща.

Идеята е следствие
от нарастващото поли-
тическо напрежение
заради миграцията в
Европа. Новият твър-
долинеен италиански
вътрешен министър
Матео Салвини отказа
миналата седмица да
допусне в Италия ко-
раб, превозващ над
600 мигранти, а гер-
манският канцлер Ан-
гела Меркел е изпра-
вена пред криза зара-
ди разногласия с коа-

лиционните си парт-
ньори по мигрантска-
та политика.

Предложението
обаче може да се на-
тъкне на правни преч-
ки, включително на
забраната да се изпра-
щат хора в страни, смя-
тани за небезопасни.
Остава неясна и съд-
бата на мигрантите, чи-
ито молби за убежище
в ЕС не бъдат одобре-
ни, което създава опас-
ност тези центрове да
се напълнят с хора, ко-
ито нито могат да оти-
дат в Европа, нито да
се върнат у дома, пише
"Файненшъл таймс".ç

яви Хейли.  Тя посочи
"хроничното предубеж-
дение на Съвета към
Израел", порицавайки

същевременно членс-
твото на страни като
Китай, Куба и Венецу-
ела, които биват обви-

нявани в нарушения на
човешките права. По-
вече от година САЩ
заплашват с напуска-
не на Съвета, който об-
виняват в предубеде-
ност към Израел и кой-
то не успяха да рефор-
мират.

Съветът е основен
орган на ООН по въп-
росите за човешките
права. Той бе създаден
през 2006 г., за да за-
мени Комисията по
правата на човека към
ООН . Мандатът на
САЩ в Съвета изтича
по принцип през 2019
г. Съветът има 47 чле-
нове.

Израел приветства
решението на САЩ да
излязат от Съвета за
човешките права
(СЧП) към ООН, обви-
нен от Вашингтон в
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Домакинът Русия срази
Египет с 3:1 на стадион
"Крестовски" в Санкт
Петербург и след втората
си поредна победа в
група А вече мисли за
осминафиналите на
световното първенство по
футбол. Автогол в 47-ата
минута на Ахмед Фатхи и
попадения на Денис
Черишев (59) и Артьом
Дзюба (62) донесоха
успеха за "Сборная". За
Черишев това бе трети
гол, с който той се израв-
ни с португалеца Кристи-
ано Роналдо начело в
голмайсторската листа.

Голямата звезда на
"фараоните" Мохамед
Салах (73 - дузпа) вкара
първия гол за Египет на
Мондиала, но отборът му
вероятно ще приключи
участието си още след
груповата фаза.

Нападателят пропусна
първия мач срещу Уруг-
вай (0:1), а срещу Русия
бе на линия, но не успя

"Сборная" с най-добър старт от всички домакини на Световно

Ðóñèÿ ñðàçè Åãèïåò çà 15 ìèíóòè
è ìèñëè çà îñìèíàôèíàëèòå
да помогне на тима.

След почивката "Сбор-
ная" тотално смачка
"фараоните" в рамките на
15 минути, когато паднаха
и трите гола във вратата
на Египет.

Русия вече има 6 точки
и е лидер в групата,
гледайки уверено към
осминафиналите на турни-
ра. Последният двубой на
домакините от тази фаза
е срещу Уругвай на 25
юни на стадиона в Сама-
ра.

Руският национален
тим по футбол започна
домашния Мондиал с
убедителни две поредни
победи над Саудитска
Арабия (5:0) на откриване-
то и срещу Египет (3:1)
във втория кръг от група
А. Това е най-добър старт
на страна - домакин на
световно първенство.
Италия също вкарва 8
гола при домакинството

 ç

повече голове, отколкото
на предните си две учас-
тия на Световно - общо 6
за шампионатите в Южна
Корея и Япония през 2002
година и в Бразилия през
2014 година.

Автоголът на Ахмет
Фатхи от Египет пък е
пети на настоящия
Мондиал.

Само на световното
първенство през 1998
година във Франция е
имало повече автоголо-
ве - 6.ç

Ñòàíèñëàâ ×åð÷åñîâ: Íà ïî÷èâêàòà
ðåøèõìå ïðîáëåìà è ñïå÷åëèõìå

Селекционерът на руския национален тим по футбол Станислав Чер-
чесов бе много доволен след втората поредна победа на домашното
световно първенство. "Имахме работа за вършене и я свършихме по
най-добрия начин. Сигурни бяхме, че можем дори да спечелим групата
и засега вървим по план. Остава ни един мач, за който ще се подгот-
вим много внимателно", започна наставникът.

"Ясно е, че впечатленията са добри. Ние решихме проблема. Какво
си казахме в съблекалнята на почивката? Нека това си остане за нас,
аз само предложих някои неща, няма да влизам в подробности. Исках-
ме да спечелим и успяхме. Ще летим за Москва и ще се готвим за
следващия ни мач", каза още Черчесов след успеха над Мохамед Са-
лах и компания.

Авторът на второто попадение за Русия при победата над Египет с 3:1 Денис Черишев беше избран за играч
на мача. Голмайсторът  печели приза за втори път, след като бе отличен за най-добър и в първия двубой при

победата над Саудитска Арабия, когато отбеляза два гола.
                                                                                                       Снимка Пресфото БТА

Åêòîð Êóïåð: Ëèïñâàøå íè
êîíöåíòðàöèÿ

Аржентинският селекционер на египетския национален тим Ектор
Купер заяви, че липсата на концентрация е основната причина за
загубата от домакина Русия с 1:3 във втория кръг на група А от светов-
ното първенство по футбол. "Ние направихме грешки, липсваше ни
концентрация. Изиграхме много добро първо полувреме. След това
получихме решаващи голове в рамките на само няколко минути и това
бе решаващо за крайния изход на срещата", коментира Ектор Купер
след второто поражение на "фараоните".

на шампионата на плане-
тата през 1934 година, но
и допуска две попадения

в първите си две срещи.
Любопитен факт е, че

"Сборная" реализира вече

Япония победи Колумбия
с 2:1 в първи мач и за два-
та тима в група Н от Мон-
диал 2018 в Русия. И ако
успехът на Страната на из-
гряващото слънце не е чак
толкова неочакван, то фе-
новете изумиха всички след
края на срещата.

Японските привържени-
ци отпразнуваха победата

ßïîíñêèòå ôåíîâå ïî÷èñòèõà
ñòàäèîíà ñëåä êðàÿ íà ìà÷à

на стадиона, поздравиха
своите играчи, а след това
започнаха да... чистят "Мор-
довия Арена" в Саранск. Ся-
каш по команда всички
японски привърженици из-
вадиха торбички и започна-
ха да събират отпадъците,
които самите те са напра-
вили по време на срещата
с Колумбия.ç

Бившият президент на
ФИФА Сеп Блатер пристиг-
на в Москва, за да наблю-
дава мачовете от Мондиал
2018. Очакванията са Блатер
да остане няколко дни в Ру-
сия, но все още не е ясно
дали ще присъства само на

Ñåï Áëàòåð ïðèñòèãíà
â Ìîñêâà çà Ìîíäèàë 2018

срещите в руската столица,
или предвижда и други дес-
тинации.  "Дойдох тук, за да
се наслаждавам на мачове-
те от световното първенст-
во", заяви Блатер, който се
настани в хотел в центъра
на руската столица.ç

Положително явление, което може да се превърне в мода по световните стадиони, се наблюдава на
Мондиал 2018. След като японските фенове се почувстваха неудобно от мръсотията, която направиха по
трибуните и си почистиха, примерът им бе последван от сенегалците. Кадри, на които фенове събират

чаши и кутии от храна, впечатлиха милиони по света и предизвикаха одобрението им. Интересното е, че и
двата отбора победиха, а някои питат дали биха постъпили така, ако резултатът не бе в тяхна полза -

Япония победи Колумбия с 2:1, а Сенегал - Полша 2:1 в срещи от група Н.
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06.00 Денят започва - сутрешен ин-
формационен блок с водещи Бо-
ряна Черганова, Илия Илиев и
Иво Никодимов

09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура - ин-

формационен културен блок с
водещи Александра Гюзелева и
Михаил Заимов

10.30 Здравето отблизо - здравно пре-
даване с водеща Мария Андоно-
ва /най-доброто/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Световното накратко - студийна

програма
13.00 "Бързо, лесно, вкусно" предста-

вя: "Вкусната Европа" - кулинар-
но предаване с водещ Ути Бъчва-
ров/п/

13.30 В неизвестност - тв филм /4
епизод/

14.30 Трето полувреме - коментарно
студио

15.00 Дания - Австралия, среща от
Световното първенство по фут-
бол - пряко предаване от Самара

17.00 Трето полувреме - коментарно
студио

18.00 Франция - Перу, среща от Све-
товното първенство по футбол -
пряко предаване от Екатерин-
бург

20.00 По света и у нас
20.30 Трето полувреме - коментарно

студио
21.00 Аржентина - Хърватия, среща от

Световното първенство по фут-
бол - пряко предаване от Нижни
Новгород

23.00 Трето полувреме - коментарно
студио

23.45 Въпрос на чест 3 - тв филм /12,
последен епизод/(16)

00.45 Телепазарен прозорец
01.00 Дания - Австралия, среща от

Световното първенство по фут-
бол /п/

02.50 Франция - Перу, среща от Све-
товното първенство по футбол
/п/

04.40 Въпрос на чест 3 - тв филм /12,
последен епизод/п/(16)

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс прайм" - анима-

ция
06.30 "Тази сутрин" - информационно

предаване
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Алексан-
дър Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 "Шоуто на Слави" /п/
13.30 Премиера: "Убежище от грехове"

- сериал, с. 1, еп. 21
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сери-

ал, с. 3, еп. 28
16.00 Премиера: "Алиса в страната на

любовта" - сериал, с. 1, еп. 27
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

17.50 Спорт тото
18.00 "Сърцето на града" - сериал, с. 1,

еп. 41
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Великолепният век:

Кьосем" - сериал, с. 2, еп. 47
21.30 Премиера: "Страсти в Тоскана" -

сериал, с. 4, еп. 14
22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 4,

еп. 12

01.00 "Шест сестри" /п./ - сериал
02.00 bTV Новините
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Времето лети"- сериал, с. 3, еп.

81

bTV Action

05.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5,
еп. 7

06.00 "Пингвините от Мадагаскар" -
анимация

08.00 "Стоте" - сериал, с. 2, еп. 7
09.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5,

еп. 7
10.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 5, еп. 10
11.15 "Тежки престъпления" - сериал,

с. 6, еп. 8
12.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 2, еп. 16
13.00 "Борба за справедливост" - ек-

шън, драма, криминален (САЩ,
1991), актьори - Стивън Сегал,
Джери Орбах, Джон Легуизамо,
Джина Гершон, Джо Чампа, Уи-
лям Форсайт и др.

15.00 "Стоте" - сериал, с. 2, еп. 8
16.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5,

еп. 8
17.00 Премиера: "Легендите на утреш-

ния ден"- сериал, с. 2, еп. 17
18.00 Премиера: "Тежки престъпрения"

- сериал, с. 6, еп. 9
19.00 Премиера: "Лонгмайър" - сериал,

с. 6, еп. 1
20.00 Премиера: "Готъм" - сериал, с. 3,

еп. 3
21.00 bTV Новините
22.00 "Кобра" - екшън, трилър, крими-

нален (САЩ, 1986), режисьор -
 Джордж Косматос, актьори -
 Силвестър Сталоун, Бригите Нил-
сен, Рени Сантони и др.

23.45 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 3
00.45 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 1
01.45 "Стоте" - сериал, с. 2, еп. 8
02.45 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 2, еп. 17
03.45 "Тежки престъпрения" - сериал,

с. 6, еп. 9
04.45 "Супер коли" - автомобилно пре-

даване

bTV COMEDY

05.00 "Загадките на Лора" - сериал
06.00 "Загадките на Лора" - сериал, с. 2
07.00 "Моето семейство" - сериал
08.00 "Шегаджии" - сериал, с. 4
09.00 "Комиците и приятели" - коме-

дийно шоу
10.00 "Сърдити старчета" - комедия

(САЩ, 1993), режисьор - Доналд
Петри, актьори - Джак Лемън,
Уолтър Матау, Ан-Маргарет, Бър-
джис Мередит, Дарил Хана, Ке-
вин Полак и др.

12.00 "Модерно семейство" - сериал
12.30 "Щурите съседи" - сериал
14.00 "Без пукната пара" - сериал
15.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
16.00 "Приятели" - сериал
17.00 "Шоуто на Слави"
18.00 "Щурите съседи" - сериал
19.30 "Моето семейство" - сериал, с. 5
20.00 "Стъпка по стъпка" - сериал, с. 7
21.00 "Приятели" - сериал, с. 9
22.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 4
23.00 "Хотел "Елеон" - сериал, с. 1
00.00 "Започни отново" - драма, ро-

мантичен, музикален (САЩ,
2013), режисьор - Джон Карни,
актьори - Кийра Найтли, Джеймс
Корден, Марк Ръфало, Хейли
Стейнфилд, Адам Левин, Катрин
Кийнър и др.

02.00 "Загадките на Лора" - сериал
03.00 "Кое е това момиче" - сериал
04.00 "Хотел "Елеон" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ризоли и Айлс" - сериал, с. 6
08.30 "Аватар" - екшън, трилър, фан-

тастика (САЩ, 2009.), режисьор
- Джеймс Камерън, актьори - Сам
Уортингтън, Джовани Рибизи, Си-
горни Уивър, Мишел Родригес,
Зоуи Салдана, Стивън Ланг и др.

11.45 "Ризоли и Айлс" - сериал, с. 61,
еп. 7, 8

13.45 "Дневниците на вампира" - сери-
ал, с. 8, еп. 3

14.45 "И се роди звезда" - комедия
(Италия, 2012), режисьор - Лу-
чио Пелегрини, актьори - Лучиа-
на Литизето, Роко Папалео, Пи-
етро Кастелито и др.

16.30 "Опасен копнеж" - трилър (Кана-
да, 2016), режисьор - Пол Ша-
пиро, актьори - Линдзи Харт-
ли, Палома Квиатковски, Дан
Пейн, Джедайда Гудакр и др.

18.30 "Оглупели от любов" - коме-
дия, драма, романтичен, САЩ,
2011 г., режисьор - Глен Фикара,
Джон Рекуа, актьори - Стив Ка-
рел, Райън Гослинг, Ема Сто-
ун, Джулиан Мур, Аналей Тип-
тън, Кевин Бейкън, Мариса То-
мей, Кристъл Рийд,Джон Каръл
Линч, Джона Бобо,  Джош Гро-
бан, Лиза Лапира,Джои Кинг, Бет
Литълфорд и др.

21.00 "Прецаканите" - драма, екшън,
криминален (САЩ, 2010), режи-
сьор - Силван Уайт, актьори -
Идрис Елба, Зоуи Салдана, Джеф-
ри Дийн Морган и др.

23.00 "Изчезването" - трилър, психо
(САЩ, 1993), режисьор - Жорж
Слюицер, актьори - Кийфър Съ-
дърланд, Сандра Бълок, Джеф
Бриджис, Нанси Травис и др.

01.15 "Ризоли и Айлс" - сериал, с.6
03.15 "Дневниците на вампира" - сери-

ал, с. 8

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Часът на Милен Цветков" /п/
06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
11.30 "Бон Апети" - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Войната на розите" - сериен

филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риен филм
14.30 "Прости ми" (премиера) - сериен

филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм

17.30 "Господари на ефира" /п/
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - преда-

ване на NOVA, нов сезон
21.00 "Хавай 5-0" - сериен филм, 7

сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 "София - Ден и Нощ" (премиера)

- риалити сериал
23.00 "Господари на ефира"
23.30 "Часът на Милен Цветков"
00.30 "Черният списък" - сериен филм,

4 сезон
01.30 "Докоснати от слънцето" - сери-

ен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04.00 "Войната на розите" - сериал/п/

Êèíî Íîâà

05.50 "Костюмари" - сериал /п/
06.45 "Драга фамилия" - сериал, се-

зон 3
07.45 "София - Ден и Нощ" /п/
08.50 "Дългът зове" - семеен филм с

уч. на Даниела Моне, Кели Блац,
Лесли Дейвид Бейкър, Дафни
Зунига и др. /п/

11.00 "Костюмари" (премиера) - се-
риал, сезон 6

12.00 "Любителката на мистерии: О,
бебче"- криминален с уч. на
Кели Мартин, Кейси Сандър,
Кларънс Уилямс III

14.15 "Кешбол" - спортна драма с уч.
на Брат Пит, Джоана Хил, Фи-
лип Сиймур Хофман, Робин Райт,
Крис Прат, Стивън Бишъп, Рийд
Даймънт и др.

17.00 "Безпощадно" - екшън с уч. на
Дуейн Джонсън, Оливър Джак-
сън-Коен, Карла Гуджино, Били
Боб Торнтън, Адеуале Акинуйе-
Агбайе, Том Беринджър, Майк
Епс, Маги Грейс, Муун Блъдгуд
и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
20.00 "От местопрестъплението: Ню

Йорк" - сериал
21.00 "Грозната истина" - романтична

комедия с уч. на Катрин Хейгъл,
Джерард Бътлър, Брий Търнър,
Ерик Уинтър, Черил Хайнс, Джон
Майкъл Хигинс, Ник Сарси, Бо-
ни Самървил

23.00 "От местопрестъплението: Ню
Йорк" - сериал, сезон 5 /п/

00.00 "Кешбол" - спортна драма с уч.
на Брат Пит, Джоана Хил, Фи-
лип Сиймур Хофман, Робин Райт,
Крис Прат, Стивън Бишъп, Рийд
Даймънт и др. /п/

Тв програма - четвъртък, 21 юни ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Променливо
Днес и утре времето ще бъде слънчево, с

развитие на купеста облачност, но кратко-
трайни превалявания в низините и по Черноморието са малко
вероятни. Валежи ще има около планините на Западна България,
включително в Софийско, главно в четвъртък. Температурите ос-
тават от 28 до 32 градуса. През нощта срещу събота над страна-
та ще нахлува по-хладен въздух. Вятърът ще се усили, по-чувс-
твително в Дунавската равнина. От запад на изток ще превали и
прегърми, като не са изключени и локални градушки. Съботният
ден ще бъде по-хладен, с температури от 19-21 градуса в север-
ните райони до 27-29 в Южна България. Ще бъде ветровито, с
умерен, на север в Дунавската равнина временно силен запад-
северозападен вятър. Облачността ще бъде променлива, в сле-
добедните часове има малка вероятност за превалявания, освен
в Рило-Родопската област, където ще има гръмотевични бури.

След неделя температурите постепенно ще се повишават.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 115

ВОДОРАВНО: "Шараните". Абаси. МЕЛИВЕНОН.
Ден. Хавана. Еритема. Риф. "До Радомир". Риза-
лит. Тим. Ни. Нота. Иконика. Лар. Декор. Ра-ра.
Минор. Лир ("Крал Лир"). Латинина (Юлия). Асана.
Ренин. Лам. Так. Карен. Титикака. Арагона. Анам.
"Коса". Онари. АТА. "Ралеви". "Орас". Бит. ПЕ. АВИН.
"На". "Народен". Набор. Но. Аламана. Ива. "Каме-
рата". Алат. Комат. Риторика.
ОТВЕСНО: "Тамарина гара". "Ориноко". "Ревизор".
"Терасата". "Ам". Калафат. Минерал. Рама. НИН. Ла-
динина (Марина). Еполет. Ливади. ЕНИН. Говедар.
"Те". ОТИКОН. "Тони". Емар (Гюстав). Фенер. "Ко-
ралина". Анати. Оратор. Атаров (Николай). Нат. Са-
нидин. Лами. "Ирина". "Томирис". КА. "Ана". Ар. Ба-
дем. "Кара Танас". Били. Семинар. Накат. Новак
(Витезслав). Винари. "Атакама". Арата.

bTV Cinema, "Прецаканите" - драма, екшън,
криминален, с Идрис Елба, Зоуи Салдана, Джефри

Дийн Морган и др., 21.00 ч.
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Отборът на ЦСКА ще се
изправи срещу тима на
Рига от Латвия в първия
квалификационен кръг за
Лига Европа. Това опреде-
ли тегленият жребий в
централата на УЕФА в
Нион. В първия мач
"червените" ще бъдат
домакини.

Рига се класира за
Лига Европа като трети в
крайното класиране на
местния шампионат.
Клубът е само на четири
години, след като през
2014-а тимовете на Карам-
ба и Динамо се обединя-
ват и формират новия
отбор. Наставник на Ригае
бившият македонски
национал Гоце Седлоски,
който миналата година
класира Вардар за групо-
вата фаза на Лига Европа.

Отборът на Левски ще
се изправи срещу Вадуц
(Лихтенщайн) в първи
квалификационен кръг на
Лига Европа. Вадуц е
носител на Купата на
Лихтенщайн, но се състе-
зава във втора дивизия
на Швейцария, където

през миналия сезон
завърши на четвърто
място с актив от 59 точки,
изоставайки на 26 от
победителя - Ньошател
(Ксамакс). Клубът играе
мачовете си на "Рейнпарк
Щадион", който има
капацитет от 7838 места,
но само 5873 от тях са
седящи. Вадуц държи
световния рекорд за
отбор със спечелени най-
много национални купи -
46, като от 1998 година
досега само през 2012
година не взима трофея.

"Червените" имат чети-
ри сезона в Суперлигата
на Швейцария, а най-
доброто им класиране е
осмото място от 10 отбо-
ра през 2015/2016 г.
Следващият сезон клубът
изпада, а през 2014/2015
година завършва девети.
При дебютния си сезон
през 2008/2009 година
Вадуц също изпада.

Най-голямата звезда на
тима е бившият украински
национал Марко Девич,
който има 35 мача и 7
гола за Украйна в перио-
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да 2008-2014 година.
Нападателят е бивш
футболист на Шахтьор
(Донецк), Металист (Хар-
ков) и Рубин (Казан).
първия кръг, а през сезон
2015/2016 година отпадна
след общ резултат 2:2 в
дербито с Тюн, заради гол
на чужд терен. Миналата
година Вадуц отпадна,
подобно на Левски, във
втория предварителен
кръг на Лига Европа от
норвежкия Одс.

Носителят на Купата на
България Славия започва
своето приключение в
Лига Европа срещу Илвес
(Тампере) от Финландия.

Левски среща Вадуц (Лихтенщайн),
а Славия - Илвес (Тампере),
на старта в турнира

Словашкият национал
Борис Секулич
е петото ново

попълнение на ЦСКА. 26-
годишният защитник идва в
ЦСКА от Слован (Братисла-
ва), където беше капитан
през изминалия сезон и
изигра 38 мача, като в тях
отбеляза 3 гола и направи
8 асистенции. Той беше
избран за най-добър десен
бек в Словакия за сезона.
Треньорът на ЦСКА Нестор
Ел Маестро познава много
добре Секулич, тъй като в
мачове от словашкото
първенство четири пъти са
се изправяли един срещу
друг през сезон 2017/
2018. До момента ЦСКА
привлече вратаря Данте
Стипица, защитника Стивън
Перейра, полузащитника
Жанио Бикел и крилото
Жоржиньо.

Петър Златинов ще
води Пирин

през новия сезон във
Втора лига. Тимът от
Благоевград започва
подготовка днес. Младият
специалист беше треньор
на Вихрен (Сандански)
през миналия сезон и
това ще му бъде първи
професионален клуб и
договор.

Ивет Лалова завърши
трета в спринта на 100 м

на турнира по лека
атлетика във Франция.
Българката финишира с
лично постижение за
сезона от 11.18 секунди
при попътен вятър от 1.1
м/сек. Победителка стана
Мари Жозе Та Лу (Кот
д'Ивоар) с 10.95 секунди, а
втора е представителката
на домакините Карол Заи с
10.16 секунди. При мъжете
на 100 метра спечели
китаецът Сие Чжъние с
9.97 секунди, което е нов
рекорд на Китай. Руският
лекоатлет Сергей Шубенков
спечели бягането на 110
метра с препятствия. 27-
годишният спортист
финишира за 12.99
секунди, което е най-добър
резултат в света за сезона.

Íàêðàòêî

:

Ïðîãðàìàòà çà äíåñ:
15 ч. - Дания - Австралия
18 ч. - Франция - Перу
21 ч. - Аржентина - Хърватия
Още за Мондиал 2018 на 21 стр.

Ръководството на Дунав (Ру-
се) реализира изключително
престижен трансфер. Полуза-
щитникът на "драконите" Кар-
лос Едуардо Жатоба вече е фут-
болист на португалският гранд

Äóíàâ ïðîäàäå èãðà÷ íà Ñïîðòèíã (Ëèñàáîí)

В първата среща "белите"
ще гостуват на "Тампере
Стейдиъм", а седмица по-
късно тимът на Златомир
Загорчич ще приеме
"жълтите" на стадион
"Васил Левски".

По предварителна
програма първите двубои
и на трите български
отбора са на 12 юли, като
само ЦСКА е домакин.
Има вероятност реваншът
на Левски на 19 юли да
бъде преместен с един
ден от УЕФА, тъй като и
Славия е домакин срещу
финландците от Илвес
Тампере (Финландия) на
същата дата. ç

Спортинг (Лисабон). Бразилецът
вече бе представен от ръковод-
ството на португалския клуб, а
неговият договор с "лъвовете"
е до 2023 година.

Карлос Жатоба дойде в Ду-

нав миналата есен и изигра 14
мача с екипа на отбора от Ру-
се. С трансфера на Жатоба в
Спортинг, Дунав стана първият
български клуб, който продава
чуждестранен футболист дирек-

тно в Спортинг (Лисабон). Еки-
па на португалския гранд са об-
личали Красимир Балъков ,
Ивайло Йорданов, Бончо Генчев,
Валери Божинов и Симеон
Славчев.ç

Ñàóòãåéò ãîòâè òðè ðîêàäè
çà ìà÷à ñ Ïàíàìà

ва" от Мондиала. В първата сре-
ща Англия надделя трудно с 2:1
над Тунис. Контузия в двубоя по-
лучи Деле Али и неговото здраве
ще бъде запазено за срещата с
Белгия, който е последен в гру-
па G. На мястото на играча на
Тотнъм срещу Панама на 24 юни
ще започне Рубен Лофтъс-Чийк,
който се включи силно в първа-
та среща.

Според "Телеграф" Рахим
Стърлинг, получил доста критики
за представянето си и пропуски-
те си срещу Тунис, може да отс-
тъпи мястото си на Маркъс Раш-
форд. "Сън" пък предполага, че
вместо Ашли Йънг срещу Панама
ще стартира Дани Роуз.ç

Селекционерът на Англия Га-
рет Саутгейт възнамерява да нап-
рави три промени сред титуля-
рите за втория мач на "Трите лъ-

Английските национали се забавляваха в басейна след успеха си с 2:1 над Тунис на Мондиал 2018. Селекцио-
нерът Гарет Саутгейт реши да проведе една от тренировките на тима във водни условия, а това прерасна в

истинска игра за играчите на "трите лъва". Те си устроиха истинско състезание с надуваеми еднорози.

Най-голямата звезда на Вадуц е бившият украински национал Марко Девич


