
днес

web:zemia-news.bgНАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК Брой 160 (7268) Год. XXX 70 ст.

22.08.2019
ЧЕТВЪРТЪК

Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!

Реклама 944944944944944 1010101010 2626262626

6ÇÀ ÄÎÌÀ

9
-16

ПРИЛОЖЕНИЕ
È Ìàêðîí

ïîäêðåïÿ Ðóñèÿ
çà ó÷àñòèå â Ã-8

ïðåç 2020 ã.

Президентът на Франция Еманюел
Макрон подкрепя американския си
колега Доналд Тръмп в неговия стре-
меж за връщане към формата Г-8 с
участието на Русия, предаде ТАСС.
Според Си Ен Ен лидерите на САЩ

и Франция са провели във вторник
телефонен разговор, по време на
който са изразили съгласие, че учас-
тие на Русия в срещата на върха
на "Голямата седморка" (Г-7) през
2020 г. би било целесъобразно. ç

нтересни данни се съдържат в статия на Све-
тослав Абросимов във в. "Сега". Съседна Сър-
бия е получила от Русия шест изтребителя
МиГ-29, а от Беларус още 8. Също от Русия е
получила безвъзмездно 30 модернизирани бой-
ни танка Т-72, 30 други бронирани превозни

Ìèëèàðäè, õâúðëåíè
â êàíàëà

È

обивите от слънчогледа ще
бъдат по-ниски, отколкото
очаквахме. Въпреки прогно-
зите, че много щяло да вали,
реколтата няма да е чак тол-
кова добра заради сушата, ко-
ментира Петър Славков от
Пловдивско. Земеделският
производител се грижи за
1200 дка със слънчоглед. Го-
тов е всеки момент да започ-
не да жъне. Някои негови ко-
леги в областта вече са изка-
рали комбайните. Според
изчисленията на Славков
най-много е валяло през ме-
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попари слънчогледа
Õåì ïî-íèñúê äîáèâ, õåì ïî-íèñêà öåíà, æàëâàò ñå ôåðìåðè
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средства, 30 използвани, но модернизирани БРДМ-2.
Също така системи за ПВО "Бук 2" и "Бук 3". Към
момента Белград има най-мощните ВВС на Западните
Балкани. Но тази безвъзмездна или на символични цени
помощ от приятелска славянска и православна Русия
не пречи на Сърбия да получава военна помощ и от
Пентагона - джипове, многоцелево оборудване, симула-
тори на операции, от Китай - 5,2 милиона евро за
отбранителни нужди, от Великобритания и Дания, и дру-
ги. Ето как се прави! Докато България, страна в никакъв
случай не по-богата от Сърбия, похарчи два милиарда
лева накуп за едни американски изтребители, които
тепърва ще бъдат построени и изпратени в България
след минимум пет години. Да не говорим за огромните
разходи за самолетни писти, логистика, въоръжение, чиято
сметка тепърва ще дойде в София. Ако Вашингтон иска-
ше да ни бъде искрен и ценностен партньор, щеше да
подари на бедна България въпросните F-16. Вместо това
ние си плащаме и за базите им,  за самолетите им, за
геополитическите им прищевки, от които страда пре-
димно икономиката и социалната ни политика. "Сделка-
та" (в кавички е, защото смисълът на думата сделка е
да има взаимна изгода в рамките на пазарната логика,
а не унизително изнудване на купувача от продавача)
за F-16 е еманация на неефективната политика на днеш-
ните управляващи на безропотно подчинение към външ-
ни "началства". Така постъпихме с трите стратегически
енергийни проекта, с антируските санкции, които не
само вредят на закъсалата ни икономика, но противо-
речат на мнението на 80-90% от българите. Така в
близкото минало бе с ликвидацията на цели отрасли от
индустрията, земеделието, енергетиката, блоковете на
АЕЦ "Козлодуй", само защото при социализма бяха ре-
ални конкуренти на западните гиганти в тези сфери. В
същото време Сърбия защитава своя интерес, развива
балансирани стратегически партньорства, пази нацио-
налната си чест, суверенитет и държавност. И печели,
докато ние хвърляме милиарди в канала…

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ
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Преди това полицаи
обискираха дома на Яне-
ва в Скопие. По инфор-
мация на МИА предстои
и обиск на офиса на
Янева в прокуратурата.
Вчера Янева бе извика-
на на разпит в прокура-
турата за организирана
престъпност по случая
"Рекет", който се отнася
за изнудване на обвиня-
ем в Специалната про-
куратура известен биз-
несмен. В записите око-
ло скандала "Рекет" се
споменава лице с ини-
циали З. З., за което се
предполага, че е преми-
ерът Зоран Заев. ç

Маркетинговият директор
на "сините"  Цветан Въл-
чев беше пребит зверс-
ки с железа от двама не-
познати буквално пред
офисите на клуба на ста-
дион "Георги Аспарухов",
вчера сутринта, докато е
отивал на работа. Вълчев
моментално е закаран с
линейка в болница УМ-
БАЛ "Царица Йоана-ИСУЛ"
в безсъзнание. След нап-
равените му изследвания
се оказа, че травмите му
са изключително тежки.
Мъжът, който вече е в
съзнание, е минал ядре-
но-магнитен резонанс,
след което стана ясно, че
черепът му е счупен на
четири места. < 24

Три сигнала за
поставени взривни
устройства доведоха
до евакуации и про-
верки на две летища и
в сградата на нацио-
налната телевизия.
Към момента няма
открити бомби на
нито едно от местата,
предаде вчера bTV.

Сигнал за бомба е
получен на летище
София - Терминал 1,
в 09:20 ч. Проверката
е приключила, пот-
върдиха от МВР. Не
се наложила евакуа-
ция на хора, като
няма и прекъсване на
полети.

Подобен сигнал бе-
ше получен на слу-
жебния имейл на
летище Пловдив в
10:30 ч. Бяха евакуи-
рани пътниците от
полет за израелската
столица Тел Авив.
Заплахи бяха получе-
ни и на аерогарите
във Варна и Бургас.

Също така анони-
мен подател е изпра-
тил писмо до служеб-
ния имейл на Българ-
ската национална те-
левизия, че има
бомба в сградата на
институцията на ул.
"Сан Стефано" 29 в
София. Бяха получе-
ни заплахи и в други
редакции на медии. ç

Âúëíà îò
áîìáåíè
çàïëàõè
Çà ùàñòèå
ÌÂÐ íå îòêðè
âçðèâíè
óñòðîéñòâà

ÄÄ
сец юни, когато са паднали
138 л/кв. м. "За сметка на то-
ва от 14 юли до 21 август не
е паднала и капка дъжд при
нас", отбелязва земеделецът.

В другия край на Бълга-
рия, в Добруджа също се очак-
ва прибирането на слънчо-
гледа да започне по-рано.
Фактор отново е засушаване-
то, твърди Радостина Жекова
от Добруджанския съюз на
зърнопроизводителите. През
тази година общите площи с
маслодайната култура в об-
ластта са 717 хил. дка.

Димитровград.
По повод 15 години от
създаването на Дневен

център за деца с увреждания
се провеждат редица

забавни мероприятия.
Вчера децата имаха "Глинено

ателие" и изработиха с
помощта на  майстора

Ивайло Господинов различ-
ни изделия и сувенири.

Снимка Пресфото БТА

Ìàÿ Ìàíîëîâà èìà øàíñ
äà îáåäèíè íåäîâîëíèòå
â Ñîôèÿ < 3

Íåëåïî êóäêóäÿêàíå ñðåùó

Ïëàñèäî Äîìèíãî
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Не приемам поста на
председател на Съвета по
киберсигурност като
капан, заяви вицепремие-
рът Марияна Николова
пред "Нова телевизия".
Според нея в държавата
не можело някакъв конк-
ретен сектор да се опре-
деля като "горещ картоф".
Тя посочи, че Съветът се
състои от 18 ръководители
на важни държавни ве-
домства, включително
силовите, като МВР, МО,
ДАНС, МВнР, МТИТС,
както и ключови ръково-
дители на разузнавателни-
те служби. Ще има и
представител на прези-
дента, който ще бъде

Âèöåïðåìèåðúò Íèêîëîâà ïëàøè
õàêåðèòå ñúñ ñòðîãè ñàíêöèè
Ñ 5 äî 15 ãîäèíè çàòâîð è
äîæèâîòíà çàáðàíà äà ïîñåùàâàò
ñòðàíè-÷ëåíêè íà ÅÑ, ãðîçÿò
êðàäöèòå íà êîìïþòúðíè äàííè

определен с указ. По
думи на Николова задача-
та на Съвета ще е да
изготви Стратегията по
киберсигурност. Тя съоб-
щи, че вече е сформирана
междуведомствена група в
Министерството на право-
съдието относно киберре-
кета. След като Съветът
започне работа, аз лично
ще предложа промени в
Наказателния кодекс, тъй
като считам, че санкциите
са изключително заниже-
ни, заяви Николова,
посочвайки, че предвиде-
ните наказания са от 2 до
8 години. Тя предлага за
подобни провинения от 5
до 15 години затвор.

Правителството прие реше-
ние, с което дава съгласие ге-
нерал-майор Данчо Дяков да бъ-
де освободен от длъжността на-
чалник на Националната служ-
ба за охрана от 30 август 2019
г., съобщиха от Правителстве-
ната информационна служба. В
съответствие с чл. 7. т. 1 от За-
кона за Националната служба за
охрана освобождаването на на-
чалника на службата се извър-
шва след съгласуване с Минис-

Ïðàâèòåëñòâîòî ñå ñúãëàñè äà îñâîáîäè ãåíåðàë-ìàéîð
                      Äàí÷î Äÿêîâ êàòî øåô íà ÍÑÎ

де съгласието си генерал-лей-
тенант Ангел Антонов да бъде ос-
вободен от длъжността начал-
ник на Националната служба за
охрана. Той беше депозирал
пред президента на Румен Ра-
дев писмо, с което желае да бъ-
де освободен от поста. От НСО
заявиха, че мотивите за остав-
ката са преминаване на дипло-
матическа служба. Антонов е ге-
нералният консул на България в
Санкт Петербург. ççççç

Áåç êèáåðâîéñêè
íÿìà äà ìèíå!

терския съвет, уточни Епицен-
тър.бг. Според източници от пре-
зидентството Дяков сам е поис-
кал да бъде освободен от пос-
та, като е посочил лични моти-
ви. Президентът Румен Радев
назначи Дяков на длъжността на-
чалник на Националната служ-
ба за охрана на 7 март 2018 г.
и го удостои с висше офицерс-
ко звание генерал-майор. Това
се случи, след като януари съ-
щата година правителството да-

Êàáèíåòúò îäîáðè ñúçäàâàíåòî íà ëå÷åáíî
çàâåäåíèå çà áîëíè÷íà ïîìîù

Всеки хакер трябва да
знае, че ще го грози
санкция от най-високо
ниво. Той може да получи

и доживотна забрана да
посещава страни членки
на ЕС, предупреди още
Николова. ççççç

Правителството прие Решение,
с което одобрява създаването на
"МБАЛ Свети Иван Рилски Габро-
во" ЕООД. Това е първото лечеб-
но заведение за болнична помощ,
което се създава с Решение на
Министерски съвет, в съответст-
вие с промените в Закона за ле-
чебните заведения, съобщи епи-
център.бг. Тригодишният бизнес
план за развитие на "МБАЛ Свети
Иван Рилски Габрово" ЕООД пред-
вижда болницата да разполага със
107 легла и да изпълнява меди-
цински дейности в обхвата на ме-
дицинските специалности по вът-
решни болести, пневмология и
фтизиатрия, кардиология, гастро-
ентерология, нефрология, ендок-
ринология и болести на обмяна-
та, нервни болести, физикална и
рехабилитационна медицина и об-
разна диагностика. Съгласно оцен-
ката на потребностите, изготвена

Вече си имаме председа-
тел на Съвета по киберсигур-
ността. Със своя заповед Бой-
ко Борисов назначи вицепре-
миера Марияна Николова. В
този, иначе консултативен и
координиращ орган, влизат
представители на 18 важни
ведомства в държавата, в т.
ч. на министерствата на вън-
шните и вътрешните работи,
на отбраната, на ДАНС, както
и ключови ръководители на
разузнавателните служби.
Президентът подписа указ и
също прати там свой човек.

Сега, както обещава Мари-
яна Николова, която е адвокат
по професия, предстои разра-
ботване на Стратегия по кибер-
сигурност. И по нейно лично
предложение ще има промени
в Наказателния кодекс, за да
се увеличат чувствително сан-
кциите спрямо любителите на
киберрекета.   Всеки хакер,
прогнозира тя, трябва да знае,
че може да получи и доживот-
на забрана да посещава стра-
ни-членки на ЕС.

Без кибервойски обаче ня-
ма да стане. Ако държавата е
решила да дава пари в тази
сфера, по-добре да ги вложи
в следващия етап на модер-
низация на Българската армия,
т. е. в изграждането на Войс-
ки за киберсигурност, включ-
ващи стационарни и мобилни
формирования. У нас военна-
та експертиза вече е наясно
с въпроса. Очаква се идеите
да се конкретизират в стра-
тегическия преглед на систе-
мата за национална сигурност,
който включва в себе си и
отбраната. Подобно организа-
ционно-щатно усилие съвсем
няма да е само с ведомстве-
на значимост. Както виждаме,
у нас армията е навсякъде -
при гасенето на пожари, при
наводнения, при издирването
на престъпници, при охрана-
та на границата, при борбата
с африканската чума и т. н.
Същото е и с киберпростран-
ството. Няма как да го затво-
риш някъде. Впрочем няма да
сме първите. В Норвегия, чи-
ято армия е около 25 хиляди
воини, кибервойските са съз-
дадени преди седем години с
над хиляда IT  специалисти в
униформа. Да не говорим за
Китай, които наред с всичко
имат сили за стратегическа
поддръжка, които включват
космически и кибервойски.

Остава да прочетем какво
ще пише в Стратегията за ки-
берсигурност. Ако разпилеем
силите и средствата, обаче ще
си стоим на същия хал.
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ПриЗЕМЯване

диология, нефрология, пневмоло-
гия и фтизиатрия, физикална и ре-
хабилитационна медицина в об-
ластта, са ограничени. В рамките
на процедурата по Закона за ле-
чебните заведения е получено и
становище от НЗОК, според кое-
то е нецелесъобразно увеличава-
не финансирането на лечебните
заведения за болнична помощ в
област Габрово за заплащане на

дейности, които се изпълняват от
съществуващите лечебни заведе-
ния.

С оглед това Министерският
съвет реши да одобри създаване-
то на "МБАЛ Свети Иван Рилски
Габрово" ЕООД, която да осъщес-
твява медицински дейности по
следните специалности, за които
е установена потребност съглас-
но Националната здравна карта:
вътрешни болести, пневмология
и фтизиатрия, кардиология, неф-
рология, физикална и рехабили-
тационна медицина и образна ди-
агностика.

Съгласно нормативните изис-
квания с решението е определен
срок от три месеца, в който уп-
равителят на дружеството да по-
даде заявление до министъра на
здравеопазването за издаване на
разрешение по чл. 47 от Закона
за лечебните заведения.ççççç

Правителството отпусна 20 792 899
лева по Национална програма "Опти-
мизиране на вътрешната структура на
персонала" за 2019 година. Средства-
та са за изплащане на обезщетения за
месеците май-юни 2019 година пора-

Ïðàâèòåëñòâîòî îòïóñíà 20
792 899 ëâ. çà îáåçùåòåíèÿ â
ñôåðàòà íà îáðàçîâàíèåòî

от Изпълнителна агенция "Меди-
цински надзор" въз основа на На-
ционалната здравна карта, в об-
ласт Габрово напълно са изчер-
пани възможностите за разкри-
ване на нови легла по специал-
ностите гастроентерология, ендок-
ринология и болести на обмяна-
та, нервни болести, както и неп-
рофилирани вътрешни легла, а за
нови легла по специалностите кар-

ди промяна в структурата и състава на образова-
телни институции, прекратяване на трудови право-
отношения на друго основание или преструктури-
ране. Средствата ще се осигурят за сметка на бю-
джета на Министерството на образованието и на-
уката за 2019 г.ççççç
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Íà âòîðè òóð ùå ÿ ïîäêðåïÿò è
ìíîãî äåñíè, ñìÿòàò åêñïåðòèòå
îò ñàéòà "Åïèöåíòúð"

Àíàëèç: Ìàíîëîâà èìà øàíñ äà
îáåäèíè íåäîâîëíèòå â Ñîôèÿ

Ако омбудсманът Мая
Манолова се яви на
изборите за кмет на
София на 27 октомври, тя
има сериозен шанс да
получи подкрепата на
тези софиянци, които
търсят алтернатива. Това
пише в анализ на сайта
"Епицентър". В него се
казва още:

На втори тур Манолова
може да "разтвори ветри-
лото" към десницата,
обирайки гласовете и на
всички, които смятат, че
моделът на управление на
града е изчерпан.

Йорданка Фандъкова е
начело на града от десет
години и досега винаги е
печелила изборите от раз.
Целта и на лявото, и на
част от десните е да се
стигне до пробив в София.
Естествено това би се
отразило болезнено върху
ГЕРБ, подривайки автори-
тета на партията като
безспорен шампион на
всички видове избори.

Нещо повече, пътят на
Борисов към върховете на
голямата политика тръгна
именно от кметския стол
в столицата и една загуба
в цитаделата на партията

Ãîëÿì Ñòåôàí Äàíàèëîâ ïîêàçâà ìúæåñòâî è
÷óâñòâî çà õóìîð ïðåäè ñëîæíàòà îïåðàöèÿ

той би приел като личен
неуспех, какъвто не помни
в последните 14 години.

Затова София се явява
кауза - за левите е кауза-
та за пробив в неудържи-
мия досега възход на
ГЕРБ, за управляващите -
каузата да защитят власт-
та си.

Почти е сигурно, че ако
общественият защитник
реши да играе за кмет на
София, това ще стане от
името на Инициативен
комитет. Симпатии към
Манолова проявяват и от
десницата - част от зеле-
ните и част от "Движение
България на гражданите".

"Работим върху създа-
ването на силна платфор-
ма за София, която най-
накрая да подреди столи-
цата и да гарантира
реализиране на огромните
й възможности", заяви
преди време пред телеви-
зия "Европа" председате-
лят на ДБГ Димитър
Делчев и така изрази
недоволството на партия-
та от начина, по който се
управлява най-големият
български град. ДБГ и
Манолова бяха сред
активните защитници на

Стефан Данаилов е в добро
състояние. Това заяви директо-
рът на МБАЛ "Бургасмед" Стоил
Апостолов в ефира на "Нова те-
левизия".

76-годишният актьор и пър-
ви зам.-председател на БСП бе-
ше приет в ортопедичното отде-
ление на лечебното заведение в
понеделник. Той е със счупване
на бедрена шийка. Инцидентът с
легендата на българското кино и
театър е станал в неделя в апар-
тамента му в Приморско.

"Инцидентът е плод на случай-
но подхлъзване, не е нещо фа-
тално", твърдят негови близки.

"Състоянието му е стабилно,
без промяна в показателите му

рите в трите столични
избирателни района
гласовете намаляха до 54
215. В 25-и МИР "Демокра-
тична България" дори бе
на четвърто място - след
ГЕРБ, БСП и ВМРО.
Затова на втория тур на
вота тази есен пред
десния избирал има две
изкушения - дали да
"натрие носа на ГЕРБ" или
да подкрепят "по-малкото
зло срещу комунистите".

Манолова е на прага
на атака на една от най-
възловите позиции в
държавата, при това с
огромен шанс да успее.
Самата й досегашна
позиция на обществен
защитник й предложи
чудесни възможности да
уплътни образа си на
политик, които реагира на
обществените настроения.
А в момента те не са в
полза на Фандъкова.
Манолова успя да превър-
не омбудсмана в институ-
ция, която е антистатукво-
то. Нещо повече, тя
самата се превърна в
институция.

Въпросът е докъде
гражданската й идентич-
ност и партийна обвърза-
ност ще генерират полити-
ческия ентусиазъм, който
да я катапултира в друго
политическо измерение",
пише сайтът "Епицентър".ç

каза Цанков.
"Мисля, че операцията ще е

в Бургас. Стефан това е решил,
а щом той го е решил, трудно
човек може да му повлияе. Щом
той си е намерил екипа и бол-
ницата, на която разчита, значи
всичко е наред", добави той.

Племенницата му Росица Да-
наилова, която неотлъчно е до
него, каза, че "късметът му сра-
боти и този път."

"По молба на Мастъра съоб-
щавам на целокупния български
народ, че той е добре, не е в
тежко състояние. Чувства се доб-
ре. Каза, че е ранен партизанин
- така да го приемаме", подчерта
Обрешкова.ç

Íà òîçè äåí
:

Събития
” 565 г. - За първи път се
съобщава за чудовище в Лох
Нес, Шотландия.
” 1849 г. - Във Видин
пристига като емигрант
унгарският революционер
Лайош Кошут.
” 1864 г. - Дванадесет нации
подписват първата Женевска
конвенция - учредени са
Червеният кръст и Червеният
полумесец.
” 1879 г. - От 22 до 31 август
се състои събор на митрополи-
тите и духовенството в София
по уредба на църквата в
Княжество България.
” 1886 г. - Срещу Преврата в
България от 21 август започва
контрапреврат, оглавяван от
Стефан Стамболов и подпол-
ковник Сава Муткуров.
” 1941 г. - Втората световна
война: нацистките войски
достигат до Ленинград и по-
късно започват Блокадата на
Ленинград.
Родени
” 1862 г. - Клод Дебюси,
френски композитор
” 1902 г. - Лени Рифенщал,
немска кинорежисьорка
” 1903 г. - проф. Александър
Обретенов, български изкуст-
вовед
” 1904 г. - Дън Сяопин,
китайски революционер и
политик, ръководител на
Китайска народна република,
архитект и идеолог на епохал-
ните реформи в Китай за
създаване на социализъм с
китайска специфика и отваряне
на КНР към света.
” 1909 г. - Стоян Ц. Даска-
лов, български писател
” 1920 г. - Рей Бредбъри,
американски писател-фантаст
” 1922 г. - Борислав Шарали-
ев, български режисьор
” 1926 г. - Леда Тасева,
българска актриса
” 1936 г. - Петър Младенов,
външен министър от 1971-
1989 г., генерален секретар на
ЦК на БКП от 1989-1990 г.
президент на Република
България от април до юли
1990 г.
Починали
” 1485 г. - Ричард III, крал на
Англия
” 1922 г. - Майкъл Колинс,
ирландски революционер
” 1989 г. - Александър
Сергеевич Яковлев, съветски
авиоконструктор

Депутатът Пенчо Милков е кан-
дидатът на БСП за България за
кмет на Русе, обяви на прескон-
ференция в дунавския град народ-
ният представител Крум Зарков.

Пенчо Милков е подкрепен от
5 партии - БСП, АБВ, Политическо

Ïåò ïàðòèè çàä êàíäèäàòà íà ÁÑÏ çà êìåò íà Ðóñå Ïåí÷î Ìèëêîâ

щият момент за операцията. Със-
тоянието му, пак повтарям, не на-
лага спешност", каза още Апос-
толов.

"Състоянието му за положе-
нието, в което се намира и диаг-
нозата му, е добро. Има даже чув-
ство за хумор", заяви директо-
рът.  "Чакат го рехабилитации. На-
дявам се да се възстанови бър-
зо", завърши лекарят.

Синът на Стефан Данаилов -
Росен Цанков, също коментира
състоянието на артиста: "Говорих
с него вечерта, когато се случи
това. Той е в много добра конди-
ция. Той е със страхотен дух. Че-
тох доста спекулации, но искам
да се знае, че всичко е наред",

движение "Социалдемократи",
Движение за радикална промяна
"Българска пролет" и Съюз за оте-
чеството. Коалицията ще участва
в местния вот с общ кандидат и
обща листа и ще се казва "Оби-
чаме Русе".

Кандидатурата на Милков
официално ще бъде издигната на
общинската конференция на со-
циалистите в Русе на 31 август.

В брифинга участват общин-
ските ръководства на сдружава-
щите се партии, както и народ-
ните представители Крум Зарков

и Георги Стоилов.
Червените разчитат на про-

бив в града, тъй като активът на
ГЕРБ е разколебан в подкрепата
си за официалния кандидат Диа-
на Иванова, наложена от нацио-
налното ръководство.

"Причината за тази коалиция
са три неща. Първо е обичта към
Русе - затова нашата коалиция
се казва "Обичаме Русе", второ-
то, което ни обединява е куражът
да се изправим срещу статукво-
то, срещу доминацията на ГЕРБ
на местно и национално ниво,

смелостта да предложим ясна и
честна алтернатива за друг начин
на развитие. Третото, което ни
обединява, е вярата, че сме отк-
рили точния човек, който да зае-
ме поста кмет на Русе. Русе има
нужда от нова енергия и Пенчо
Милков е човекът, който може да
я даде", заяви на пресконферен-
цията зам.-председателят на ПГ на
"БСП за България" Крум Зарков.

"Наясно съм с трудностите,
които ще срещна, знам пред как-
во се изправям. Виждам как мо-
жем да изградим в Русе такъв

живот, който да накара русенци
да бъдат горди. Амбицията ми е
да накарам русенци да искат про-
мяна, да спомогнат за нея, за-
щото положението днес е неп-
риемлимо", заяви на пресконфе-
ренцията Пенчо Милков.

"Да спрем мърморенето! Не-
ка да въведем Русе в 21-ви век.
Това изисква нови решения и нов
тип политици", продължи канди-
датът за кмет. Той бе категори-
чен, че само по пътя на едине-
нието могат да бъдат постигнати
високите цели.ç

Общественият защитник Мая
Манолова се срещн с представите-
ли на Министерството на правосъ-
дието, ръководството на Агенцията
по вписванията и адвокати. Тема
на разговора в офиса на омбудс-

мана ще са методическите
указания, приложими в дейността
на длъжностните лица по регистра-
ция в процеса по разглеждане и

произнасяне по заявления,
искания, актове на съда, на

държавни органи за вписване и
заличаване на обстоятелства и

обявяване на актове в Търговския
регистър и регистъра на юридичес-

ките лица с нестопанска цел

машинния вот и срещу
последните промени в
Изборния кодекс, силово
наложени от ГЕРБ.

В подкрепа на каузата
на Манолова - алтернати-
ва на днешния модел в
столицата, говори и
фактът, че гласовете за т.
нар. традиционна десница
в София непрекъснато
намаляват. На евроизбо-

от вчерашния ден", каза дирек-
торът на бургаската болница.

"Ще се избере най-подходя-
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Съд срещу фалшиви
млади фермери,
решили да източат
1 милион лева
Окръжна прокуратура-Благо-
евград е внесла за разглежда-
не в съда обвинителен акт
срещу двама земеделски про-
изводители от региона, непра-
вомерно получили близо 20
хиляди лева по мярка 112 за
млади фермери от старата
програма за развитие на
селските райони ПРСР 2007-
2013 г., съобщиха съдебната
институцията.Парите са пла-
тени авансово през 2010 г. по
договор с фонд "Земеделие"
за подпомагане по мярка 112
за създаване на стопанства на
млади фермери и бизнес план
към него. В действителност
обаче земеделското стопанст-
во не било развито, а в
периода от 19 януари 2010 г.
до 18 септември 2014 г.
получените средства били
използвани не по предназна-
чение, се посочва в решение-
то. Пред фонда единият от
кандидатите декларирал, че
има съществуващо земеделско
стопанство от 5 дка оранже-
рийни домати, което възнаме-
рява да развие, ползва необ-
ходимото количество земя и
наличие на достатъчен капитал
- 40% от стойността на про-
екта. Условия за това изобщо
не били създадени, като целта
на фалшивите фермери била
да получа над един милион
лева по програмата.

Съдят фермерка, наела
9 крави за субсидии
Окръжната прокуратура в Русе
е внесла в съда обвинителен
акт срещу фермерка от град
Две могили, кандидатствала с
несъществуващи жи-
вотни по схемата за обвърза-
на подкрепа и неправомерно
получила близо 2500 лева.
През 2016 г. тя декларирала
за субсидии 10 крави, при
положение че гледа само
една, останалите били 5 овце
и 2 телета. В края на 2015 г.
била уведомена от Община
Две могили, че заради про-
мени в Закона за собстве-
ността и ползването на земе-
делски земи е необходимо
броят и видът на отглежданите
животни в животновъдния й
обект да бъдат съобразени с
площта на ползваните паси-
ща, като в случай, че живот-
ните са по-малко, договорите
за наем на земеделски земи
от общинския поземлен фонд,
какъвто бил този на обвиняе-
мата, щели да бъдат прекрате-
ни. За да изпълни новите
изисквания, обвиняемата
наела 9 млечни крави, които
само документално регистри-
рала, без да ги отглежда ре-
ално. Кандидатствала за под-
помагане по "Схемата за об-
вързано подпомагане на
млечни крави", като подала
документи с невярно съдържа-
ние. Срещу това получила
2719,93 лева, от които 271,99
лева й се полагали за нейната
кравата, а останалите 2447,94
лева са отглеждани от друг
животновъд и не й се полагат.

Ñëåä 1 ñåïòåìâðè èçïëàùàò 300 ëâ.
çà äåçèíôåêöèÿ íà ñâèíñêà êî÷èíà
Ñîáñòâåíèêúò îáà÷å òðÿáâà äà çàÿâè, ÷å íàé-ìàëêî åäíà
ãîäèíà íÿìà äà îòãëåæäà ïðàñåòà â ñòîïàíñòâîòî ñè

След 1 септември т. г. ще започ-
не изплащането на еднократната
помощ в размер на 300 лева на
стопаните, предприели мерки за
почистване и дезинфекция на
обектите, след доброволно усвоя-
ване на месото от прасетата в
личните стопанства, съобщават от
Българската агенция по безопас-
ност на храните.

Право на обезщетение имат
стопанствата в 20-километровите
санитарни зони около индустриал-
ните ферми и тези, определени с
висок епизоотичен риск от Област-
ните епизоотични комисии. За по-
голямо улеснение на собственици-
те на прасета, представители на
Областните дирекции по безопас-
ност на храните ще посетят насе-
лените места за изплащане на
подпомагането, за което кметът
предварително ще обяви деня и

часа. Средства ще се превеждат и
по банков път.

Допустими за подпомагане са
собственици, които отглеждат до
пет прасета за угояване, разполо-
жени в санитарни зони и отглежда-
ни във ферми тип "лично стопанст-
во", които не продават на пазара,
а добиват месо само за лична
употреба. Те трябва да бъдат вклю-
чени в списък, изготвен от кмета
на населеното място и заверен в
срок до 26 август. Документът се
представя в Областната епизоотич-
на комисия, заверен от областния
управител и от официалния ветери-
нарен лекар, с подпис и печат.

Заявленията за обезщетение се
подават в кметствата. Те са по
образец, в който всеки собственик
декларира, че е усвоил доброволно
месото. За да се възползва от
помощта той трябва да е извършил

Асоциацията за защита
на животните и чиновници-
те в ЕС призоваха Румъ-
ния, най-големия износител
на добитък за трети стра-
ни, да прекрати транспор-
тирането на живи животни
в Близкия изток до края на
летния сезон, пише Mea-
tinfo. В момента Румъния се
готви да изнесе 70 000 жи-
ви овце в страните от Пер-
сийския залив, а Брюксел
вече предупреди, че екст-
ремните температури не
позволяват да се гаранти-
ра, че животните няма да
пострадат при транспорти-
рането им, съобщава
Euronews.

Ние получихме кадри,
показващи ужасните усло-
вия, в които животните са
превозвани до страните от
Персийския залив през лет-
ните месеци, отбелязва Ви-
тенис Андрюкайтис, евроко-

Ïðèçîâàõà Ðóìúíèÿ äà ñïðå èçíîñà íà æèâè æèâîòíè

мисар, отговарящ за здра-
вето и безопасността на
хранителните продукти, в
писмо до министъра на зе-
меделието и развитието на
селските райони на Румъ-
ния Петре Дея.

Прогнозата за времето в
региона на Персийския за-
лив показва температури

ви животни, в това число и
Близкият изток, Румъния
затваря очи за стотиците
хиляди овце и хиляди глави
едър рогат добитък, страда-
щи от продължителните пъ-
тувания до Близкия изток в
жегата, провокираща невъ-
образими страдания на жи-
вотните, заяви Ванеса Хъд-
сън, лидер на Партията за
защита на животните.

В телевизионно изявле-
ние министър Дея каза, че
при никакви условия няма
да бъде въведена забрана
за износ.

От друга страна, Мери
Пана, президент на Асоци-
ацията на селекционерите
и износителите на едър ро-
гат добитък, овце и свине,
смята, че индустрията губи
пари, изнасяйки живи жи-
вотни вместо свежо и пре-
работено месо с по-висока
добавена стойност. ç

почистване и дезинфекция. Собстве-
никът трябва да заяви, че няма да
отглежда прасета в стопанството си
за период най-малко от 12 месеца
след последната дезинфекция.

Кметовете на населените места
ще изготвят констативен протокол
по образец за удостоверяване на
доброволно усвояване на месото и
почистване и дезинфекция на
стопанството. Кметовете имат
ангажимент да публикуват на
публично място списъците със
стопаните, които следва да получат
помощ. ç

�
Íàêðàòêî

Вирусът на африканска-
та чума по свинете (АЧС)
влезе и на територията на
Витоша, най-посещаваната
от жителите и гостите на
София планина у нас. Ново
огнище на чума е открито
на територията на държав-
но ловно стопанство "Ви-
тошко-Студена", където е
намерено заразено диво
прасе, съобщи БНР.

Предстои да бъде изда-
дена заповед на изпълни-
телния директор на Българ-
ската агенция по безопас-
ност на храните (БАБХ) д-р
Дамян Илиев за огранича-
ване на достъпа и дейнос-
тите в обхват от 200 кв. км,
каза Дамян Дамянов, ди-
ректор на Югозападното
държавно предприятие. От
заповедта ще стане ясно

È Âèòîøà ïîä ÷óìíà áëîêàäà
кои райони на планината
ще бъдат забранени за дос-
тъп на туристи, събирачи на
билки и дървосекачи.

Четири са вече огнища-
та с АЧС в горските терито-
рии, стопанисвани от пред-
приятието.

Заради откритото умря-
ло диво прасе в района на
Велинград, забранителната
зона ще засегне и горски-
те територии на Якоруда,
където ще бъдат преустано-
вени дърводобива, пашата
и събирането на билки, гъ-
би и горски плодове.

Заради усложнената си-
туация с Африканската чу-
ма се предлага сезонът за
груповото ловуване на ди-
ва свиня да бъде открит
преди 1 октомври, допълни
Дамян Дамянов. "Има под-

готвено проектопостановле-
ние за изтегляне срока на
груповия лов, което трябва
да мине през парламента.
Идеята е да може министъ-
рът да променя сроковете,
т.е. да почва по-рано и
евентуално да се удължава
предвид ситуацията",каза
още той.

Близо 200 диви свине са

отстреляни до момента в
обхвата на Югозападното
държавно предприятие, а
заложените капани са 140.
Направени са над 700 пре-
вантивни претърсвания в
гората. Процесът по нама-
ляване на популацията на
дивите прасета върви бав-
но, признават от горското
ведомство. ç

над 46 градуса по Целзий.
Законодателството на ЕС
забранява превозването на
животни при температура
над 30 градуса.

Ние дълбоко съжалява-
ме, че, макар другите стра-
ни да признават за лошите
условия, при които се осъ-
ществява експортът на жи-
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Когато се говори за преки-
те чуждестранни инвестиции в
страната, е добре таблиците на
БНБ да се четат внимателно. На
първо четене нещата изглеждат
не чак толкова зле, защото пре-
ките чуждестранни инвестиции
в България за първото полуго-
дие са 4571 млн. евро и нарас-
тват със 152.6 млн. евро в срав-
нение със същия период на ми-
налата година. Това изрично се
посочва в информацията на БНБ
по въпроса. Но там има и други
данни. "Дяловият капитал (пре-
ведени/изтеглени парични и
апортни вноски на нерезиденти
в/от капитала и резервите на
български дружества, както и
постъпления/плащания по сдел-
ки с недвижими имоти в стра-
ната) е отрицателен и възлиза
на 687.6 млн. евро за януари -
юни 2019 г. Той е по-нисък с
495.1 млн. евро от дяловия ка-
питал за януари - юни 2018 г.,
който е отрицателен в размер
на 192.6 млн. евро. Нетният по-
ток от инвестиции на чуждест-
ранни лица в недвижими имоти
е положителен в размер на 3.3
млн. евро, при положителен не-
тен поток от 10.9 млн. евро за
януари - юни 2018 г.

По страни, най-голям дял в
инвестициите в недвижими имо-
ти имат Русия (1.1 млн. евро),
Латвия (0.5 млн. евро) и Ка-
захстан (0.5 млн. евро), съоб-
щава още БНБ. Това означава,
че чуждите инвеститори изна-
сят капиталите си от България
и тази тенденция се задълбоча-
ва. Вместо да увеличават капи-
талите си у нас, или да създа-
ват нов бизнес, външните ин-
веститори предпочитат да фи-
нансират това, което вече имат
или им е останало в България,
със заеми.

"За януари - юни 2019 г. нет-
ният поток по подстатия Дълго-
ви инструменти (промяната в
нетните задължения между дру-
жествата с чуждестранно учас-
тие и преките чуждестранни ин-
веститори по финансови, обли-
гационни и търговски кредити)
възлиза на 1096.2 млн. евро,
при 268.4 млн. евро за януари
- юни 2018 г", пише БНБ. Вяр-
но е, че дълговото финансира-
не на дъщерни дружества също
се брои за пряка инвестиция.
Тя обаче става доминираща, ко-
гато инвеститорите си създават
опции за бързо изтегляне от ед-
на държава.

Съдете сами дали подобна
(дългова) инвестиционна актив-
ност може да се смята за приз-
нак за високо доверие към биз-
нес климата в България от стра-
на на външните инвеститори. А
е факт, че именно тези - дълго-
вите инвестиции са единстве-
ната причина за отчетения ръст
на преките инвестиции в Бълга-
рия.

Петър ИЛИЕВ, от NEWS.BG

Добивите от слънчогле-
да ще бъдат по-ниски,
отколкото очаквахме.
Въпреки че казваха, че
много щяло да вали,
реколтата няма да е чак
толкова добра заради
сушата, коментира Петър
Славков от Пловдивско
за Агри.БГ. Земеделският
производител се грижи
за 1200 дка със слънчог-
лед. Готов е всеки момент
да започне да жъне.
Някои негови колеги в
областта вече са изкара-
ли комбайните. "Добивите
ще бъдат от порядъка на
200-250 кг/дка. Миналата
година имах средно 350
кг/дка. Освен това и
изкупната цена, която
сега обявяват в района, е
по-ниска. Тази година е
480-500 лв./тон, докато

миналата беше 570 лв./
тон," сравнява земеделс-
кият производител.

Оказва се, че най-
големият фактор за по-
ниските резултати е
продължителната суша.
Според изчисленията на
Славков най-много е
валяло през месец юни,
когато са паднали 138 л/
кв.м. "За сметка на това
от 14 юли до 21 август не
е паднала и капка дъжд
при нас," констатира
младият мъж. "То при нас
все пак валя. Имам коле-
ги в Хасковския край,
където е още по-зле
положението. Там добивът
е от 100 до 200 кг/дка ",
казва още той.

В другия край на
България, в Добруджа
също се очаква прибира-

Ñóøàòà óäàðè è ñëúí÷îãëåäà
Õåì ïî-íèñúê äîáèâ, õåì ïî-íèñêà öåíà,
æàëâà ñå ôåðìåð â Ïëîâäèâñêî

нето на слънчогледа да
започне по-рано. Фактор
отново е засушаването,
твърди Радостина Жекова
от Добруджанския съюз
на зърнопроизводителите
за БТА. През тази година
общите площи с масло-
дайната култура в област-
та са 717 хил. дка. Според
Жекова в района на
Каварна, Шабла и Дуран-
кулак през последните
месеци не е имало кой
знае колко дъжд и прогно-

зите там са за 200 кг/дка.
В другите общини слънчог-
ледът се развива по-добре
и вероятно ще достигне
350 кг/дка.

Първите оферти за
изкупуване на маслодай-
ната култура в региона са
по-ниски спрямо година
по-рано. Тя започва да се
търгува на 520 лв./тон,
докато през 2018 г. цената
й е била далеч по-спра-
ведлива - 620 лв./тон,
припомня Жекова. ç

О Б Я В А

Институтът по криобиология и хранителни технологии, на основание чл. 16, ал. 2, във
връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 5 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на "Част от втори етаж от административната сграда на ИКХТ", с
полезна площ 230 м2 и първоначална наемна цена от 2000 лева, част от недвижим имот
публична държавна собственост, находящ се на адрес: гр. София, бул. "Черни връх" 53.

Търгът ще се проведе в сградата на ИКХТ, гр. София 1407, бул. "Черни връх" №53 на
24.09.2019 г. от 11.00 часа. Депозитът за участие, в размер на 200 лева, се внася по
банковата сметка на ИКХТ IBAN - сметка BG50UNCR96603130046511, BIC UNCRBGSF УниК-
редит Булбанк. Тръжната документация може да бъде получена в деловодството на ИКХТ
срещу представяне на документ за заплатена цена от 42.00 лв., с включен ДДС, всеки
работен ден от 20.08.2019 г. до 12.00 на 20.09.2019 г. Оглед на обекта може да се извърши
всеки работен ден до 20.09.2019 г. от 09.00 до 15.00 часа, като необходимо условие е
закупуване на тръжната документация. За допълнителна информация: тел: 0878968732.

"Изненада е, че сред
кандидатите за изграждане-
то на проекта АЕЦ "Беле-
не", има български компа-
нии". Това заяви пред БТВ
енергийният министър Теме-
нужка Петкова по повод
поддадените 13 заявления
за изграждането на проек-
та АЕЦ "Белене". По думите
й интересът към АЕЦ "Беле-
не" наистина е сериозен и
той трябва да бъде реали-
зиран на пазарен принцип,
без предоставяне на коо-
перативна гаранция, дър-
жавна гаранция и без
сключване на дългосрочни
договори за закупуване на
електрическа енергия. Тя да-
де да се разбере, че това
са заявленията, а не офер-
тите. Сега предстои работа
на комисията, която да раз-
гледа всички заявления.

Ïåòêîâà èçíåíàäàíà îò áúëãàðñêèòå êàíäèäàòè çà ÀÅÖ „Áåëåíå“

Срокът на работата на ко-
мисията трябва да приклю-
чи до 90 дни. Ако не успеят
да се справят със задача-
та, ще бъде удължен сро-
кът, но експертите могат да
се справят и по-рано, уве-
ри енергийният министър.

България ще участва в
реализацията на АЕЦ "Бе-

лене" чрез Националната
електрическа компания
(НЕК) и своите активи. Не
се предвиждат корпоратив-
ни гаранции, държавни и
договори за дългосрочно
закупуване на електричес-
ка енергия. Петкова посо-
чи, че ако има промяна, то
това ще бъде направено от

парламента. Процедурата е
била отворена и свободна
за всички страни и компа-
нии, които искат да участ-
ват, но Петкова смята, че
основният акцент трябва да
бъде, че в процедурата са
дали заявка компании, ко-
ито са световни лидери в
енергетиката. "Това е една
много сериозна заявка", ка-
тегорично заяви енергийни-
ят министър.

На Теменужка Петкова й
е трудно да каже дали са
възможни някакви отстъп-
ки, тъй като това е голям
проект. Енергийният минис-
тър увери, че периодично
се извършват проверки от
за сеизмичната сигурност
на площадката на АЕЦ "Бе-
лене". Тя е абсолютно си-
гурна и хората трябва да бъ-
дат спокойни. ç

"За мен оптимистични-
ят вариант да заработи тол
системата е от 1 февруа-
ри 2020 г., но би могло и
по-рано, защото има про-
цедури, които трябва да
преминат". Това заяви пред
БТВ професор Олег Асе-
нов, член на Управителния
съвет на Агенция "Пътна
инфраструктура". По думи-
те му за конкретна дата
може да се говори труд-
но, но АПИ има желание и
по-рано да започне. Най-
важното според Асенов е
да се започне плавно и
ефективно. Агенция "Пътна
инфраструктура" работи за
последната тестова тари-
фа за тол системата, коя-
то вече се е обсъдила на
обществения съвет. Тя
трябва да бъде между 18
и 25 стотинки на киломе-
тър за товарен камион над
12 тона.

В следващите няколко

Âëàñòòà ðàçèãðàâà 1 ôåâðóàðè äîãîäèíà â èãðàòà
„Òóêà èìà, òóêà íÿìà“ çà òîë ñèñòåìàòà

седмици се предвиждат
интензивни разговори в
работните групи в общест-
вения съвет, за да може
да се стигне до консенсус,
защото без тарифи и пок-
ритие няма как да се пус-
не тол системата, поясни
Олег Асенов. Той мисли, че
тарифи под 15 стотинки на
километър не са здравос-
ловни. Проф. Олег Асенов
увери, че тестовете на тол
системата засега вървят
успешно и имат съществен
интерес към нея от стра-
на на превозвачите. Най-
сериозните дискусии спо-
ред него са колко бързо
да се избира маршрутът.

По отношение на пожа-
ра на АМ "Струма", Асенов
отбеляза, че се работи в
две посоки - пълно засне-
мане на конструкцията и
вредите, които са нанесе-
ни. Повече от две седми-
ци се правят проверки на

всички подмостови съоръ-
жения и трябва да се пред-
приемат както бързи мер-
ки, така и мерки за пре-

венция. В петък АПИ ще из-
лезе с конкретно станови-
ще какви мерки за превен-
ция ще предприеме. ç

КОМЕНТАР

Ïîëîâèí ìèëèàðä åâðî
äÿëîâ êàïèòàë
èçòåêúë îò Áúëãàðèÿ
çà ïúðâîòî ïîëóãîäèå
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КООП новини

АВГУСТ 2019

от Европа и света

ПЪРВО ПОСЕЩЕНИЕ НА АРИЕЛ ГУАРКО - ПРЕЗИДЕНТ
НА МКА В РЕГИОН АЗИЯ-ПАСИФИК

Президентът на МКА
направи 12 дневна офи-
циална обиколка на на-
ционалните кооперативни
организации - членове на
МКА Азия - Пасифик от
Тайланд, Сингапур, Индо-
незия, Китай, Корея и
Япония.

Кооперативното движе-
ние в региона бележи изключително развитие и подем, с
най-висок принос е за БВП на страните си, като същев-
ременно е признат партньор и получава изключителна
подкрепа от своите държави. Активно участват в реализи-
ране на Целите за устойчиво развитие на ООН, а доказа-
телство за значимия принос в икономиката на страните
си е включването им в Световния кооперативен монитор
"Глобал 300" за 2018.

Исторически момент беше първото посещение на Пре-
зидента на МКА в Сингапур с цел обсъждане възможности-
те за сътрудничеството между кооперациите. По време на
посещението си Президентът се запозна с дейността на:

Национална федерация
на кооперациите, Сингапур
(SNCF) - учредена през
1980 г. Тя обединява, за-
щитава и представлява ин-
тересите на 1,4 милиона
членове и 66 кооперации.

Здравна кооперация
(NTUC Health) - предоставя
здравни услуги, включващи
дневна грижа за възрастни
хора, старчески домове и по-
мощници за дома.

Център за обучение
(NTUC LHUB) - създаден
през 2004 г с цел подпома-
гане на бизнеса да разгърне
пълния потенциал на най-цен-
ния си актив - човешкия ка-
питал. За да останат конку-
рентоспособни във времена-
та на Индустрия 4.0 (Дигита-

лизация на индустрията), организациите се нуждаят от слу-
жители, които да притежават необходимите технологични,
адаптивни и технически умения. Към днешна дата в центъ-
ра за обучение са заети 400 сертифицирани преподавате-
ли в 5 учебни бази, предлагат се над 500 курса и се
предоставя обучение на 16 700 организации от Сингапур.

НОВ ПРОЕКТ НА МКА ЗА ЗАСНЕМАНЕ НА СЕРИЯ
КЪСОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ ЗА КООПЕРАЦИИТЕ ПО
СВЕТА

Всеки ден по целия свят кооперациите подобряват
стандарта на живот на хората и стимулират местното
устойчиво развитие. Кооперативният модел не само га-
рантира достойни условия на труд, но и укрепва устойчи-
вите общности за намаляване на социалните и икономи-
ческите неравенства.

С подкрепата на Партньорската програма МКА - ЕС

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

 Главна дирекция "Международна дейност", ЦКС

ФИНЛАНДИЯ
ФИНЛАНДСКИ КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ (SOK FINLAND)

ЕВРО КООП ОТБЕЛЯЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Генералната асамблея на ООН обяви да-
тата 7 юни 2019 за Световен ден за без-
опасност на храните, за да привлече вниманието на света
към последиците за здравето от замърсените храни и води.
Темата на деня е "Световният ден за безопасност на храни-
те - бизнес на всички".

Светът се обедини, за да отпразнува нашето общо
право на достъп до безопасна и качествена храна, което
е от съществено значение за всички нас да живеем
здравословен живот. Посланието на Агенцията по храните
и земеделието на ООН (FAO) е, че от мястото, където се
произвежда храната, до мястото, където се сервира, всички
ние играем важна роля и споделяме отговорността.

Всички участници във веригата на доставки носят от-
говорност за безопасността на храните и най-вече тър-
говците на дребно, които имат мисия да обслужват ежед-
невно над 500 милиона потребители в Европа.

По този повод Тодор Иванов - генерален секретар на
ЕВРО КООП коментира: "…Потребителните кооперации са с
основен принос в ежедневното предоставяне на безопас-
на и качествена храна на достъпни цени на своите 34
милиона потребители…"

Европейският орган за безопасност на храните (EFSA)
представи доклад с резултатите във връзка със Световния
ден. Какво показва "Евробарометър" /редовни проучвания
на общественото мнение във всички страни - членки на
ЕС/?. Трите най-големи опасения свързани с храните са:
� Произход: 53%
� Цена: 51%
� Безопасност: 50%
ЕВРО КООП се гордее, че членовете му са водещи във

всяка от трите области.
� ПРОИЗХОД: КООП

Италия е единственият
търговец на дребно в
страната, който е проек-
тирал и използва систе-
ма "Електронен нос", която може да открие произхода на
съставките на всеки един продукт, като по този начин
гарантира пълна проследяемост на всичките повече от
4000 стоки с марка КООП;
� ЦЕНА: Потребителните кооперации

в цяла Европа и по света гарантират
високо качество на разумни цени. Про-
дуктите с марка КООП се асоциират с
безопасност и се ползват с изключител-
ното доверие на европейските потребители, които правят
своя отговорен избор избирайки марка КООП.
� БЕЗОПАСНОСТ: Още през

2017 г. КООП Дания елиминира от
асортимента си от етикетите с
марка КООП 12-те най-разруша-
ващи ендокринната система хими-
кали и широко лобира пред датс-
ките власти за прилагане на под-
ходящо законодателство, забраня-
ващо използването им на пазара. КООП Дания изисква от
своите доставчици да следват примера и да премахнат
всички вредни пестициди, ендокринни разрушители и хи-
микали.

през месец януари -
Сара Викари и режисьо-
рът Андреа Манчори за-
почнаха пътуване по
света, за да посетят и
заснемат серия от къ-
сометражни филми за

някои от най-впечатляващите и вдъхновяващи истории за
кооперации от различни сектори на икономиката на пет
континента. Проектът aroundtheworld.coop представя раз-
личен поглед върху съществуващата огромна мрежа от
кооперации, оказваща положително въздействие върху
ежедневието на милиони хора.

Пътуването стартира от родната Италия и продължава
чак до Африка. В Южна Италия посещават кооперациите
Casa di Alice (домът на Алис) и Altri Orizzonti - Jerry Essan
Masslo, чиято дейност е да отглеждат различни сорт кул-
тури върху конфискувана от мафията земя, като по този
начин дават нов живот на пустеещите земи и едновре-
менно с това подкрепят социалната и икономическата
интеграция на мигрантите.

Втората спирка от пътуването им е Имсуане (Мароко),
където екипът е топло посрещнат от кооперация за про-
изводство на биологични арганови масла Toudarte. Този
проект предлага по-проспериращо бъдеще за над 100
жени, като не само насърчава социалното и икономичес-
ко развитие, но и има безспорно положително въздейст-
вие, свързано с даването на повече права на жените.

Кооперация за производство на ориз COPRORIZ-Ntende
от Руанда, Африка е третата им спирка.

Този проект ще предостави възможност да се покажат
примери от практиката за кооперации от различни сфери
на икономиката, с цел за да се постигне по-дълбоко
разбиране за приноса на кооперациите по света.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ИСТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЖЕНА ПОЕ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА
КОМИСИЯ

Кооперативна
Европа приветства
Урсула фон дер Ла-
йен, новоизбрания
Председател на Ев-
ропейската Коми-
сия (ЕК). Много от
политическите при-
оритети, които ще бъдат в основата на работата на пред-
стоящата ЕК са в съответствие с основните приоритети
на Кооперативна Европа, изложени в стратегическия до-
кумент "Кооперативно бъдеще за Европа. Да участваме
активно и ние", включваш Европейския стълб за социал-
ни права, предприемачески политики и екологична устой-
чива икономика.

Жан-Луи Бансел, Президент на Кооперативна Европа
сподели по повод избирането на новия Председател: "…При-
ветстваме визията на Урсула фон дер Лайен за утрешна-
та Европа и потвърждаваме готовността си да работим в
тясно сътрудничество с представителите на Европейската
комисия, за да подкрепим оформянето на политическа
визия за Европа, ориентирана към хората…"

Изслушванията на кандидат-комисарите ще се прове-
дат през октомври. След съставянето на Комисията, пред-
стои одобрение от Парламента, а официалното назнача-
ване на комисари от Европейския съвет се очаква да
бъде през ноември.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА КООПЕРАЦИИТЕ
В СФЕРАТА НА ИНДУСТРИЯТА, ЗАНАЯТИТЕ И
УСЛУГИТЕ ПРАЗНУВА 40 ГОДИНИ ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО СИ

Европейската конфе-
дерация на кооперации-
те в сферата на индуст-
рията, занаятите и услу-
гите (CECOP-CICOPA) е
гласът на повече от
40 000 трудово-произво-
дителни кооперации пред
европейските институции.
Членове са национални
съюзи на трудово-произ-
водителните кооперациите от 15 европейски страни, кои-
то заедно предоставят над 1,3 милиона работни места.
Организацията защитава основната позиция, че в Соци-
ална Европа икономическият растеж и социалния прогрес
вървят ръка за ръка.

 КОПЕРАТИВНА ЕВРОПА - РЕГИОНИ НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

EВРОПЕЙСКА  АСОЦИАЦИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ
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Чумата по свинете
отдавна измести като
тема страстите в Стран-
джа, но един голям въп-
рос остана неизяснен от
тогава - как така стадото
на Ани Петрова от Боля-
рово оживя. Да припом-
ним: изследванията уста-
новиха чума в овцете й,
тя не повярва, не пусна
ветеринарите да евтанази-
рат. Стадото оцеля, Петро-
ва загуби едва 7-8 живот-
ни, за които твърди, че са
умрели от преяждане. До
днес води съдебни битки
с Агенцията за безопас-
ност на храните, които
преминават с променлив
успех. Как така оцеля
стадото в Болярово, е
изключително важна тема,
далеч по-значима от чисто
българските вариации
на "ох и ах". Тя касае
науката и приложението й
в политиката и управле-
нието.

Болно от чума стадо
оживява, това без ирония
е причина да се проведат
поне няколко световни
научни форума по въпро-
са. Но няма такива.
Обясненията може да са
две. Или имаме гигантска
конспирация, в която не е
имало чума, а съответните
учени и владетели на
света са замесени - и
българското фейсбук
поселение се оказва
право в теориите си; или
чумата, както много неща
на този свят, особено
свързани с приложението
на медицината, е условно
- и това е известно на
истинските специалисти.
Как така условно, ще
попитате, нали иде реч за
чума? Ами така - напри-
мер при човека някои
хепатитни вируси може да
донесат ужасни последст-
вия. Те са заразни, лека-
рите изискват крути
мерки за неконтактност,
доколкото човек може да
ги приложи в ежедневие-
то. Но дори да се активи-
ра, при ниски нива виру-
сът може успешно да бъде
преболедуван, да бъде
потискан…. И човекът да
доживее до дълбоки
старини, да създаде
здраво семейство. За
животни, разбира се,
никой не полага толкова
грижи и не взема под
внимание условностите.

Един писмен дебат в
българския парламент
хвърля светлина по
темата. Той е с дата 26
юли 2019 г. Почти месец
измина от тогава, но
медиите, поради незаин-
тересованост или отразя-
ване на текущи скандали,
не му обърнаха внима-
ние. В рамките на парла-
ментарния контрол земе-
делският министър Де-
сислава Танева отговоря
на депутатски въпрос за
Болярово.

Êàê òàêà îöåëÿ ñòàäîòî íà Àíè Ïåòðîâà â Áîëÿðîâî!? Òîâà êàñàå íàóêàòà è ïðèëîæåíèåòî é â ïîëèòèêàòà è óïðàâëåíèåòî

Питането е: установен
ли бе в крайна
сметка щамът.

Именно писмените й
разяснения дават най-
правдоподобната версия
защо стадото оцеля, както
и защо ветеринарите в
Югоизточна България не
регистрираха типичните
болестни белези. Но от
дискусията за пореден път
става ясно и защо въпре-
ки всичко стадото следва-
ше да бъде избито.

В отговора си Танева
цитира окончателния
доклад на френската
референтна за ЕС лабора-
тория (CIRAD) за чумата в
България по дребни
преживни животни

техника "Златен стандарт",
препоръчвана от OIE.

Заключения: Получени
бяха ясни положителни
резултати за наличие на
вируса на ЧДПЖ в Бълга-
рия,

но получените проби
нямаха достатъчните
високи нива на рибо-
нуклеинова киселина,
за да се установи секвет-
ност. Подобно на това, от
мястото бяха докладвани
само няколко от типични-
те за ЧДПЖ инфекцията
симптоми. На основанията
на тези резултати вярва-
ме, че възникването на
ЧДПЖ в България вероят-
но е било причинено от

опасно, зависи от метода
на изследване (затова
CIRAD пунктуално обясня-
ва лабораторните техники,
иска да отхвърли възраже-
нията). Но има и второ,
по-важно обстоятелство -
още в разгара на епидеми-
ята ветеринари обяснява-
ха, че преди години подоб-
ни вируси са влизали от
Турция, били са убивани
единствено болните живот-
ни. От здравите някои се
разболяват, други преболе-
дуват. В крайна сметка
стадата изграждат имуни-
тет. Но тогава не сме били
член на ЕС, нямало е
изискване за масово
умъртвяване.

Първото официално
огнище в Турция е през
1992 г., как ли за толкова
време при оживените
контакти с българските
мюсюлмани заразата не е
влизала у нас?

 Влизала е, естествено,
просто никой не е изслед-
вал. В крайна сметка най-
интересни са отговорите
на други два въпроса.

Можеха ли избитите
стада да оцелеят, подобно
на това на Ани Петрова?
Очевидно да - слаб щам,
нейните са живи.

Но можеха ли да не се
избият? Да, но само ако и
другите фермери залост-
ваха портите си, или не
бяхме в ЕС - по правилата
на Съюза се евтаназира.

В публичното простран-
ство излязоха мнения, че
в нито един документ Съ-
юзът не повелява масово
избиване - истина е, но
теоретична. На практика
точно избиване се изисква
- затова нашите власти
получиха пари и много
потупвания по рамото.

ЕС, подобно на всяка
бюрократична съвре-
менна структура, е
великодушен демокра-
тичен господар -
нищо не налага задължи-
телно в документи, подчи-
нените следва да се сещат
сами. Ако се справят,
биват поощрявани. Ако се
провалят - носят цялата
отговорност. Но не бива
да се бърза с изцяло
негативната оценка на ЕС.
Избиването на животни
при установяване на чума
се налага не защото
бюрократите му са злодеи
или искат да навредят на
съответната държава.
Налага се, защото винаги
има риск заразата да се
разпростре, съответно да
причини много по-драма-
тични икономически щети.
Затова принципът на
действие е: "Има ли вирус,
няма туткане, има смърт!".

В тази ситуация е
интересно какво можеше
да направи България?

Да излезе от ЕС? Дори

на най-запалените фейсбук
маниаци не им хрумва
такъв вариант. Да се
опълчи на Брюксел на
своя отговорност? Как,
след като ще наруши
практиките? Ако бяхме
тоталитарна затворена
държава, карантина щеше
да има високи шансове за
успех. Но не сме, забрани-
те се нарушават, голо поле
сме, на което и диверсии
се извършват - единстве-
ната възможност остава
евтаназия на стадата.

Разбира се, няма
проблем да се вярва и на
другата версия - учени,
лаборатории, политици,
чиновници, корпорации от
Франция, Европа и самата
България са замесени в
гигантски заговор за
избиване на животни в
Странджа. Те откриват
чума, която я няма, в
заверата е и цялата све-
товна научна общност,
дори независимата сред
нея, защото мълчи. А може
би няма независими учени
на планетата? Или пък
има, но "платените медии"
не им дават думата? В
тази мега конспирация
само двама-трима ветери-
нари от България изричат
истината. От уважение към
теорията на вероятностите
трябва да кажем, че и
тази версия е възможна -
колкото е възможно в
този момент читател да
затвори сайта, да хукне
към тото пункт и фишът му
да удари шестица. Е, може
ли да се случи? Ами що да
не може, значи и конспи-
ративната версия следва
да остане. Цялата тази
тема е много сложна за
"комуникиране". Няма пиар
специалист в света, който
би се справил с нея, щом
цари обществено недове-
рие. Налице е медицина,
която никога не е била
математически точна,
макар хората да считат
обратното. Също така
имаме ЕС, който се грижи
за големия общ интерес,
не за частния, колкото да
твърди обратното. А на
местна почва имаме и
премиер, чиито приятели
вземат 40 млн. лв. от
държавата, за да умъртвя-
ват животни. С една дума
- светът е толкова сложен
и гаден, че само конспира-
ции може да поддържат
вярата ни в изначалното
добро. От време на време
се появява някой луд като
Ани от Болярово, цялата
система от порядки се
пропуква. В този социален
апокалипсис делът на
далаверата е нищожен.
Огромна е илюзията за
"всеобща правда", върху
която е организиран
животът на "цивилизования
човек".

Искрен ВЪЛЧЕВ
От "Гласове"

(Заглавието е на ЗЕМЯ)

(ЧДПЖ). Макар тежък със
стила си, докладът следва
да бъде цитиран (със
съкращения):

"CIRAD установи нали-
чие на вируса на ЧДПЖ в
24 проби през юни и юли
от областите Бургас и
Ямбол, използвайки за
целта два различни метода
(RT-PCR и RT-QPCR).
Лабораторията е открила и
наличие на антитела в още
в 60 серума от дребни
преживни от областите
Ямбол и Бургас (пробите
са получени през август).
За това тестване бе изпол-
звана техника ELISA.
Наличие на антитела
срещу ЧДПЖ бе открито и
по-късно в 4 серума от
област Ямбол, използвай-
ки тест с вирусна неутра-
лизация, който е тестът
"Златен стандарт", препо-
ръчан от Международната
организация за здраве на
животните (OIE). Тези
резултати предоставиха
ясно потвърждение на
това, че ЧДПЖ е влязла в
България, защото: - полу-
чихме ясни положителни
резултати от кръвни про-
би, използвайки RT-QPCR
тест, който е един много
силен и високо чувствите-
лен метод, използван от
всички национални и
референтни лаборатории;

- получихме положител-
ни серологични резултати,
потвърдени чрез теста с
вирусна неутрализация,

циркулацията на слаб щам
на ЧДПЖ, който е въз-
можно да е бил въведен в
страната чрез нелегално
придвижване на дребни
преживни от Турция.
Установяването на вида
на щама при всички
случаи не се отразява
върху мерките, които
следва да се приложат в
съответствие изисквания-
та на законодателството
на ЕС за овладяване и
ликвидиране на болестта".

Обяснено накратко,
положението е следното:
Пробите установяват
вируса, но самият щам
поради ниска рибонуклеи-
нова киселина не може да
се дефинира. Щамът е
слаб, затова и типичните
белези ги няма. Така или
иначе, типизацията и
силата му са без значение,
тъй като после действията
по норматив са едни и
същи - обявяване на огни-
ще и избиване на болни и
контактни животни. Но
защо стадото на Ани в
крайна сметка е живо?

Ами защото заразата,
очевидно, е била
доста лека.

Възможно ли и е чума
да се преболедува? Да,
колкото невероятно да
звучи. Първо, нека не
забравяме условностите -
колко едно нещо е чума и
колко ще се приеме за

Снимка БНТ



ÏÎÇÈÖÈß 22.08.2019
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

8

Феминистките атаки
срещу известни личности
от световния шоубизнес
продължават. Миналата
седмица под ударите на
кампанията #metoo попад-
на големият оперен певец,
един от "тримата тенори"
Пласидо Доминго. Някак-
ви жени го обвиняват в
сексуален тормоз с пове-
че от 30-годишна давност,
като същите (с изключе-
ние на Патриша Улф) дори
не са застанали с лицата
и имената си зад тези
твърдения. Така именитият
испанец се нареди до
цяла плеяда от талантливи
творци, превърнати в
мишена на "войните за
социална справедливост".
Ален Делон, Майкъл
Дъглас, Морган Фрийман,
Кевин Спейси, Стивън
Сегал, Дъстин Хофман
(дали не пропускам няко-
го?)... Първите резултати
от кампанията срещу
Доминго са вече налице -
Филаделфийската филхар-
мония и операта на Сан
Франциско обявиха, че
отменят негови планирани
участия, гастролът му в
Метрополитън опера в Ню
Йорк също е под въпрос.
Операта на Лос Анджелис,
където е генерален дирек-
тор от 2003 г. насам, пък
започва разследване.

До какво ще доведе
това разследване? Най-
вероятно до нищо. Още
не е ясно дали анонимни-
те доноси срещу певеца
са подкрепени с полицей-
ски доклади, но за сметка
на това вече две българс-
ки оперни прими (велика-
та Райна Кабаиванска и
Соня Йончева, работили с
Доминго в различни
периоди от кариерата му)
излязоха в негова защита,
наричайки го "джентъл-
мен". Тук, разбира се, има
и един деликатен нюанс -

това, което нормални-
те жени определят
като кавалерство,
феминистките го
наричат „сексизъм“,

а понякога дори и "сексуа-
лен тормоз". Да не забра-
вяме превърналата се в
класика ситуация, при
която мъж отваря вратата
на жена, а тя го нарича
"мъжка шовинистична
свиня". Още по-забавно е
как тези жени обвиняват
Доминго, че им отправял
неприлични предложения.
Че това си е направо
комплимент! По-добре ли
щеше да бъде в разцвета
на младините им никой да
не ги отразява? Да се
оплакваш, че Пласидо
Доминго ти говори мръсо-

Íåëåïî êóäêóäÿêàíå ñðåùó âåëèêèÿ òåíîð
Ùå ïîçâîëèì ëè äà áúäå ñðèíàòà êàðèåðàòà íà Ïëàñèäî Äîìèíãî, êàêòî òîâà ñòàíà
ñ äðóãè ãîëåìè òâîðöè, çàðàäè èñòåðèèòå íà ôåìèíèñòêèòå îò êàìïàíèÿòà #metoo

тии, при положение че в
същия момент милиони
жени по света дават мило
и драго Пласидо Доминго
да им говори мръсотии,
е... нямам думи. И как да
повярваме, че световноиз-
вестен певец ще тръгне да
насилва жени при наличи-
ето на групита (групи
(groupie - en.) е жена,
която търси сексуални
отношения с певци и
музиканти, именно защото
са певци и музиканти.
Нейната цел е да натрупа
на сметката си колкото се
може повече и по-извест-
ни имена от музикалния
бизнес - бел. авт.), от
които трудно може да се
отърве?

Кампанията срещу
големи имена в изкуство-
то и в частност срещу
Пласидо Доминго има
няколко аспекта. Първият
вече го описах -

става дума за оспор-
ване на естествените,
природни закони,
обуславящи отношени-
ята между мъжете
и жените,

и опити за скопяване на
белия, хетеросексуален
мъж. Е, да, Морган Фрий-
ман не е бял, но той е от
"старата школа", утвърдил
се като голям артист
много преди налагането
на "политическата корект-
ност" в Холивуд и респек-
тивно, не е склонен да
приглася на прогресивис-

тите. А Кевин Спейски,
който е хем гей, хем до
неотдавна поддръжник на
"политическата корект-
ност", се превърна в
пример за това как рево-
люцията изяжда своите
деца.

Тази истерия обаче
далеч надхвърля темата
за това докъде се прости-
ра допустимото поведе-
ние и откъде започва
сексуалния тормоз. Сви-
детели сме на културен
погром, който вече нана-
ся щети върху нашата
цивилизация. Обвинения-
та срещу Кевин Спейси
отпаднаха, но той не бе
реабилитиран като творец
- помним заличаването
му по сталинистки обра-
зец от филма "Всичките
пари на света". Политко-
ректните хунвейбини в
момента провеждат втора
версия на "Културната
революция", при която
стойностното изкуство се
потъпква в полза на
"идеологически правилно-
то" изкуство. Дали пък и
Пласидо Доминго не е
набелязан заради неслу-
чилото се съвместно
участие с Кончита Вурст
през 2015 г.?

Когато говорим за
обвинения със задна дата,
е редно и да сравним
медийния контекст между
миналото и днес. Ако
жените, които днес обви-
няват Доминго в сексуа-
лен тормоз, се бяха
обадили през 80-те години
на миналия век, това

нямаше да има същия
медиен ефект, както сега.
Да, и тогава имаше радио,
телевизия и преса, но
нямаше интернет, нямаше
социални мрежи и най-
важното, аудиторията
имаше респект към авто-
ритети. Докато сега, в
днешната информационна
джунгла, всеки е (ква-
зи)авторитет, всеки има
мнение и всякакви пози-
ции намират място под
слънцето. Дали ако
#metoo беше стартирала
през 80-те години, щеше
да има сегашния отзвук?
Едва ли. И най-накрая
трябва да обърнем внима-
ние и на обществената
атмосфера по времето,
когато Доминго и обвиня-
ващите го жени са се
засекли професионално.
През 80-те години също
имаше законодателство
срещу сексуалния тормоз
на работното място, но
нямаше политическа
коректност и мъжът може-
ше спокойно да се отнася
с жената като с жена (т.е.
да я ухажва, без да се
притеснява, че това ще
бъде използвано срещу
него с користни и/или
имиджови цели). Оттогава
насетне обаче нещата
(поне в САЩ и Канада) се
промениха сериозно.
През 90-те години ситуа-
цията беше все още
нормална, като активиз-
мът се ограничаваше
само да парира истински-
те злоупотреби. През
първото десетилетие на

новия век вече започнаха
да се случват някои
странности (необосновани
обвинения в сексуален
тормоз), които караха
работодателите да бъдат
не само нащрек, а и в
някаква степен параноич-
ни, но това се случваше
основно с цел получаване
на парични обезщетения.
Докато в днешно време
се атакуват кариери,
градени с години, съсип-
ват се репутации, дискре-
дитират се личности с
огромна популярност и
още по-голям принос към
изкуството.

Всичко това е и
смешно, и страшно.

Смешно, защото някак
си не звучи сериозно. Ако
Доминго наистина е
наранил някоя жена, тя е
в правото си да подаде
сигнал за наказателно
преследване - и тогава, и
сега. Но това няма нищо
общо с медийната исте-
рия, която очевидно се
прави с друга цел - не
постигане на справедли-
вост или възмездие, а
стъпкване в калта на един
гений. И страшното е,
защото това стъпкване
вече започва да се случ-
ва. Нелепо кудкудякане
срещу велик тенор, което
обаче заплашва да срине
кариерата му. Ще позво-
лим ли това да се случи?

Димитър Петров
От НЮЗ.БГ
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ЧЕТВЪРТЪК

приложение

ЗА ДОМА10. ÊÚÙÀÒÀ

Кливията е добра познай-
ница и любимка на цвета-
рите - непретенциозно стай-
но растение, което при нор-
мално развитие цъфти вся-
ка година. Тя е дълго живее-
що цвете - при благоприят-
ни условия доживява до 40
години. Старите екземпляри,
растящи в кашпи, не се пре-
саждат, а само се подхран-
ват и някои от тях могат да
образуват по 40-50 цветове,
които се отварят поетапно.
Може да се развива добре
на всякакво изложение, но
е чувствителна на честа смя-
на на мястото.

Áèîëîãè÷íè
îñîáåíîñòè

Листата имат висока де-
коративна стойност и даже
без цветове могат да украся-
ват интериора. Те са събра-
ни в розетка и разположени
като своеобразно ветрило.

Дървото на
живота за
индианците

Палмовидната корона на
този вид юка е дала името и
"палмова лилия", макар че
няма нищо общо с палми-
те. Те са род многогодишни,
по-рядко тревисти вечнозе-
лени растения от семейство
"Лилиецветни". Произхожда
от Централна Америка. Поз-
нати са около 30 вида, кои-
то са разделени на две гру-
пи - храстовидни и дърво-
видни. У нас се отглеждат
само няколко  декоративни
разновидности - като стай-
ни или градински. Индиан-
ците наричат растението
"дървото на живота". Дава
плод само в дивата приро-
да, защото се опрашва от
специален вид пеперуда и е
най-красивото пустинно рас-
тение.

Îòãëåæäàíå
è äåêîðàòèâíè
êà÷åñòâà

Юката е непретенциозно
растение, което обича обил-
на светлина, но не пряка и
редовно поливане, но лесно
се приспособява към усло-
вията - на пряка слънчева
светлина и на силно засу-
шаване. Единственото, кое-
то създава проблеми при от-
глеждането е преполиване-
то и излишната влага. Стай-
ните растения растат бавно.

Градинските се размножа-
ват лесно от издънки и рас-
тат много бързо.

Отглеждани в домашни
условия, растенията цъфтят
рядко, защото се нуждаят от
16 часа светлина дневно, но
когато се случи е голяма ра-
дост за притежателите.

При благоприятни усло-
вия градинската юка ни рад-

Белоснежната красавица - юка

ва всяко лято или есен с
огромни красиви цветове -
едри бели камбанки, събра-
ни в съцветия. Те цъфтят
дълго и представляват ра-
дост за окото, а освен това
излъчват много нежен и при-
ятен аромат. По-възрастни-
те растения дават цвят и по
два пъти годишно. Високи-
те декоративни качества на
растението позволяват да
краси дома и офиса. Отглеж-
даните на открито могат да
се използват като жив плет,
защото острите и бодливи
листа не позволяват да се

преминава лесно през тази
бариера.

Êàêâî íå çíàåì
çà ðàñòåíèåòî?

Юката е позната повече
като декоративно растение, но
тя притежава много други по-
лезни свойства. Коренните
жители на Америка са я пол-
звали като храна и лекарст-
во. Коренът й съдържа голя-
мо количество нишесте и мо-
же да се използва като карто-
фи - за супи, гарнитури или
смесена с други зеленчуци.

Сокът на растението съ-
държа стероидни сапонини и
се използва за приготвянето
на шампоани и сапуни, но
също за производство на хор-
монални лекарства, едно от
които е кортизол.

Друго важно и малко поз-
нато приложение са антибак-
териалните и противовъзпа-
лителни свойства. Феноли-
те, съдържащи се в расте-
нието, потискат възпалител-
ните процеси и благоприят-
стват лечението на хронич-
ни заболявания, облекчава
артритните и подагрични

болки. Влияе благоприятно
на метаболитните процеси,
повишава кръвното наляга-
не и елиминира полипи в
червата.

Дълго време са използ-
вали листата за производст-
во на хартия и изработване
на здрави въжета.

Юката намира приложе-
ние в леката промишленост
за добиване на здрави влак-
на, които се добавят към па-
мука при производството на
дънкови тъкани и благодаре-
ние на тях джинсите стават
по-устойчиви на износване.

Дълголетницата Кливия
Ярките и жизнерадостни
оранжеви цветове на Кливи-
ята, разположени на фона
на блестящите тъмнозелени
листа, са необичайно краси-
ви. В днешно време има мно-
го нови сортове - от светла
охра до тъмночервено и ця-
лата гама топли оранжеви
и жълти тонове.

Кливията е вечнозелено
многогодишно тревисто рас-
тение, безстеблено, многоц-
ветно. Листата са линейни
или мечовидни, образуващи
фалшив ствол. Под земята
развива коренище, удебеле-
но на места - намира се по
средата между ризоматично
и луковично растение.

Îòãëåæäàíåòî â
äîìàøíè óñëîâèÿ

Температура - тя трябва
да бъде умерена, а през зим-
ния период на покой да не
надвишава 150 С.

Осветеност - мястото
трябва да бъде светло и за-
щитено от преки слънчеви
лъчи. Лятото се чувства доб-
ре на свеж въздух и леко сен-
често място.

Поливане - обилно от
пролет до есен. Умерено и
внимателно  от появата на
цветоносите до достигането
им на височина 10-15 см. В
зимните месеци може да се

използва пулверизатор, ка-
то се пръскат листата и поч-
вата, но само в случаите, ко-
гато се държи на прохладно
място. При температури в
стаята около 20 градуса, по-
ливането трябва да бъде по-
обилно.

Подхранване - в периода
на активен растеж се подх-
ранва на всеки две седмици
с тор за цъфтящи растения.

Влажност на въздуха -
периодично листата се по-
чистват с влажна гъба и се
пръскат.

Пресаждане - пресажда се
само при необходимост след
цъфтеж, когато корените за-
почнат да излизат от сакси-
ята.

Размножаване - чрез раз-
деляне на коренището при
пресаждане или чрез семе-
на. Семената се събират 2-3
месеца след цъфтеж и в све-
жо състояние се засяват. По-
никва обикновено след ме-
сец, но при този начин на
размножаване цветове се по-
явяват след 4-5 години.
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Възпалението на сливи-
ците, тези естествени прег-
ради, които спират или за-
държат проникването на ин-
фекциите до трахеята и бе-
лите дробове, се нарича ан-
гина, или остър тонзилит.
Състоянието е характерно за
зимния период, в който мно-
го деца и млади хора се оп-
лакват от силна болка в гър-
лото и невъзможност за прег-
лъщане.

Думата "ангина" произ-
хожда от латинското "апдо",
което означава "стискам" или
"душа". И макар все още ни-
кой, боледувал от ангина, да
не е предал Богу дух, заду-
шавайки се, наименование-
то се е утвърдило в медицин-
ските среди и днес всички на-
ричат възпалението на сли-
виците по този начин. По-
точното наименование на бо-
лестта обаче е тонзилит.

Болестта засяга всички
хора на всички възрасти, но
най-често нейни жертви ста-
ват малките деца и хората
под 30 години. В разгара на
болестта лекарите отговарят
на най-често задаваните
въпроси, които получихме в
редакцията на "Енциклопе-
дия Здраве".

Êàêâî ïðåäñòàâëÿ-
âà òîíçèëèòúò?

Сливиците (тонзилите) са
чифтен орган, разположен от
двете страни в задната част
на гърлото. Взимат участие
в защитните процеси на ор-
ганизма. Както всички оста-
нали органи на имунната сис-
тема, така и те произвеждат
клетки - моноцити, които имат
фагоцитарна функция и пог-
лъщат попаднали от външ-
ната среда болестотворни па-
тогени (бактерии и вируси).

Тонзилитът е нарушение,
включващо възпалителни
промени по повърхността на
сливиците. Когато инфекци-
ята се установи в тонзили-
те, протичат реакции, при
които те стават твърди, уп-
лътнени, придобиват червен
цвят и имат бели налепи по
повърхността си.

Острото възпаление на
сливиците е състояние, кое-
то може да премине без ме-
дикаментозна намеса. След
преминаване на възпалител-
ния процес фагоцитите уни-
щожават попадналите бакте-
рии и настъпва период на
възстановяване.

Êàê ñå ðàçïðîñòðà-
íÿâà èíôåêöèÿòà?

Инфекцията се разпрост-
ранява по въздушно-капков
път, при допир на ръцете до
устата или чрез целувка. Ре-
ално бактериите и вируси-
те, които могат да причинят
тонзилит, са много.

Бактерии, които се изявя-
ват с възпалителна активност
по сливиците, са стрептоко-
ките от група А. Инкубаци-
онният период от внасянето

Възпалени сливици
Тонзилитът не бива да се подценява, тъй като
усложненията могат да бъдат опасни

на инфекциозния патоген в
устната кухина до развитие-
то на симптоматика на за-
боляването е от 2 до 4 дни, а
понякога и по-бързо.

Тонзилитът обаче може да
има и вирусен генезис. Раз-
вива се след простудно за-
боляване. Най-висока актив-
ност на болестта се регист-
рира през есенно-зимния пе-
риод, когато има забележи-
телна промяна в температур-
ния диапазон. Преминава-
нето от високи към ниски
температури е предпоставка
за отслабване на имунната
система на организма и про-
никване на вируси.

Ебщайн-Бар вирусът, кой-
то е причина за развитието
на инфекциозна мононукле-
оза, е основен причинител
и за тонзилита. Среща се
при млади хора, най-често
в обществени затворени
сгради, болници, универси-
тети, където много хора се
събират на едно място и е
възможно разпространение
по въздушно-капков път.

Êàêâè ìîãàò
äà áúäàò
ñèìïòîìèòå?

Симптомите са много ха-
рактерни. Болка в гърлото,
съпроводена с трудно и бо-
лезнено преглъщане, са ос-
новни през периода на за-
боляването. Понякога бол-
ката може да се разпростра-
ни назад към ухото.

Лигавицата на гърлото е
зачервена, а сливиците са
уплътнени, с бели налепи по
повърхността им. Състояни-
ето протича с добре изразен
фебрилитет - температура в
по-високи стойности. Главо-
болието, загубата на глас и

подутите лимфни възли са
придружаващи симптоми.

Ако причинителят на въз-
палението е вирусна инфек-
ция, то болестта протича с
по-леки симптоми, наподо-
бяващи тези на простудно
заболяване. Коксаки вирусът
предизвиква поява на израс-
тъкоподобни образувания по
сливиците, които могат да се
разкъсат и да предизвикат
усещане за кървене в устна-
та кухина.

Стрептококовата инфек-
ция на сливиците пък се
придружава с висока темпе-
ратура, лош дъх и силна бо-
лезненост, поради образува-
нето на гной.

Êàêâè óñëîæíåíèÿ
ìîæå äà èìà?

Усложненията са специ-
фични спрямо възпалител-
ния процес, който протича
в областта на сливиците.
Вторичната инфекция може
да обхване средното ухо или
синусите. Тя е доста често
срещана при децата с по-
слаб имунитет и липса на
адекватно лечение на тонзи-
лита.

Друго често усложнение,
причиняващо стягане в че-
люстите, е образуването на
перитонзиларен абсцес
(гнойна кухина около сли-
виците). Тя ограничава дви-
жението на долната челюст
и предизвиква силна болка.
Съпровожда се от висока те-
лесна температура.

За неговото лечение се
предприема т.нар. евакуация
чрез инцизия - разрез за из-
тичането на гнойта. Ако то-
ва не е възможно, се назна-
чават аналгетици и антиби-
отици, с които да се овладе-

ят гнойното възпаление и
болковият синдром. Цели се
отпускане на долната че-
люст, след което се поставя
местна упойка (лидокаинов
разтвор 1%) и се прави ин-
цизия, при която се поставя
дренаж в абсцесната кухина.

Друг тип усложнения при
хроничен тонзилит са рев-
матизъм, сърдечни пробле-
ми и дори тежко бъбречно
заболяване. В отделни слу-
чаи може да се стигне и до
заразяване на кръвта (сеп-
сис). Ето защо възпаление-
то на сливиците не бива да
се подценява.

Êîå å íàé-äîáðîòî
ëå÷åíèå?

При лечението на тонзи-
лита се прилага комбинация
от медикаменти. Терапията
обикновено включва несте-
роидни противовъзпалител-
ни средства (парацетамол,
аспирин и други подобни),
както и антибиотици (пени-
цилини и цефалоспорини,
еритромицин и т.н.). Също
така лекарят може да назна-
чи вливане на електролит-
ни разтвори и хиперосмо-
ларни течности.

След инцизията и поста-
вянето на дренаж в област-
та на абсцеса трябва да се
правят ежедневни промивки,
които да предпазят от задър-
жане на инфекцията и пов-
торно образуване на гной в
устната кухина.

При неовладяеми състо-
яния на хроничен тонзилит,
съпроводени с активно въз-
паление и гноеобразуване,
се пристъпва към тонзилек-
томия - премахване на сли-
виците. Показанията за то-
ва са строги. Необходими са
епизоди на тонзилит поне
три пъти месечно в продъл-
жение на половин година,
за да се пристъпи към опе-
ративно отстраняване на
сливиците.

Äèàãíîñòèêà
За правилното и качест-

веното поставяне на диагно-
зата е необходимо да се съ-
берат данните от анамнеза-
та и статуса на пациента. Те
са най-добрият ориентир.
Допълнително се взимат
гърлен секрет и кръвни про-
би, с които се доказва нали-
чието на инфекциозен при-
чинител.
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Човек прекарва една тре-
та от живота си в сън. И
това не е случайно. Покоят
през нощта е източникът на
жизненост, добро настроение
и благополучие. Докато без-
сънието е причина за мно-
го сериозни заболявания -
хронична умора, липса на
добра концентрация, по-лес-
на раздразнителност и т.н.

Заспиването обаче може
да се окаже трудно - заради
стреса, уличния шум, свет-
лината, наличието на теле-
визор или компютър в спал-
нята, високата температура
в помещението, неудобното
легло, прекаляването с ал-
кохол или кафе, преумората
и т.н. Както е видно, безсъ-
нието не е случайно. За не-
го винаги има някаква при-
чина. А понякога от нас са-
мите зависи да елиминира-
ме външните дразнители, за
да си осигурим пълноценна
почивка.

Отговорете на десетте
въпроса и разберете дали
спите добре, или може би е
време да потърсите лекарс-
ка помощ...

1. Придържате ли се към
правилото, да не се храни-
те след 18 часа?

А) Никога

Чувството за хумор е бла-
годат, а смехът е най-добро-
то лекарство. Той сплотява
хората, кара ги да се чувст-
ват по-близки и създава усе-
щане за пълноценно прека-
рано време. Смехът облек-
чава болката, елиминира
стреса и всички негови стра-
нични ефекти, засилва зна-
чително имунната система и
е извор на енергия.

Сигурно сте чували, че
смехът е лекарство. Може и
да не е най-доброто, но оп-
ределено е сред най-полез-
ните. Неговото влияние вър-
ху организма може да се
сравни с ефекта от подходя-
ща диета и упражнения - по-
мага за поддържането на
добро здраве. Това е мнени-
ето на д-р Лий Бърк от уни-
верситета "Лома Линда" в
Калифорния, който е изуча-
вал в продължение на три
десетилетия влиянието на
чувството за хумор върху тя-
лото.

Според д-р Бърк нашето
съзнание, хормоните и
имунната ни система посто-
янно комуникират помежду
си. Те влияят на всичко - от
настроението ни до начина,
по който организъм успява

Смехът като
лекарство
Изгаря 50 калории за 15 минути и
активира дейността на сърцето,
белите дробове и мозъка

ТЕСТ

Какво ви пречи да се наспите добре?
В) Рядко
С) Опитвам се, но не ви-

наги успявам
2. Грижите ли се за зву-

коизолацията на спалнята
си?

А) Не ми е хрумвало
В) Едва ли е възможно в

панелката
С) Разбира се, елимини-

рам всички шумове
3. В спалнята ви има ли

телевизор?
А) Без него съм за никъ-

де
В) Има, но той е вклю-

чен само вечер
С) Не, гледам телевизия

във всекидневната
4. При какви звуци зас-

пивате най-бързо?
А) При говор от телеви-

зора
В) При хъркането на съп-

руга/съпругата
С) При пълна тишина
5. Какви методи за ре-

лаксация използвате преди
лягане?

А) Обилна вечеря с пи-
тие

В) Тиха и приятна музи-
ка

С) Релаксиращ масаж
6. В какви цветове е ин-

териорът на спалнята ви?
А) Ярки

В) Пастелни, но стаята
разполага със светли петна

С) Всички цветове са
приглушени

7. Проветрявате ли спал-
нята преди лягане?

А) Само в топлите сезо-
ни

В) Обезателно, но само
преди лягане

С) Отварям прозорците и
през деня

8. Имате ли цветя или
стайни растения в спалня-
та?

А) Обичам букети във ва-
зи

В) На перваза на прозо-
реца имам саксии

С) Нямам никакви рас-
тения

9. Как се чувствате сут-
рин?

А) Все едно не съм спал/
спала

В) Всеки път е различно
С) Винаги с ясна глава

и добро настроение
10. Колко време ви тряб-

ва да заспите?
А) Най-малко половин

час
В) Между 5 и 10 минути
С) Между 2 и 5 минути
РЕЗУЛТАТИ:
Преобладаващи
отговори А

Сънят за вас е истинска
мъка. Тялото ви е изтощено
от хронична умора, но по
някаква причина все още не
обръщате голямо внимание
на това. Голяма грешка! Не
забравяйте, че добрият сън
удължава живота с поне 5
години. Спрете да използ-
вате хапчета за сън и за-
почнете да спортувате всеки
ден. Ако това не помогне,
посъветвайте се с лекар как-
во да промените в живота
си, за да се справите с без-
сънието.

Преобладаващи
отговори Б
Вие по цял ден сте на крак.

Може да се каже, че сте ти-
пичен работохолик. Но ня-
ма да издържите дълго на на-
товарения график - тялото
вече дава сигнали, че нещо
не е наред. Не можете да зас-

пите, докато не планирате
следващия ден и не анали-
зирате миналия. Съветът е
да си дадете кратка почивка,
да гледате по-малко телеви-
зия, да хапвате лека вечеря
и да се разхождате поне 10-
20 минути преди лягане.

Преобладаващи
отговори В
Вие сте късметлия. За та-

кива като вас лекарите каз-
ват, че спят като бебе - дъл-
боко и здраво. И това е една
от основните причини да се
събуждате пълни с енергия,
да сте здрави и да притежа-
ване неповторимо чувство за
хумор, с което гледате на жи-
тейските проблеми отвисоко.
Не променяйте начина си на
живот, само го усъвършенс-
твайте, да речем с медита-
ция и йога, ако ви влече из-
точната култура.

да отблъсне болестите. Да
вземем за пример мъката.
"Скръбта увеличава произ-
водството на т.нар. хормо-
ни на стреса. Това потиска
имунната система и може да
доведе до развитие на забо-
ляване", обяснява специа-
листът.

И ако се чудите защо го-
ворим за "стрес" в статия за
смеха, бързаме да обясним,
че смехът предизвиква точ-
но противоположните реак-
ции в организма. "Смехът
има абсолютно противопо-
ложен ефект на този, който
създава стрес в тялото. Ако
стресът ни разболява, сме-
хът ни действа здравослов-
но", допълва д-р Бърк.

Според експерта смехът
спира освобождаването на
стресовите хормони (като
кортизола например). В съ-
щото време обаче стимули-
ра производството на дру-
ги хормони - като допами-
на, който се отделя, когато
изпитваме емоционално
удоволствие. "Мислете за
смеха като за ин, а за стре-
са - като за ян", продължа-
ва д-р Бърк. Тъй като сме-
хът има силата да проти-
водейства на стреса, той се

свързва с много ползи за
здравето -подобрява кръво-
обращението и подпомага
организма в справянето с
инфекциите.

Оказва се обаче, че с 10-
15 минути смях могат да се
изгарят около 50 калории.
Не бързайте обаче да се рад-
вате прекалено, тъй като ед-
но парченце шоколад съдър-
жа близо 50 калории. В то-
зи смисъл ще трябва доста
да се посмеете, за да изго-
рите цял шоколад.

Според друго проучване 1
минута смях дневно се рав-
нява на 45 минути пълно-
ценно релаксиране. Когато
се смеем, заздравяваме мус-
кулите на стомаха си, а са-

мата усмивка задейства и от-
пуска над 80 мускула в тя-
лото ни. Освен това, когато
се чувстваме щастливи, тя-
лото ни отделя и ендорфи-
ни. Това подобрява общото
състояние на организма и
балансира кръвното наляга-
не. Тъй като стимулира хор-
моните на щастието, смехът
се оказва и натурален анти-
депресант.

"Когато се смеем, ние
вдишваме повече кислород,
подобряваме работата на
сърцето си, както и цирку-
лацията на кръвта през тя-
лото", обяснява още д-р
Бърк. По думите му смехът
активира дейността на бели-
те дробове, кислородът в

кръвта се увеличава, а това
помага за почистването на
различните натрупвания по
вътрешните стени на кръво-
носните съдове.

За съжаление обаче теза-
та му не се споделя от други
учени. Има специалисти, ко-
ито вярват, че не точно сме-
хът (като физическо дейст-
вие) помага. Според тях то-
ва е по-скоро социално съ-
битие. Ето защо всякакви
здравни ползи от смеха мо-
же да са свързани с това, че
индивидът се намира в ком-
панията на близки и прия-
тели.В едно обаче всички са
категорични - приятно е да
се смеем и да се чувстваме
щастливи.
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В днешно време всяко ед-
но семейство има домашен
любимец. Най-често хората
предпочитат да си имат ку-
че. Някои от тях ги ползват
просто за пазачи, а други ги
зачитат като още един ве-
рен приятел. Тези създания
са изключително мили, гри-
жовни и много лесно се при-
вързват към стопаните си.

С тях може да се играе,
разхожда и да се правят мно-
го други приятни занима-
ния. Добра компания са за
децата, но и дават много цен-
ни уроци на всички нас. Ако
още нямате куче в дома си,
съветваме ви да се инфор-
мирате повече за всяка една
порода. Хубаво е да преце-
ните коя ви допада най-мно-
го. Не губете време, а дейст-
вайте! Домашният ви люби-
мец ви очаква!
ВСИЧКО ЗА ПОРОДАТА
Кане Корсо е една неве-

роятна италианска порода.
Представителите й са едни
от най-добродушните кучета.
Те се характеризират с дос-
та големи размери. Хич не
е малко животното! Има раз-
лики в ръста и теглото при
мъжките и женските. Още
преди много години тези
създания са използвани за
лов на други големи живот-
ни като мечки, вълци и т.н.

Оказвали помощ и на
пастирите, като пазели ста-
дата им от различни опас-
ности. Перфектни са и за ох-
рана на жилища. Въпреки
всички тези способности, ко-
ито притежават, те все пак
са типичен домашен люби-
мец. Хората много ги харес-
ват, защото външността им
е наистина омагьосваща. Ку-
чето е много умно и инте-
лигентно. Не е толкова труд-
но отглеждането му, ако се
постараете и го искате с ця-
лото си сърце! А то ще се
погрижи да ви го спечели
още първия ден, в който го
вземете в ръцете! Няма ни-
как да останете разочарова-

ни, ако решите да изберете
точно тази порода.

ПРОИЗХОД
Страната, от която идва

това прекрасно същество, е
Италия. Според много хо-
ра, които са запознати с по-
родите и техните особенос-
ти, Кане Корсо е изключи-
телно древна порода. Това се
разбира от много творби на
изкуството, които са напра-
вени още преди векове. Не
е напълно доказано, но все
пак тези кучета съществуват
от много време.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ФИЗИЧЕСКИ БЕЛЕЗИ
Както вече споменахме,

размерите на кучето са дос-
та големи. Ръстът на мъж-
ките индивиди е от 64 до 68
см, а на женските е от 60 до
64 см. Теглото на мъжките
варира от 45 до 50 кг, а на
женските - от 40 до 45 кг.
Телата и на мъжките, и на

женските са доста мускулес-
ти и релефни. Това им поз-
волява да извършват много
различни дейности, като мо-
гат да преценят добре всяко
действие. Характеризират се
като много добри състезате-
ли, тъй като здравата им
мускулатура ги предразпола-
га към по-бързи движения.
Тялото им е атлетично и е в
перфектна форма за най-раз-
лични игри и състезания.

НРАВ
Характерът на това не-

земно същество е наистина
много мил. Никога няма да
направи лошо на човек или
друго животно, освен ако не
не чувства заплаха за сто-
панина си. Само тогава мо-
же да прояви агресия и да
навреди на някого. Това е
така, поради привързаност-
та си към своето семейство.
Чувства се длъжно да пола-
га грижи за членовете от се-

мейството, както те полагат
за него.

Никога няма да се заи-
нати и да направи някоя бе-
ля нарочно, а напротив ще
се чувства виновно и ще се
реваншира. Подходящо е за
семейство, в което има мно-
го деца, тъй като то ще се
грижи много за тях. Няма
да позволи да им се случи
нещо лошо. Тази порода не
е никак подходяща за въз-
растни хора, тъй като куче-
то е  доста голямо.

Силите на стопанина
трябва да отговарят на тези
на кучето. Възрастен човек,
както и малко дете, няма да
могат да удържат това живот-
но. Стопанинът, който го раз-
хожда, задължително трябва
да е способен на това и мно-
го да внимава. Вниманието
трябва да е нащрек не защо-
то кучето е зло, а защото е
енергично и игриво и може
да му се случи нещо неприят-
но, ако не е под надзор.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С

ДРУГИТЕ ДОМАШНИ
ЛЮБИМЦИ

Поради спокойния си ха-
рактер, породата няма ни-
какви проблеми с другите до-
машни любимци. Въпреки
големите си размери и по-
някога заплашителния вид,
това куче е много дружелюб-
но и спокойно. Без причи-
на не се втурва в бой. А при-
чината може да бъде само
една - да бъде нападнат сто-
панинът му. За него е дос-
татъчно да се чувства добре
и спокойно в компанията на
своето грижовно семейство.
Не си търси излишни проб-
леми и не се заяжда с други
кучета.

ОСНОВНИ ГРИЖИ
Основните грижи за

всички кучета са свързани
главно с разходките. Тази
порода се нуждае от по-чес-
ти и по-продължителни раз-
ходки, отколкото другите по-
роди. Това е така, защото го-
лемите им размери изискват
повече енергия от храната,

а от там и изразходването
на тази енергия е по-про-
дължително.

Минимум по 3 пъти на
ден трябва да бъде изкарва-
но навън. Освен обикнове-
ните разходки, хубаво е ку-
чето да си играе или с вас,
или с други животни, защо-
то играта изразходва много
повече енергия. Ако време-
то не е подходящо за толко-
ва дълги разходки, погрижете
се вкъщи да му осигурите за-
нимания, в които да може
да използва излишната си
енергия. Ако пък времето е
много топло, не прекалявай-
те! Не го дръжте толкова
дълго навън, защото може
да прегрее и да не му е тол-
кова добре след това. Пре-
ценявайте и времето навън,
и настроението на кучето си!

ХРАНЕНЕ
Много важна част от гри-

жата за едно куче е хранене-
то. То трябва да бъде съоб-
разено с различната порода,
килограмите и ръста на от-
делното куче. Освен с тези
неща, храната трябва да бъ-
де строго балансирана, ако
животното има здравословен
проблем. Най-подходящите
храни, които се препоръчват
за Кане Корсо са в зоомага-
зина! Не го хранете с това, с
което се храните и вие. Не
всяко нещо влияе по същия
начин на кучето.

В специалните магазини,
предназначени за домашни
любимци, има най-различни
разфасовки на гранули. Вку-
совете също са най-различ-
ни и може да ги редувате, за
да не му омръзнат. Най-же-
ланите от тази порода са -
пилешко, говеждо и телешко
месо, а също така и бекон.
Като цяло харесват месата и
не можете да ги заблудите със
зеленчуци, колкото и да са по-
лезни и витаминозни. Нуж-
но е да го храните поне по 3
пъти на ден - след или преди
разходка. Също така внима-
вайте да не прекалите с доза-
та, която му поднасяте!

Кане Корсо
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Навярно никак не обича-
те да крещите на децата, но
понякога нищо друго не по-
мага! Избухвате, навиквате
се едно хубавичко, и после
се чувствате виновни.

Най-обидното е, че обик-
новено проблемът не е в
хлапетата - че не са слуша-
ли или че са направили бе-
ля, а защото вие сте имали
лош ден. Възможно ли е да
престанете да крещите и как
да запазвате хладнокръвие,
дори и в най-трудни момен-
ти? Ето това е тайната, ко-
ято разкрива letidor.ru.

Òàéíàòà å
â ñúñòðàäàíèåòî

В състраданието към де-
тето ви, разбира се, но за-
почнете със състрадание към
себе си. Не можете да бъде-
те нежни и мили с малките,
когато сте под стрес, когато
не се чувствате добре, кога-
то си мислите, че сте опус-
тошени. След като се съвзе-
мете и съберете мислите си,
ще бъдете в състояние да об-
щувате по-конструктивно с
децата - без викове.

Когато усетите, че сте пре-
калено раздразнителни, не
обвинявайте никого - всич-
ки имаме трудни дни. Пред-
ставете си, че вашето нап-
режение е като червената
лампичка, която започва да
свети на таблото на авто-
мобила, когато има някакъв
проблем. Тогава можете да
направите няколко неща:

1. Да започнете да конт-
ролирате още повече пове-
дението на детето, даже ако
това само ще увеличи ваши-
те главоболия и ще ви на-
кара да си изливате яда с
крясъци;

2. Да си "посипете гла-
вата с пепел", защото не се
справяте добре с възпитани-
ето. Това ще ви накара да
намалите децибелите за из-
вестно време;

3. Да опитате да се раз-
сеете, за да "заглушите" неп-
риятното чувство, което се
надига у вас. След време
обаче то пак ще ви накара
да се чувствате виновни и
ще се добави към неприят-
ностите ви;

4. Да осъзнаете, че тази
"червена лампичка" е въз-
можност да проверите какво
можете да направите, за да
си възвърнете спокойната
нагласа и да започнете от-
ново да общувате нормално.

Очевидно правилният от-
говор е "4" - от него става
ясно, че раздразнението ви
сигнализира да се заемете
със собственото си възста-
новяване.

Ако не вземете веднага
мерки да се успокоите, веро-
ятно не след дълго ще се раз-
кайвате за реакциите си.

В трудни моменти, кога-
то се почувствате раздразне-
ни и напрегнати:

1. Оставете всичко наст-
рани и за известно време
просто постойте, без да пра-
вите нищо. Вдишвайте, из-
дишвайте бавно и дълбоко,
напомнете си, че няма ни-
каква спешна задача и си-
туация, която да ви тормо-
зи. След като си възвърнете
трезвия поглед към света,

Съвети към майките,
които крещят на децата си
емоциите ще престанат да ви
надвиват и ще можете да
вземате верни решения и да
реагирате по-адекватно.

2. Не правете нищо, до-
като сте афектирани. Веро-
ятно ще изпитате остра не-
обходимост да правите не-
що, да действате, но това е
признак на реакция на ор-
ганизма към стреса. Всич-
ко, което направите, след ка-
то се успокоите, ще даде по-
добър резултат - децата не
могат да се съсредоточават,
когато са разстроени, а ко-
гато вие сте под пара, тре-
вожни са и те.

Най-важният урок, на
който можете да научите де-
тето си в този момент, е да
може да успокоява емоции-
те си и да запазва самооб-
ладание, като му покажете
как става с личен пример.

Всеки път, когато се по-
чувствате емоционално раз-
балансирани, напрегнете мо-
зъка си - това ще ви помог-
не да контролирате бушува-
щите емоции.

3. Заемете се със самовъз-
питание. Склонни сме да

мислим, че близките и при-
ятелите ни ще се погрижат
за нас, ще ни успокоят и ще
ни отдадат любовта, от коя-
то се нуждаем. Но е хубаво
да можем да се осланяме на
самите себе си, да се нау-
чим на самовъзпитание.
Любящият родител, който ви
е нужен в трудни моменти,
е вътре във вас.

Запитайте се какво може-
те да направите сега, ведна-
га, за да си възвърнете спо-
койствието и да се почувст-
вате умиротворени. После
просто го направете.

Ако ви е нужна голяма
промяна - повече сън или
повече физическа активност,
направете си план, за да си
ги доставите. Ако пък ваша-
та рецепта за спокойствие е
неизпълнима в момента,
например няма как да си
легнете по-рано - обещайте
си писмено да го направите
веднага, щом е възможно,
сложете обещанието си на
видно място и го изпълне-
те.

4. Все още се раздразни-
телни и гневни? Прегърне-

те децата и им кажете:
"Много съжалявам, но

днес съм ядосана, тъжна…
Ще се постарая да бъда доб-
ра, да не си изливам яда на
вас. Може ли и вие също да
опитате да бъдете добри към
мен? Обещавам, че тази ве-
чер ще си легнем да спим
по-раничко, за да се успо-
коя и да бъда мила и добра
утре сутрин. Надявам се да
ме разберете."

Âñè÷êî å
ïîä êîíòðîë

Децата учат лесно - как
да се самоконтролират, как
да съпреживяват, как учти-
во да помолят за това, кое-
то им трябва. Те чувстват,
когато се намираме в състо-
яние на стрес и когато се
дистанцираме, затова ваши-
те думи ще им помогнат да
разберат по-добре и самите
себе си. Разбира се, те може
да продължат с пакостите, но
ще са по-малко от обикно-
вено.

5. След време, всеки път,
когато видите, че започвате
да повишавате глас, можете

да млъкнете, да въздъхнете
и да кажете: "Съжалявам, че
отново съм нервна и разд-
разнителна, всъщност исках
да ви попитам дали не мо-
же да играете на някаква по-
тиха игра?"

Какво да правите, ако ре-
довно проявавате раздразни-
телност?

6. Измислете си някакъв
сигнал с ръка, който всички
в семейството ви да използ-
ват, когато започнете да по-
вишавате глас.  Така само
един знак от тяхна страна
ще е достатъчен, за да раз-
берете, че прекалявате. Раз-
бира се, ако се чувствате
гневни всеки ден, това е
признак, че е необходимо да
промените нещо коренно в
живота си. Постарайте се да
получите най-добрата въз-
можна помощ, от която се
нуждаете, за да се справите
със ситуацията. Вие заслу-
жавате това, за да се почув-
ствате по-добре. И децата ви
заслужават най-доброто, ко-
ето можете да им дадете от
себе си.

noviteroditeli.bg
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ЗА ДОМА
15. ÀÑÒÐÎ

Îâåí
В началото на седмицата

ще сте доста колебливи и не-
уверени. Няма да ви се за-
нимава с обществени дела
или социални събития и ще
се нуждаете най-вече от до-
машен уют и подкрепа от
страна на най-близките ви
хора. След четвъртък е мно-
го вероятно доста да се оп-
тимизирате и да започнете
да черпите с пълни шепи от
живота. Много вероятно е
да направите успешна сдел-
ка или печеливша инвести-
ция, както и да стартирате
важни за вас отношения.

Òåëåö
През седмицата ще флир-

тувате и ще се закачате с чо-
век, който отдавна ви е влез-
нал под кожата. Много ве-
роятно е да успеете много
да се сближите с него и да
задълбочите отношенията
си. В работата ще срещнете
хора, които да са ви полез-
ни и да ви помогнат да реа-
лизирате важен за вас план.
Много е вероятно да нап-
редвате бавно, но стабилно
в избрана от вас посока.

Áëèçíàöè
В началото на седмицата

ще успеете да блеснете в
службата и да направите
много добро впечатление на
хората, с които работите.
Ще трупате дивиденти и ще

Какви изненади ни е подготвила
седмицата от 22 до 28 август?
Какво вещаят звездите за всеки зодиакален знак?

израствате стремглаво в про-
фесията. След четвъртък ще
прекарате време с приятели
и ще се позабавлявате с тях.
По всяка вероятност ще учас-
твате в социални събития и
ще се срещнете с интересни
хора, с които да преживеете
романтични моменти.

Ðàê
По всяка вероятност ще

учите нови и интересни не-
ща през седмицата. Не са из-
ключени също така занима-
ния с философски или прав-
ни въпроси, както и пъту-
вания в чужбина или рабо-
та с чужденци. След четвър-
тък ще имате новости и но-
вовъведения в работата. Не
е изключено да имате смя-
на в колектива и да ви се
наложи да работите повече
от обикновено. Бъдете вни-
мателни с разпространява-
нето на клюки и споделяне-
то пред заобикалящите, по-
неже не е изключено да се
отплеснете и да издадете де-
ликатни неща, които в пос-
ледствие да ви създадат
проблем.

Ëúâ
Ако сте родени под знака

Лъв, се очаква имате нес-
тандартна и изпълнена с
внезапни обрати и изнена-
ди седмица. Нещата няма да
ви се случват точно по на-
чина, по който искате, но
при всички случаи ще има-

те имате добро развитие в
професионален и личностен
план, както и напредък по
важни въпроси. Не са изк-
лючени ангажименти с близ-
ки или роднини, на които
под една или друга форма
ще ви се наложи да помог-
нете.

Äåâà
Не е изключено да си

имате разправии и пререка-
ния с половинката в нача-
лото на седмицата. Поста-
райте се да сте достатъчно
толерантни и да се концент-
рирате върху настоящия въп-
рос, избягвайки да нищите
стари въпроси, които вече не
са актуални. По този начин
по-добре ще стигате до кон-
сенсус. След четвъртък е въз-
можно да имате ангажимен-
ти по кредити, общи финан-
си, инвестиции или наслед-
ства. Някои от вас ще си
правят изследвания, зъби
или друг вид медицински
процедури.

Âåçíè
Ще имате неочаквани

обаждания, съобщения или
доставки през седмицата. Ве-
роятни са също така и крат-
ки пътувания или екскурзии.
В работата се постарайте да
сте максимално съсредоточе-
ни, за да не пропуснете важ-
ни детайли и да не останете
измамени при някой дого-
вор или сделка. В любовен

план са възможни пререка-
ния с любимия, които оба-
че бързо ще преминават.

Ñêîðïèîí
 Ще сте наистина успеш-

ни в обществен план и до-
като отмятате задачите си,
ще направите впечатление
на важни за вас хора. Ня-
кои от вас ще демонстрират
нови придобивки или ще
афишират връзка. След чет-
въртък голяма част от вни-
манието ви ще се върти око-
ло финансовите ви дела. Ще
си правите равносметка и ще
се опитвате да сте спестов-
но настроени и прагматич-
ни.

Ñòðåëåö
При вас, Стрелци, може

да изникнат конфликти в се-
мейството в началото на сед-
мицата. Добре ще е да не ги
задълбочавате с излишни
анализи. Не е изключено
възрастен роднина да има
нужда от вашата помощ и
да ви се наложи да се отзо-
вете. След четвъртък ще сте
на любовна вълна и по всяка
вероятност ще успеете да се
насладите на време с парт-
ньора или децата.

Êîçèðîã
Тази седмица ще бъде на-

истина продуктивна за вас,
Козирози. Ще стартирате но-
ви проекти, нова дейност
или нова връзка. При всич-
ки случаи се очаква да сте
нестандартни и креативни.

Хората ще ви харесват и ще
ви подкрепят в начинания-
та. След четвъртък се очак-
ва да ви изникнат семейни
ангажименти или работа
покрай дома. Бъдете внима-
телни с по-възрастните чле-
нове на вашето семейство,
понеже може да имат нужда
от вашата подкрепа.

Âîäîëåé
Ще сте много алтруистич-

ни и в услуга на другите през
седмицата. Добре е, докато
се раздавате и оказвате по-
мощ на близки или не осо-
бено познати ви хора, да
внимавате да не предизви-
кате ревност при партньо-
ра. При всички случаи е
важно да му обърнете дос-
татъчно внимание и да го
поглезите, за да не се по-
чувства пренебрегнат. Мно-
го вероятно е да успеете да
припечелите допълнителни
средства и да получите за-
бавени плащания.

Ðèáè
Чака ви една успешна в

любовен план седмица.
Много е вероятно доскоро-
шен флирт да се задълбочи
и да прерасне в нещо сери-
озно, с потенциал за разви-
тие. След сряда не е изклю-
чено да решите да обърнете
внимание на здравето и тя-
лото си, като започнете нов
спорт, промените или подоб-
рите визията си, обновите
гардероба си или смените
диетата си.           Dama.bg
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ретнете ръкави и набързо да завъртите най-
простата възможна манджичка, спомен от
някогашните лета на село. Живеем в друго
време, храним се със сьомги, скариди, авокадо
и какви ли не глезотии, но и най-изтънчени-
те кулинари ще признаят, че нищо не може
да замени миш-маша на баба, или пък бобец
с пушени кокали. Да не говорим за северняш-
ката лютика, която е несравнима, с който и
да е специалитет.

А какво ще кажете за онзи консервативен
народ - шопите, изобретили шопската сала-
та, която е неизменна част от пиенето на
ракийка.

Предлагаме ви богат избор на здравослов-
ни рецепти, на които ще можете да се нас-
ладите.

Ìåøàíà ñåëñêà ñàëàòà
ПРОДУКТИ: 1 зелена чушка, 2 домата, 1

буркан сварен салатен фасул, 150 г сирене, 2-3
стръка зелен лук, 2 - 3 стръка пресен чесън, 8
маслини, магданоз.

ЗА МАРИНАТА: 2 с.л. зехтин, сол, 1 ч.л. оцет,
лимонов сок.

В голяма купа нарежете чушката на шайби и
доматите на полумесеци, смесете ги с фасула и
сиренето и ги овкусете с марината. Разпределете
салатата в купи и я украсете със ситно наряза-
ния чесън и лук. Последно добавете нарязаните
маслини и магданоза.

Ðàäîìèðñêà ñàëàòà
ПРОДУКТИ: 3-4 домата, 1 краставица, 3-4

червени чушки, 1 глава лук, магданоз, сол, олио,
оцет.

Доматите и краставицата се измиват и се
нарязват на кубчета. Чушките се изпичат и
нарязват на лентички. Лукът се обелва и нарязва
на полумесеци. Зеленчуците се смесват и
разбъркват, добавя се нарязан на ситно магданоз
и салатата се подправя със сол, олио и оцет.

Äîìàòåíà ñóïà ïî ñåëñêè
ПРОДУКТИ: 6-7 домата, 100 мл олио, 1 глава

кромид лук, 50 г ориз, 1/2 чаена чаша прясно
мляко, магданоз, чубрица, черен пипер и сол.

Лукът се нарязва на ситно и се задушава в
мазнината. Към него се прибавят ситно
нарязаните домати и също се задушават.
Заливат се с 5 чаени чаши гореща вода и се
оставят да заврат. Прибавят се оризът и прясното
мляко.

Супата се посолява и се доварява на тих
огън. Поднася се поръсена с черен пипер и
ситно нарязани магданоз и чубрица.

Áîá ñ ïóøåíè êîêàëè ïî ñåëñêè
ПРОДУКТИ: 1 кг пушени кокали, 1 свински

джолан, 1 кг стар фасул, 2 моркова, 2 чушки
(червена и зелена), 2 с.л. ронена чубрица, 1 с.л. сух
джоджен, 1 връзка зелен лук, 1 с.л. червен пипер,
сол, черен пипер.

В тенджера под налягане се сваряват пуше-
ните кокали и джоланът за около 1 час. Прецеж-
дат се и бульонът се връща в тенджерата. При-
бавя се предварително накиснатият и измит фа-
сул и се долива топла вода. Вари се под наляга-
не 1 час, като през това време се обезкостяват
джоланът и кокалите.

Към сварения фасул се добавят месото и сит-
но нарязаните чушки и моркови, сол, черен пи-
пер и чубрица. След 10 минути се запържва
нарязаният лук с червен пипер и се добавя в
супата, поръсва се със сухия джоджен и се раз-
бърква.

Âúë÷à êàïàìà
Село Ковачица - Ломско

ПРОДУКТИ: 5 пилешки пържоли, 5 свински
пържоли, 3-4 наденички, 400 г кайма, 1 прясна
зелка, 1/2 ч.ч. ориз, 1 глава лук, 1 морков, 200 г
пресни гъби, олио, черен пипер, кимион, сол,
магданоз, дафинов лист, вода, 1-2 с.л. доматено
пюре.

Издълбава се кочанът на зелката и се слага в
подсолена вода с един дафинов лист да се свари
(вари се около 10-15 минути). През това време
се приготвя плънката. Запържва се каймата,
добавят се лукът и морковите (нарязани на
дребно) с малко вода, за да се задушат, добавят
се и гъбите. След като всичко се задуши, се
добавя и оризът и половин чаша с вода, 1-2
лъжици доматено пюре и подправките. Обърква
се всичко и се снема от котлона.

Зелката се отцежда от водата, и се оставя да
се охлади. Пържолите се начукват (да не са
дебели) и овкусяват с подправки по избор. Взема
се едно листо от зелката (изрязва се дебелата
част), върху него се слага пържола и върху нея
плънка. И се загъва като сарма. Редят се в
глинен съд, като най-отдолу има едно листо от
зелката. Първият ред е със свински пържолки,
над него с пилешки. Наденичките се изпичат на
оребрен тиган и се слагат по средата между
двата реда. Сипва се малко олио и 1 чаша вода,
слага се капакът или фолио и се пекат час и
половина - два във фурна на 250 градуса.

Ïå÷åíèíà
ПРОДУКТИ: 1 кг овнешка или свинска кайма,

2 глави лук, 5-6 с.л. масло, сол, черен пипер,
червен пипер, кимион - по желание, було - агнешко.

Загрейте маслото, добавете ситно нарязания
лук, объркайте и прибавете каймата. Разбър-
кайте отново и овкусете със сол, черен и червен
пипер, а по желание и малко кимион. Увийте
сместа в агнешкото було и сложете в намазнена
тавичка. Отгоре намажете с малко масло,
поръсете с малко червен пипер и сложете да се
изпече до готовност.

Рецептите са заимствани
от списание "Вкусна трапеза"

Да са живи и здрави бабите ни, които за
наш късмет са ни оставили неповторими ре-
цепти, които ни връщат с носталгия към
детството. Няма по-вкусно от селските ман-
джички, селския хлебец, салатката от до-
матки и прясно сиренце.

Колко му трябва на човек. Един домат и
спомените хукват. Ако прибавите и няколко
чушки, ароматът им ще ви накара да зап-

×îìëåê ïî ñåëñêè
ПРОДУКТИ: 1 кг свинско месо, 3 глави лук, 1

глава чесън, 2 моркова, 500 г гъби, 300 г пресен
колбас, 500 г картофи, 1 ч.л. чубрица, 1 ч.л. червен
пипер, черен пипер, магданоз, сол на вкус, 1 ч.ч.
бяло вино, 100 мл олио.

Месото се реже на хапки и се осолява леко.
В дълбока купа се нарязват лукът, чесънът, мор-
ковите - на колелца, гъбите на ивички, колба-
сът на кубчета, картофите - също на кубчета ,
като се разбъркват хубаво с чубрицата, черве-
ния и черния пипер и магданоза.

На дъното на намаслен гювеч се нареждат
ред месо, ред от сместа, като се завършва със
смес. Всичко се залива с бялото вино, олиото и
150 мл вода. Похлупва се и се пече в умерена
фурна 1 час.

Ðèáåíà ñåëñêà ÿõíèÿ
ПРОДУКТИ: 500 г филе от бяла риба, 1

сушена чушки, 8 с.л. зехтин, 2 глави лук, 400 г
миди, 2 филета аншоа, 3 скилидки чесън, 1-2
дафинови листа, 650 г консервирани домати, 1
- 2 щипки захар.

Загрейте зехтина и запържете ситно наряза-
ните глави лук и натрошената суха чушка.
Добавете пресования чесън, ситно нарязаното
филе от аншоа и дафиновия лист. Запържете
за няколко минути, след което добавете наряза-
ните на кубчета домати, добавете щипка захар.
Филето от бяла риба се нарязва на кубчета и
се добавя към останалите продукти. Слагат се
и мидите.

Яхнията се оставя да къкри на тих огън
около 15 минути. Преди поднасяне може да
напръскате с лимонов сок и да поръсите със
ситно нарязан магданоз или други зелени
подправки по избор.

Áåðêîâñêà áàíèöà
ПРОДУКТИ: 500 г брашно, 150 г масло, 5

яйца, 250 г сирене, 250 мл хладка вода, 250 мл
олио.

В двойно пресятото брашно се прави кла-
денче, в което се изсипват солта, водата и две
разбити яйца. Замесва се тесто, което се оставя
да почине 30 минути. След това се разточват
три кори. Всяка кора се намазва с разтопеното
краве масло, сгъва се, отново се точи и отново
се намазва с разтопено масло. Срязва се по
средата и се поръсва с плънката, приготвена
от 3 разбити яйца и натрошеното сирене.

Така приготвените кори се навиват на рула
и се нареждат едно до друго в намазана с
краве масло тава.

Баницата се пече в умерена фурна.

Селските манджички са
вкусотия и спомен

от детството

Селските манджички са
вкусотия и спомен

от детството
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През тези години
опора на България за
своето социалистическо
развитие беше Съветс-
кият съюз. В София беше
създаден Дом за българо-
съветската дружба към
Общонародния комитет
за българо-съветска
дружба, оглавяван от
легендарния борец про-
тив фашизма Цола Дра-
гойчева. Тя изпрати през
лятото на 1965 г. българс-
ка делегация от учители
по руски език да участват
в двумесечен курс по
руски език в Междуна-
родния университет за
дружба между народите
"Патрис Лумумба" в
Москва. Имах възмож-
ност в състава на делега-
цията  да бъда на обуче-
ние в този университет.
Той се намираше в но-
востроящия се тогава
квартал Черьомушки,
близо до Внуковското
летище. В приемната зала
на университета освен
българската делегация
бяха дошли от ГДР, Унга-

Êàê è çàùî áåøå íàèìåíóâàí ìîñêîâñêèÿò
óíèâåðñèòåò "Ïàòðèñ Ëóìóìáà"?

рия и  Чехословакия.
Ректорът на университета
проф. Румянцев ни позд-
рави с добре дошли и
обърна внимание на
лозунга "Привет первым
випусникам", който се
отнася и за нас, но е бил
окачен седмица преди
нашето пристигане, когато
са изпращали първия
випуск на университета
от представители на
Африка и  Латинска
Америка, получили след
4-годишно обучение
специалности на лекари,
инженери, агрономи и
други.

Беше времето, когато
много народи се събуж-
дат от колониално робст-
во. Най-ограбваната през
вековете от европейските
колонизатори Африка
започва борба за полити-
ческа и икономическа
свобода с цената на
много жертви. В Конго по
правилата на демокрация-
та е избран за министър-
председател Патрис
Лумумба - млад, енерги-

чен, способен и неподку-
пен политик. Качеството
"неподкупност" става
причина срещу него да се
организира заговор, в
който се включва предва-
рително купеният прези-
дент Касавубу, наемният
убиец Чомбе, ненаситно
алчният Мобуту, успял
преди това да заграби
Катанга, най-богатата
част на Конго. В дъното
на заговора се намира
белгийският крал Лео-
полд, поискал да привати-
зира отново и завинаги
цяло Конго, макар и на
цената на много кръв,
насилие, убийства. В тази
гнусна игра  подкрепа
оказва правителството на
САЩ, а съмнителното
участие на генералния
секретар на ООН Даг
Хамаршелд става причина
по-късно да загине в
самолетна катастрофа в
Конго при крайно неизяс-
нени обстоятелства.

Заговорът успява. Лумум-
ба е арестуван и преда-
ден на Чомбе, който
няколко дни по-късно го
убива. Това подло убийст-
во развълнува целия свят.

По време на обучение-
то ни в Международния
университет за дружба
между народите не знаех-
ме, че участие за присво-
яване на университета
името на конгоанския
герой има и българинът
Велко Вълканов.  В
книгата си "На колене
пред истината"  той си
спомня, че като аспирант
по право в Лайпциг през
1961 г. с най-добрите си
приятели Саркис Лачи-
нян, арменец от Ливан,
аспирант по политология
и съпругата му Хайди, е
преживявал  с тях искре-
ни вълнения, когато се е
разигравала драмата в
Конго. Ще успее ли да се
спаси Патрис Лумумба,
заловен от бандата  на

Чомбе, какви са изгледи-
те на прогресивния деец
Антоан Гизенга да органи-
зира съпротивата срещу
реакционерите, извърши-
ли преврата срещу Лу-
мумба и пр. Изживели
гибелта на Лумумба като
лично нещастие. По
предложение на Вълканов
изпратили телеграма до
Хрушчов, с която предла-
гали университетът за
дружба между народите в
Москва да бъде наимену-
ван Патрис Лумумба.
След няколко дни радост-
ни прочели във вестници-
те, че това е станало -
университетът получава
името на Лумумба. В
съобщението се казва, че
наименованието е по
предложение на много
граждани. Авторите на
това предложение от
Лайпциг не са мислили,
че са единствените, но
все пак са очаквали
покана за церемонията
по наименуването на
университета. Такава
покана не е била изпра-
тена.

Остава за цял живот
вълнението в Лайпцигска-
та група на Велко Вълка-
нов, преживяно през
онези дни и нощи, когато
главорез е посегнал на
живота на младия и
енергичен конгоански
ръководител Патрис
Лумумба.

      Никола ЧОЛАКОВ,

Горна Оряховица

Íàïðåãíàòè è òðåâîæíè áÿõà
ãîäèíèòå íà Ñòóäåíàòà âîéíà,
êîãàòî íà 13 àâãóñò 1961 ã. áåøå
èçäèãíàòà Áåðëèíñêàòà ñòåíà, à
ãîäèíà ïî-êúñíî Êàðèáñêàòà êðèçà
çàñòðàøè ÷îâå÷åñòâîòî ñ
îïàñíîñòòà îò ÿäðåíà çàïëàõà

Слави Трифонов е популярна
личност от няколко десетилетия.
В дългогодишното му шоу са гос-
тували както български полити-
ци, общественици, журналисти и
хора на изкуството, така и звез-
ди от родната и международната
сцена. Което означава вкус към
широкоспектърни дискусионни
проблеми и актуален интерес към
глобални и регионални теми и ре-
шения.

Шоуменът е доказал таланта
си на екрана и сцената, но по-
важно е, че той търси и намира
таланти. Намира ги за музиката
и шоуто, но ще ги открие ли за
политиката!? Има поредица от
изявени творци, които са откри-
ти и продуцирани от Слави Три-
фонов. Звездите, които са стъ-
пили на сцената благодарение на
него, доказват таланта си, но
името на Слави е най-запомня-
що се.

Той може би не е най-добри-
ят певец и водещ, но безспорно
е лидер в работата си на шоу-

Çà ñêîêà îò åêðàíà êúì
ïîëèòè÷åñêàòà àðåíà

мен. Но ще може ли да стане и
успешен политик, ще превърне
ли шоуто в политика, или поли-
тиката в шоу? Ще може ли да
постави във фокуса на внимани-
ето реалните социални пробле-
ми на днешна България?

В днешния медиен и виртуа-
лен свят да преминеш от единия
спектър на публичността към дру-
гия не е особено трудно. Све-
товната политика доказва, че
преходът от шоубизнеса към по-
литиката е възможен, а поняко-
га успешен.  Сегашният прези-
дент на Украйна Владимир Зе-
ленски е популярен актьор. Не-
говият сериал "Слуга на народа"
показа как един обикновен чо-
век става президент и прогонва
корумпираните.

Но реално ли е това да се
случи в живота?  Бившият пре-
зидент на САЩ Роналд Рейгън има
холивудска кариера, а също и на
радио и телевизионен водещ. Не-
говата политика направи САЩ по-
бедител в Студената война и се-

га американците го помнят като
любим президент. Движение "5
звезди" е политическа партия в
Италия и на парламентарните из-
бори през 2013 получава 26%
от гласовете, най-добрия резул-
тат за самостоятелно явила се
партия.  Нейният лидер Бепе Гри-
ло е популярен като комик. Но
днес партията е напът да изпад-
не от управлението на Ботуша.
Бившият президент на Филипи-
ните Джоузеф Естрада е знаме-
нита кино звезда, но си отиде
след импийчмънт и обвинения в
корупция. И т. н, и т. н.

Социологическите проучвания
показват, че рейтингът на насто-
ящите политици непрекъснато па-
да. Слави Трифонов би могъл да
бъде алтернатива на сегашното
управление, макар и в краткос-
рочен план.

Той заявява, че ще се бори
срещу статуквото, но времето ще
покаже дали няма да стане част
от него. Подготвя политическа
програма, претендира за нов из-

бор на органи на властта - ма-
жоритарни депутати, полицейски
шефове, прокурори. Но нито той,
нито екипът му засега могат да
гарантират, че това са реални ре-
шения на българските проблеми,
а не са само общи призиви, да-
ли няма подводни камъни в та-
кива преки избори в днешната
пропита от корупция държава.

Подкрепя ли българският на-
род влизането на телевизионния
герой в политиката? Вярва ли в
неговата почтенност? Дали из-
бирателите ще подкрепят шоуме-
на политик, или инициативата му
ще си остане една необходима
възможност? Времето ще даде
отговор!

Тереза ПЕТРОВА
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Íàêðàòêî

Държавната опера-
Стара Загора ще предста-
ви за първи път на сцена-
та на Античния театър в
Пловдив своята впечатля-
ваща постановка на
балета "Дон Кихот" от
Лудвиг Минкус, на 12
септември.

Пищен спектакъл,
създаден в духа на голя-
мата балетна традиция,
носещ в себе си пулса на
новото време. Балетът
"Дон Кихот" е сред върхо-
вите постижения на класи-
ческия танц.

В постановката на
Старозагорската опера
Аршак Галумян - хореог-
раф и премиер-солист на
Щатсбалет-Берлин, внася
хореографска свежест и
оригинален режисьорски
прочит, като обогатява и
визуалното възприятие с
много театрални, дори
кинематографични израз-
ни средства. Художник на
декора и на костюмите е
италианецът Салваторе
Русо.

Лятно кино на открито в
Парка на смеха организира
за трета поредна година Му-
зеят на хумора и сатирата.
Екранът ще е на фасадата на
музея до скулптурите на Дон
Кихот и Санчо Панса. Парт-
ньори на филмовата програ-
ма са Руският културно-ин-
формационен център и Чеш-
кият център, съобщи Светла-
на Михайлова от музея.

Габровци и гостите на гра-
да ще се насладят на четири,
изпълнени с много смях ко-
медийни вечери. Всяка от тях
ще започва в 20.15 часа с
един от незабравимите фил-
ми на великия комик Чарли
Чаплин, а от 20.30 ч. при сво-
боден вход ще бъдат излъче-
ни четирите филма, които са
със субтитри. На 22 август ще
видим 86-минутната руска ко-
медия "На въдицата". Режи-
сьор е Наталия Углицких. На
23 август е прожекцията рус-
ката комедия "Иван Василие-
вич сменя професията си", по
мотиви от пиесата на Михаил
Булгаков - "Иван Василиевич".
На 29 август е прожекцията
на "Шегата" - с режисьор Яро-
мир Иреш.ç

Ëÿòíî êèíî â Ïàðêà
íà ñìåõà îðãàíèçèðà
Ìóçåÿò íà õóìîðà è
ñàòèðàòà â Ãàáðîâî

Колекция картини от т. нар.
"Мелнишки цикъл" на Златю Бо-
яджиев, собственост на Регио-
налния исторически музей - Бла-
гоевград, гостуват от 20 до 30
август на Етнографския музей -
Пловдив.

Златю Бояджиев (1903 -
1976 г.) е признат за един от
големите живописци и един от
най-добрите български художни-
ци на XX в. Той твори в област-
та на фигуралната композиция,
портрета и пейзажа.

Картините от "Мелнишкия ци-
къл" са създадени през 70-те го-
дини на XX в. и са част от неве-
роятните платна на художника.

Êàðòèíè "Ìåëíèøêè öèêúë" íà Çëàòþ Áîÿäæèåâ ãîñòóâàò â Ïëîâäèâ

"Äèñíè" ùå ñíèìà ïðîäúëæåíèå íà "Àëàäèí"

В спектакъла на балета
"Дон Кихот" участва
цялата многонационална
балетна трупа, която през
последния творчески
сезон бележи изумителен
скок в своето израстване.
Постиженията на младата
трупа под ръководството :

Филмът на Гай Ричи излязъл
на екран през май, е събрал по-
вече от 1 милиард долара.

Продуцентът Сан Лин казва
по този повод: "Струва ни се,
че има какво да разкажем. Без
да разкриваме подробности, ра-
ботим по тази тема".

Главната роля в новата вер-
сия на Аладин изигра Мена Ма-
суд, принцеса Жасмин - Наоми
Скот, а духът на лампата - Уил
Смит. Оригиналният анимационен
филм пък, излезе на екран през
1992 г. Това е тридесет и пър-
вият анимационен филм на "Дис-
ни".

Филмът е продуциран и ре-
жисиран от Рон Клемънтс и
Джон Мъскър и е базиран на
арабската приказка "Аладин и
вълшебната лампа" от книгата
"Хиляда и една нощ", а също и
на френския превод на книгата
от Антони Жалан.ç

Маестро Григор Паликаров
е носител на наградата
"Емил Чакъров"

Диригентът Григор
Паликаров е новият
носител на тазгодишната
награда на бургаските
музикални празници
"Емил Чакъров". Награ-
дата бе връчена офици-
ално на 21 август на
сцената на Летния
театър, по време на
спектакъла "Бал с
маски" на Дж. Верди.
Първият носител на
приза е цигуларят Минчо
Минчев.

"Няма време да умра" е
новият филм
за Джеймс Бонд

Двадесет и петият филм
за Джеймс Бонд e
озаглавен "Няма време
да умра".
Продуцентите уточниха,
че филмът ще ce появи
по екраните във Вели-
кобритания на 3 април
2020 г., а в Америка на
8 април. В новия филм
на режисьора Кари
Фукунага ролята на
шпионина на Нейно
Величество отново ce
изпълнява от Даниъл
Крейг, a в образа на
злодея e носителят на
"Oскар" Рами Малек.
Актьорският състав
включва също Наоми
Харис, Леа Cейду, Бен
Уишоу и Ралф Файнс.

Áàëåòúò "Äîí Êèõîò" ãîñòóâà
â Àíòè÷íèÿ òåàòúð

на примабалерината и
педагог Силвия Томова са
високо оценени от профе-
сионалната критика, от
познавачите и от зрите-
лите.

Аршак Галумян е хоре-
ограф и премиер солист
на Щатсбалет-Берлин.

И тук интересът му към селския
бит се запазва, но авторът от-
разява и социалистическите
преобразувания на селото.

Художникът отива да работи
в Благоевград, Мелник и сели-
щата от региона. Самите хора,
красотата и топлината на Пирин-
ския край го пленяват и с твор-
ческа настървеност художникът
създава невероятните си интер-
претации: "Благоевград", "Мел-
ник", "Кърланово", "Пастирки",
"Овчари". Във всяка картина от
колекцията прозира синият ню-
анс, затова често ги определят
като творби от "синия период".

Значителна част от "Мелниш-

Възпитаник е на Нацио-
налното балетно училище
в Ереван и училището по
балет на Хамбургската
опера. Асистент-хореог-
раф е Красина Павлова -
примабалерина на Щатс-
балет-Берлин и гордост
за своята учителка Сил-
вия Томова. ç

кия цикъл" през 1977 г. е предос-
тавена на РИМ - Благоевград.
Творби на Златю Бояджиев са при-

тежание на НХГ, СГХГ, ГХГ - Плов-
див, Бургас, Варна, Русе, Плевен,
Сливен, Видин, Смолян.ç
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Италианският премиер
Джузепе Конте обяви, че
подава оставка, както и
края на популисткото
правителство, като обвини
председателя на партия
"Лига" Матео Салвини в
безотговорно разбиване
на управляващата коали-
ция, предаде АФП.

В тържествена реч
пред Сената Конте разк-
ритикува вътрешния
министър за това, че е
"преследвал собствените
си интереси и тези на
партията си", в опит да се
възползва от резултатите
в допитвания, които му
дават предостатъчно
мнозинство, след рекорд-
но доброто представяне
на изборите за Европейс-
ки парламент, където
Лигата получи 34 процен-
та.

"Вотът на гражданите е
същността на демокрация-
та, но да искаме от тях да
гласуват всяка година е
безотговорно", каза Конте.
"Страната спешно се
нуждае от мерки за
насърчаване на икономи-

Èòàëèàíñêèÿò ïðåìèåð Êîíòå
îáÿâè ïðåä Ñåíàòà îñòàâêà
Ïðåçèäåíòúò Ìàòàðåëà çàïî÷íà
êîíñóëòàöèè çà èçõîä îò êðèçàòà

ческия растеж и инвести-
циите".

"Уважаеми г-н вътрешен
министър, чух, че искате
"пълни правомощия" и
призовавате привържени-
ците си да излязат на
улицата, за да ви подкре-
пят; това отношение ме
тревожи", добави Конте.

"Не се нуждаем от
пълни правомощия, а от
лидери, които имат рес-
пект към институциите",
каза премиерът.

Бившият италиански
премиер Матео Ренци
заяви в интервю, че би
могъл да работи с Движе-
ние "Пет звезди", ако
сметне, че това може да
доведе до по-конструктив-
ни нагласи към Европа.

"Трябва да опитаме и
да съставим правителство,
ако е възможно", каза
Ренци. Той добави, че е
важно личните нападки
срещу него на представи-
тели на "Пет звезди" да
останат в миналото.

Президентът Серджо
Матарела започна меж-
дувременно консултации с

:
5-ма убити при свада
в Турция

Петима души бяха убити, а
8 - ранени при свада
между две семейства в
югоизточния турски окръг
Диаберкир, съобщава
турската телевизия НТВ.
Повод за свадата, която
бързо прераснала във
въоръжено насилие, било
завръщането на младожен-
ка в бащиния й дом.
Разправията се е разразила
между две семейства в
село Гьокчетевек, след като
бащата на младата булка
Гюлшен я прибрал обратно
в дома си. Семейството на
младоженеца обаче отишло
да я търси и така се
стигнало до конфликта. В
подкрепа на семейството
на булката се включила и
трета фамилия, а нейни
членове са сред жертвите
на престрелката.

Порои блокират
Истанбул

Проливни дъждове и
наводнения предизвикаха
затруднения в ежедневния
живот на жителите на
Истанбул, съобщава НТВ.
Силен дъжд валя цял ден, а
над града са надвиснали
черни облаци и отекват
гръмотевици. Пороят е
предизвикал наводнения в
подлезите на някои райони,
наводнени са също жили-
ща, офиси и магазини.
Пътното движение е
затруднено, като на много
места са се образували
задръствания.

Британците искат
референдум

Повече от половината
британци подкрепят идеята
евентуалното крайно
споразумение за Брекзит
да бъде подложено на
референдум, показва
допитване, съобщи Рой-
терс. 52 процента от
запитаните смятат, че ако
се постигне сделка, тя
трябва да бъде гласувана
на референдум, 29 на сто
са против, а 19 процента
нямат мнение, показва
анкетата на социологическа
агенция Кантар. Според
същото допитване управля-
ващите консерватори имат
значителна преднина пред
опозиционната Лейбъристка
партия по отношение на
подкрепата на избиратели-
те - 42 процента спрямо
28 на сто.

Свалиха американски
дрон  в Йемен

Американски военен дрон е
бил свален в Йемен,
предаде Ройтерс, като се
позова на двама предста-
вители на правителството
на САЩ. Безпилотният
летателен апарат MQ-9 е
бил свален в провинция
Дамар, югоизточно от
контролираната от шиитс-
ките бунтовници хуси
столица Сана. Единият от
представителите предполо-
жи, че дронът е бил свален
с ракета "земя-въздух".
Другият каза, че е твърде
рано да се казва кой е
отговорен за инцидента.

Íàêðàòêî
Снимки Пресфото БТА

Турция удължи до 30 октомв-
ри крайния срок, в който сирийс-
ките мигранти, които не са регис-
трирани в Истанбул, трябва да на-
пуснат града или са заплашени
от принудително отстраняване.

Това съобщи турският вътре-
шен министър Сюлейман Сойлу,
цитиран от Ройтерс.

Валията на Истанбул обяви
миналия месец, че сирийците, ко-
ито са регистрирани в други ок-
ръзи на Турция, трябва да се за-
върнат там до 20 август.

Сирийците в Истанбул, град с
около 15 млн. жители, увеличи-

Èñòàíáóë óäúëæè
äî 30 îêòîìâðè ñðîêà
çà èçãîíâàíå íà ñèðèéöè

ха населението на града с още
около половин милион.

В предаване по телевизия Ха-
бертюрк министър Сойлу заяви,
че крайният срок е удължен до
30 октомври и че онези, които
напускат Истанбул, ще получат
разрешение да се преместят и
регистрират във всеки друг ок-
ръг с изключение на Анталия, ко-
ято също няма да приема пове-
че сирийски мигранти.

Учащите и техните семейст-
ва, както и онези, които работят
легално в Истанбул, също няма
да е нужно да се местят.ççççç

"

Минувачи гледат
колективния некролог

за убитите при
атентата преди дни 63-

ма души в Кабул.
Вчера афганистански
представител каза, че
броят на загиналите в

самоубийствения
атентат на сватбено

тържество в Кабул, за
което пое отговорност

местният клон на
"Ислямска държава", е
достигнал 80 души. 17
цивилни са починали

от раните си през
последните дни. 30

ранени са в критично
състояние.

партиите в търсене на
изход от политическата
криза, която ще доведе до
съставяне на 67-ото прави-

"Прекъсвам тук този опит за управление. Възнамерявам да завърша
това предаване по институционно съгласуван начин. Ще се видя с пре-
зидента на републиката, за да му връча оставката си", заяви пред Сена-
та в Рим италианският премиер Джузепе Конте.

Сирийски мигранти пият кафе на улица в Истанбул. Турция е приела над
3,6 млн. сирийци, най-голямата по численост група сирийски бежанци,
избягали от продължаващата вече 8 години война. Най-много сирийци в
момента има в Истанбул.

телство след края на
Втората световна война
или до предсрочни избо-
ри.ççççç
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САЩ са готови да
подновят преките работни
дискусии със Северна
Корея за ядрената й
програма, заяви специал-
ният американски прате-
ник за КНДР Стивън
Бигън в Сеул, предаде
АФП.

Двустранните прегово-
ри буксуват от провала на
втората среща на върха в
Ханой през февруари
между президента на
САЩ Доналд Тръмп и
севернокорейския лидер
Ким Чен-ун.

Тогава Вашингтон и
Пхенян не успяха да се
разберат за прекратява-
нето на ядрените програ-
ми на Северна Корея в
замяна на отмяна на
икономическите санкции.

Завършването тази
седмица на годишните
съвместни американско-
южнокорейски военни
учения, които КНДР
възприема като враждеб-
ни, обаче изглежда създа-
ва условия за възобновя-
ване на преговорите.

"Готови сме да започ-
нем дискусии, щом север-
нокорейските ни колеги

ÑÀÙ ñà ãîòîâè äà âúçîáíîâÿò
ïðåêèòå ñè ïðåãîâîðè ñ ÊÍÄÐ

Â Þæíà Êîðåÿ
ñà ðàç-
ïîëîæåíè
30 000
àìåðèêàíñêè
âîåííè

Ñóäàí îáÿâè 11-÷ëåíåí îðãàí, êîéòî
ùå óïðàâëÿâà äúðæàâàòà 3 ãîäèíè

Суданското продемократично движение
и армията обявиха съставянето на 11-чле-
нен съвместен орган, който ще управлява
страната по време на 3-годишния прехо-
ден период към цивилно управление след
отстраняването от власт на дългогодишния
президент Омар ал Башир, предаде АП. В
11-членния Суверенен съвет влизат шес-
тима цивилни и петима офицери от Вре-
менния военен съвет.  Говорител на Вре-
менния военен съвет обяви имената на чле-
новете на Суверенния съвет.

През първите 21 месеца управляващи-
ят орган ще бъде ръководен от председа-
теля на Временния военен съвет генерал-
лейтенант Абдел Фатах Абделрахман Бур-
хан, който стана лидер на Судан след сва-
лянето от власт на Омар ал Башир през

се свържат с нас", каза
Стивън Бигън след среща
в Сеул с южнокорейския
си колега И До-хун.

И До-хун заяви, че
двамата са обсъдили как
бързо да се възобновят
ядрените преговори и да се
постигне "съществен напре-
дък". Според отразени в
пресата слухове е възмож-
но да се състои среща
между американци и
севернокорейци в демили-
таризираната зона между
двете Кореи.

Северна Корея винаги е
критикувала съвместните
военни учения на САЩ и
Южна Корея, които смята
за подготовка за бъдещо
нахлуване на нейна терито-
рия.

В Южна Корея са
разположени близо 30 000
американски военни.

На 10 август Доналд
Тръмп разкри съдържани-
ето на писмо от Ким Чен-
ун и увери, че северноко-
рейският лидер иска да
възобнови преговорите и
е обещал, че ще спре
ракетните изпитания след
края на съвместните
военни учения. ç

В 56 процента от общо 81 окръга на
Турция жителите са дишали замърсен въз-
дух през 2018 г., сочи доклад, подготвен от
платформа "Право на чист въздух", съоб-
щава в."Хюриет дейли нюз".

Според доклада окръгът с най-лошо ка-
чество на въздуха през миналата година е
бил Кахраманмараш /Югоизточна Турция/,
следван от окръг Ъгдър (/Източна Турция) и
окръг Мерсин (Южна Турция).

Единственият окръг, който през минала-
та година е имал чист въздух по стандарти-
те на Международната здравна организа-
ция, е бил окръг Ардахан (Североизточна
Турция).

В доклада се посочва, че 51 574 души
са починали през 2017 г. от заболявания,

Â íàä ïîëîâèíàòà îêðúçè â Òóðöèÿ
õîðàòà äèøàò çàìúðñåí âúçäóõ

свързани със замърсяването на въздуха.
Този брой е седем пъти по-голям от броя
на починалите при пътни катастрофи през
същата година, се отбелязва в доклада.

Окръзите, в които са регистрирани най-
голям брой смъртни случаи от заболява-
ния, свързани със замърсяването на въз-
духа, са Истанбул, Бурса и Анкара.

Платформата "Право на чист въздух"
обединява 16 професионални организации
и неправителствени организации, работе-
щи от 2015 г. насам по проблемите на
замърсяването на въздуха и въздействието
му върху здравето в Турция.

Сред тях са Турската фондация за бор-
ба с ерозията на почвата и Световният фонд
за дивата природа. ç

април. Цивилно лице ще поеме управлени-
ето през оставащите 18 месеца до 2022 г.,
когато следва да се произведат демокра-
тични избори.

Сред петимата членове на управлява-
щия орган от продемократичното движе-
ние има една жена и един журналист. И
двете страни са се съгласили съдия, който
е християнин копт, да стане 11-ия член на
Суверенния съвет.

Лидерите на протестите са номинирали
известния икономист Абдала Хамдок за ми-
нистър-председател в преходния период, но
номинацията му трябва да бъде потвърдена
от Суверенния съвет.

Армията ще номинира министрите на
отбраната и на вътрешните работи, съглас-
но споразумението. ç

Наредбите за контрол на замърсяването на въздуха в Турция допускат по-високо ниво на замър-
сяване от критериите, определени от Световната здравна организация, изтъкват от Асоциацията
на специалистите по обществено здраве

Снимки Интернет и Пресфото БТА

Специалният
американски

пратеник за КНДР
Стивън Бигън

пристигна в Сеул
от Япония, а днес
ще посети Китай.

Той заяви, че
оценява "силното

и трайно"
тристранно

сътрудничество
между САЩ,

Южна Корея и
Япония в

обстановка на
исторически и

търговски
напрежения

между Сеул и
Токио.

Суданец приветства на улица в Хартум официалното подписване на споразумението за бъде-
щото управление на страната. Масови демонстрации се провеждаха в Судан от няколко
месеца. Протестите доведоха до свалянето на Омар ал Башир, който управлява северноафри-
канската страна с железен юмрук в продължение на 3 десетилетия.
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Èçìú÷åíà ïîáåäà
çà Ãðèãîð Äèìèòðîâ

Кубрат Пулев е водил
преговори за мач с Антъ-
ни Джошуа през ноември
тази година, но всичко е
пропаднало след сензаци-
онната загуба на светов-
ния шампион в тежка
категория от Анди Руис.
Това разкри боксовият
агент Ивайло Гоцев от
Epic Sports пред "Дейли
Експрес". Той обвини
промоутъра на британеца,
че е превърнал дивизията
в собствено частно предп-
риятие и не се съобразя-
ва с правилата.

"Еди Хърн се разпореж-
да със световната титла
на IBF сякаш тя е негово
частно предприятие.
Простичкият факт е, че
Пулев спечели елиминаци-
онния мач за статута на

"

Дойде часът на най-важната
фаза преди групите на турнира
Лига Европа - плейофите. Българ-
ските представители в тези битки
се изчерпват единствено до род-
ния шампион Лудогорец, който си
спечели по повече от впечатля-
ващ начин участие там, побежда-
вайки с общ резултат 9:0 уелс-
кия ТНС.

В третия кръг на квалифика-
циите с евроучастието си се сбо-
гуваха ЦСКА и Локомотив (Плов-
див), които бяха отстранени съ-
ответно от Зоря (Луганск) ("чер-
вените" отпадат с 1:2) и Страс-
бург ("смърфовете" с 0:2). Кръг
по-рано пък Левски бе отнесен
от АЕК (Ларнака) с общ резултат
0:7 в двата двубоя.

В няколко от двубоите на род-
ните тимове направиха силно впе-
чатление обаче съдийските отсъж-
дания, които определено бяха в
ущърб на представителите ни. Ще
започнем поред с Левски. Макар
резултатът да изглежда повече от
категоричен за кипърския съпер-
ник на "сините", изобщо можеше
да не се стига до него, а нещо
повече - родният гранд имаше
всички възможности да отстрани

Çàùî íå íè
èñêàò â Åâðîïà?

задължителен претендент
още преди три години и
той е следващият в листа-
та на IBF", заяви Гоцев.
Както е известно, Кубрат
Пулев трябваше да се бие
с Антъни Джошуа през
2017 година, но се оттегли
от двубоя заради конту-
зия.

"IBF е организацията,
която създаде прецедент,
като не следва писаните
си правила. Евентуалният
реванш между Руис и
Джошуа не влияе по
никакъв начин на задъл-
жението на мексиканеца

Äæîøóà å ïðåãîâàðÿë ñ Êîáðàòà

çà ìà÷ íà "Óåìáëè" ïðåç íîåìâðè
IBF е
организацията,
която създаде
прецедент, като
не следва
писаните си
правила, заяви
боксовият агент
Ивайло Гоцев

втори пореден съперник след Ру-
жомберок (4:0 в двата мача) в
първи кръг. Една съдийска греш-
ка като че ли обърна каруцата за
столичани. Тя бе изгонването на
Живко Миланов в първата среща
при резултат 0:0. Българският за-
щитник по-абсолютно безумен на-
чин бе изгонен от португалеца Ти-
аго Мартинш за несъществуващ
втори жълт картон. Оттам всичко
се обърна на 180 градуса и Лев-
ски бе злощастно отнесен. Мно-
го хора биха казали, че това не е
извинение, тъй като загубата на
"сините" на реванша бе дори по-
голяма - 0:4. Е, от една страна, е
така, но настройката им за мача
едва ли би била същата, ако не
бе онова 3:0 в Кипър. Можем оба-
че само да гадаем...

Продължаваме с  Локомотив
(Пловдив). "Смърфовете" се пред-
ставиха повече от достойно сре-
щу тим, победил не кой да е, а
френския шампион и многомили-
онен клуб ПСЖ. Макар да паднаха
и в двете срещи с по 1:0, "черно-
белите" няма от какво да се сра-
муват. Момчетата на Бруно Акра-
пович показаха добра игра и мо-
же да се каже, че играха като ра-

Първенецът на Чехия Сла-
вия (Прага) е на крачка от кла-
сиране в груповата фаза на
Шампионската лига, след ка-
то спечели с 1:0 при визитата
си на румънския шампион ЧФР
Клуж в първия им мач от пле-
йофите. Двубоят бе равнос-
тоен, но чехите спечелиха с
гол на Лукаш Масопуст (28).
В 78-ата минута домакините
получиха дузпа за нарушение
на Питър Олаинка след пот-
върждение и от ВАР, но Билел
Омрани пропусна от бялата
точка.

ФК Брюж пък спечели с 1:0
като гост на австрийския ЛАСК
в Линц и също гледа към гру-
пите. Успехът за белгийския
тим дойде след потвърдена от
ВАР дузпа, отсъдена след па-
дане на Лоис Опенда в нака-
зателното поле при съприкос-
новение с Гернот Траунер. Ханс
Ванакен (10) реализира нака-
зателния удар и донесе побе-
дата за гостите.

В същото време холандс-
кият шампион Аякс разочаро-
ва и завърши 0:0 при госту-
ването си на кипърския АПО-
ЕЛ (Никозия). Домакините нап-
равиха множество пропуски и
играчите на Ерик тен Хаг мо-
гат да са щастливи, че не по-
лучиха гол. Тимът от Амстер-
дам приключи мача в нама-
лен състав след двата жълти
картона на защитника Нусаир
Мазрауи, който беше изгонен
в 80-ата минута и със сигур-
ност пропуска реванша.ç

Ñëàâèÿ è Áðþæ
íà êðà÷êà îò
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да защити титлата си
срещу първия по ранкинг
претендент за нея. Задъл-
жителните защити имат
по-голяма тежест от
рекламните права на
промоутъра. Просто IBF
не бива да пренебрегва
собствените си правила,
отнасящи се до задължи-
телните защити, свързани
с предишни мачове",
категоричен е Гоцев.

"Вече минаха два
месеца, откакто балонът
"Джошуа" се спука, а все
още няма потвърдена
официална сделка за

реванш от екипа на Руис.
Само някакви лакърдии от
Еди Хърн. Той преговаря-
ше с нас за мач през
ноември на стадион
"Уембли", но Анди Руис
провали тези планове.
Анди е новото лице на
бокса в тежка категория и
ние уважаваме неговите
бойни способности. Точно
затова смятам, че двубой
между него и Кубрат
Пулев би бил едно незаб-
равимо изживяване за
феновете, една страхотна
битка", заяви Гоцев пред
"Дейли Експрес".ç

вен с равен срещу опонент от та-
къв ранг. За съжаление, и тук ня-
ма как да подминем съдийската
брадва. В първата среща, играна
на "Лаута", пловдивчани бяха то-
тално ощетени още в 10-ата ми-
нута, когато Йосип Томашевич бе
изгонен незаслужено с директен
червен картон. Незаслужено, тъй
като хърватинът не бе последен в
защитата и спокойно можеше да
получи само жълт картон за фау-
ла си.

Стигаме и до 39-ата минута при
1:0 за Страсбург. Тогава се случи
поредната реферска гавра. Пар-
виз Умарбаев центрира в наказа-
телното поле на гостите от свобо-
ден удар, а топката повече от ка-
тегорично спря в ръката на Жо-
нас Мартен. Отговорът от рефера
бе категоричен - дузпа няма. От-
ново можем само да гадаем, но
може би развоят би бил друг, ако
тази дузпа бе отсъдена...

Стигаме и до последния мач
на роден тим, в който отново има-
ше съдийска брадва, този на
ЦСКА. "Армейците" бяха заклани
насред Запорожие от френския
арбитър Амори Деларю. Както е
известно, в 22-рата минута "чер-

вените" не получиха абсолютна
дузпа, а секунди по-късно Иван
Турицов бе изгонен с директен
червен картон. Повторенията по-
казаха, че Михайличенко безспор-
но спря пътя на топката, която
летеше към вратата на Шевчен-
ко, но това явно не бе достатъч-
но за Деларю, за да посочи бя-
лата точка.

Нека се върнем обаче седми-
ца по-рано... За много по-спорна
игра с ръка на Раул Албентоса ук-
раинците получиха дузпа подарък,
която бе реализирана от Юрчен-
ко и така те стигнаха до 1:1, кое-
то на практика се оказа доста-
тъчно, за да продължат напред.
Факти, показващи, че от всички-
те ни отбори, ЦСКА е най-ощетя-

ваният.
Да се върнем и година по-ра-

но. Всички си спомняме какво се
случи на срещите на ЦСКА с ФК
Копенхаген. Пресилен червен кар-
тон на Чорбаджийски в София и
още по-скандален гол от около
два метра засада в Дания. Тези
факти ни карат да се замислим
над думите на опитния сръбски
специалист Люпко Петрович, че
в Европа не ни искат. Ако е така
и съдийските брадви са предна-
мерени, това би било много, мно-
го лоша реклама както на турни-
ра Лига Европа, така и на самата
УЕФА. Можем обаче само да га-
даем и да зададем следния въп-
рос: Защо не ни искат в Европа?

БЛИЦ СПОРТ

Кубрат Пулев (вляво) е водил преговори за мач с Антъни Джошуа през ноември тази година, но всичко е
пропаднало след сензационната загуба на световния шампион в тежка категория от Анди Руис

Съдийски брадви
покосиха ЦСКА,
Левски и
Локомотив (Пд)

Скандалният френски съдия Амори Деларю оплеска двубоя, ощетявайки
сериозно българския гранд. Гологлавият рефер не посмя да отсъди явна дузпа
за игра с ръка на Михайличенко след удар на Кристиян Малинов в 22-рата
минута. Само секунди след това пък Иван Турицов беше изгонен с директен

червен картон и ЦСКА трябваше да играе повече от час с 10 човека
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01.30 „Не се страхувай“ (п)
02.30 „Лява политика“ (п)
03.30 „Червен картон“ (п)
04.30 Документален филм
05.00 „Следобед с БСТВ“ (п)
06.30 „За историята – свободно“ (п)
07.30 Музикален антракт
07.50 „Местно време“ – Обезлюдени села
08.00 „България се събужда“ (избрано)
10.00 ТВ пазар
10.15 „Холивудски знаменитости“: Кевин

Бейкън  (п)
10.40 „Безценната перла“ - сериал, 80 еп.  (п)
11.30 „За историята - свободно“ (п)
12.30 Новини
12.50 „Местно време“ – Обезлюдени села   (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 „Следобед с БСТВ“ (избрано)
14.50 „Местно време“ – Обезлюдени села  (п)
15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ – аним. филм
15.25 „Безценната перла“ -  сериал, 81 еп.
16.15 Киносалон БСТВ: „Валенса: Човек на

надеждата“ (2013 г.), Полша, режи-
сьор Анджей Вайда, в ролите Роберт
Виецкевич, Агнешка Гроховска, Ивона
Биелска, Збигнев Замаховски и др.
Анджей Вайда посвещава последния
си филм на бившия президент Лех
Валенса, основател на профсъюзното
движение „Солидарност“ в Полша,
носител на Нобелова награда за мир.

18.00 „Холивудски знаменитости“: Кийфър
Съдърланд

18.30 „Студио Икономика“ (избрано)
19.20 „Местно време“ – Обезлюдени села   (п)
19.30 Новини – централна емисия
20.00 Киносалон БСТВ: „Парад“ (2011 г.),

Сърбия/Хърватия, режисьор Сърджан
Драгоевич, в ролите Никола Койо,
Милош Самолов, Христина Попович
и др. Най-касовата сръбска комедия
разказва за бивш четник, който на-
бира ентусиасти да охраняват гейпа-
рад в Белград

22.00 „Романови“ - док. филм, ІІІ част
22.50 „Местно време“ –  Обезлюдени села   (п)
23.00 Новини  (п)
23.30 „България се събужда“ (п)

ÁÍÒ 1

05.25 България от край до край 7 /п/
05.55 Телепазарен прозорец
06.10 Търсачи на реликви 3 - тв филм /4

епизод/п/
07.00 Сутрешен блок
08.30 По света и у нас
08.45 История.bg - Александър Батенберг -

първият, младият, прогоненият /п/
09.45 Раят на дамите - тв филм /20, после-

ден епизод/п/
10.45 Капри - тв филм /47 епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Константин Философ - тв филм /2

серия/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Златно сърце - тв филм /3, последна

серия/
15.20 Приключенията на горските мечоци -

анимационен филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Капри - тв филм /48 епизод/
17.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
18.00 По света и у нас
18.15 Антарктика - документална поредица
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Търсачи на реликви 3 - тв филм /5 еп./
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.40 Семейство Даръл 3 - 8-сериен тв

филм /Великобритания, 2018 г./, 1
епизод, в ролите: Кийли Хоос, Джош
О'Конър, Майло Паркър

21.30 Нощният управител - тв филм /8,

последен епизод/(14)
22.20 Какво ще се случи - док. поредица
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл - тв филм /12,

последен епизод/(12)
00.15 История.bg - Александър Батенберг -

първият, младият, прогоненият /п/
01.15 Отблизо с Мира /п/
02.10 Нощният управител - тв филм /8,

последен епизод/п/(14)
03.05 Чуй Земята /п/
03.15 Какво ще се случи - док. поредица/п/
03.40 Днес и утре
04.10 Извън играта /п/
04.55 Законът на Дойл - тв филм /12 еп/п/

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, с. 2, еп. 12
06.30 "Ловци на храна" - предаване за

кулинарен туризъм, с. 1 (2016)
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу /най-доброто/
12.00 bTV Новините
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

с. 2, еп. 4
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 6, еп. 27
16.00 "Страх да обичаш" - сериал, еп. 9
17.00 bTV Новините
17.25 "Домашен арест" - сериал, еп. 16
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 13, еп. 76
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп. 71
21.00 Премиера: "Вътрешен човек" - сери-

ал, еп. 48
22.30 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 16
23.30 bTV Новините
00.00 "Луцифер" - сериал, еп. 5
01.00 "Стрелата" - сериал, еп. 8
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 6
06.00 Анимационен блок: "Джи Ай Джо:

Сигма 6" - сериал, еп. 2 - 5
08.00 "Последният кораб" - сериал, с. 2,

еп. 5
09.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 6
10.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 9
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 2
12.00 "Изчезнали" - сериал, еп. 5
13.00 "Убийствен финал" - трилър (тв филм,

Канада, 2014), в ролите: Джоузи
Лорън, Найъл Матър, Шона Джохане-
сен, Сара Стрейндж

15.00 "Последният кораб" - сериал, с. 2,
еп. 6

16.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 7
17.00 "Изчезнали" - сериал, еп. 6
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 3
19.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 10
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Животинско

царство" - сериал, с. 3, еп. 10
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Стрелецът" - ек-

шън, криминален, психотрилър (Ис-
пания, Великобритания, Франция,
2015), в ролите: Шон Пен, Идрис
Елба, Джазмин Тринка, Хавиер Бар-
дем, Рей Уинстън, Марк Райлънс  [14+]

00.15 "Животинско царство" - сериал, с. 3,
еп. 10

01.15 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 10
02.15 "Последният кораб" - сериал, с. 2,

еп. 6
03.15 "Стрелата" - сериал, с. 4  еп. 19
04.15 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 3

bTV COMEDY

05.00 "Приятели" - сериал
06.00 "Приятели" - сериал, с. 8, еп. 8, 9
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Двама мъже и половина" - сериал
09.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019), еп. 3, 4
10.00 "Събудих се в Мексико" - приключен-

ски, комедия (САЩ, 2014), в ролите:
Адам Пали, Ти Джей Милър, Томас
Мидълдич, Шанън Уудуърд, Алисън
Бри, Роза Салазар и др.

12.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
13.00 "Хотел Елеон" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сериал
15.30 "Дивата Нина" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал
17.00 "Играчи" - сериал, еп. 7 и 8
18.00 "Стъпка по стъпка" - сериал, с. 5, еп.

24, с. 6 еп. 1
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 6,

еп. 8
20.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 30
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 43
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.

10, еп. 11, 12
23.00 "Хотел Елеон" - сериал, с. 2, еп. 12,

13
00.00 "Събудих се в Мексико" /п./ - прик-

люченски, комедия (САЩ, 2014)
02.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Хотел Елеон" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - сериал, с. 4, еп.
10, 11

08.00 "Дневникът на Бриджит Джоунс" -
комедия, романтичен (Великобрита-
ния, Франция, САЩ, 2001), в ролите:
Рене Зелуегър, Хю Грант, Колин Фърт,
Джема Джоунс, Силиа Имри, Джеймс
Фокнър, Джим Бродбент, Ембет Да-
виц, Шърли Хендерсън и др.

10.15 "Революция Z" - сериал, с. 4, еп. 12,
13 (последен)

12.15 Телепазар
12.30 "Историята на един делфин 2" - семе-

ен, драма (САЩ, 2014), в ролите:
Морган Фрийман, Ашли Джъд, Крис
Кристоферсън, Джулиана Харкави

14.45 "Гневът на титаните" - фентъзи, ек-
шън, приключенски (САЩ, 2012), в
ролите: Сам Уърдингтън, Лиъм Ний-
сън, Розамунд Пайк, Рейф Файнс,
Едгар Рамирес, Би Най, Дани Хюстън,
Лили Джеймс, Тоби Кебъл и др.

16.45 "Революция Х" - музикален, комедия,
екшън, криминален (България, 2018),
в ролите: Гери-Никол, Иван Иванов,
Мона Гочева, Диана Костова, Иван
Тишев, Даниел Ангелов, Александър
Сано, Георги Кадурин, Диляна Попо-
ва

19.00 "Шрек Трети" - анимация, комедия,
приключенски (САЩ, 2007), режи-
сьори Крис Милър и Раман Хуи

21.00 "Хрониките на Ридик" - екшън, фан-
тастика (САЩ, 2004), в ролите: Вин
Дизел, Танди Нютън, Колм Фиор,
Джуди Денч, Карл Ърбън, Алекса
Давалос, Кийт Дейвид и др. [14+]

23.30 "Талисманът" - романтичен, драма
(САЩ, 2012), в ролите: Зак Ефрон,
Тейлър Шилинг, Блайд Данър, Райли
Томас Стюарт

01.30 "Революция Z" /п./ - сериал, с. 4, еп.
12, 13

03.30 "Приземяване: Добре дошли в Източ-

на Европа" - екшън, криминален,
комедия (Великобритания, Литва,
2016), в ролите: Вини Джоунс, Скот
Уилямс, Гил Дарнел, Оливър Джаксън

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 13 /п/
06.00 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

14 /п/
07.00 "Здравей, България"
09.30 "Пролет с вкус на ягоди" - с уч. на

Зоуи Мур, Филип Дейн, Лорета Щерн
и др.

11.30 "Кулинарно лято с "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Златната

топка"
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - избрано
21.00 "Магнум" (премиера) - сериал
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 13
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон 14
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал,

сезон 6
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Слънце и луна" - сериал

Êèíî Íîâà

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

07.00 "Новата бавачка" - романтичен филм
с уч. на Ашли Уилямс, Сам Йегър,
Хана Черами, Кийфър О'Райли /п/

08.45 "Тенекиеният човек" - приключенски
филм с уч. на Зоуи Дешанел, Алан
Къминг, Нийл МакДона, Катлийн Ро-
бъртсън, Раул Трухильо, Ричард Драй-
фус и др., III част /п/

11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 5

12.00 "Чиракът на Мерлин" - приключенски
филм с уч. на Миранда Ричардсън,
Сам Нийл, Марк Гибън, Тегън Мос и
др., II част

14.00 Холивудски новини
14.15 "Небраска" - приключенски филм с

уч. на Брус Дерн, Уил Форт, Джун
Скуиб, Боб Оденкърк, Стейси Кийч,
Ранс Хауърд, Тим Дрискол, Девин
Ратрей и др. /п/

16.45 "Шанхайско слънце" - екшън-комедия
с уч. на Джеки Чан, Оуен Уилсън, Луси
Лиу, Брандън Мерил, Роджър Юан,
Ксандър Бъркли, Джейсън Конъри/п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
20.00 "От местопрестъплението" - сериал
21.00 "Когато си в Рим" - романтична коме-

дия с уч. Кристен Бел, Джош Дюамел,
Анджелика Хюстън, Дани Де Вито,
Уил Арнет, Джон Хедър и др.

23.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 7 /п/

00.00 "Звездни рейнджъри: Герой на Феде-
рацията" - екшън-фантастика с уч. на
Били Браун, Ричард Бърдж, Кели Кар-
лсън, Сай Картър, Сандрин Холт, Ед
Лутър и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 22 август ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ГГГГГорещо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 159

ВОДОРАВНО: "Никога не си сама". Калай. Мака-
дам. Колак. Петит. Мер. Безир. Гид. Кос. Ленин (Вла-
димир). Сика. Парад. Салам. Гамара (Пиер). "Амо-
ре". Арата. Аланин. Сарот (Натали). "Карин". Там
(Игор). Памид. Кик. "Тот". Ладин. Пица. Навик. ЖИ-
ТАН. Минаре. "Атила". Забела (Надежда). Етанол. Са-
лай (Ладислав). Сараф. Тит (Флавий). Самар. Рем.
Ром. Барак. "Лара". "Ротор". Тобоган. Лив (Егон). Ка-
сил (Лев). Вуте.
ОТВЕСНО: Сикомора. Атомизатори. Калес (Плутар-
ко Елиас). "Марат". Налимов (Семьон). Солар. Па-
ром. Набат. ГАК. Ларат. Ларей (Доминик). БОК. Най.
Берат. Павел. "Сара". Пена. Акади. Асар. Немезида.
"Амика". АМАТИ. Сатин. Марин. Теракол. Пикир. Со-
лид. Житар. Сат. Саран. Пилаф. Лов. Рад. Гилен (Ни-
колас). Китан. Рагу. Малика. Ивица. Оверат (Волф-
ганг). Лам. Даман. Канал. Мане (Едуар).

Днес горещината ще се усили още и дневни-
те температури ще достигнат 33 до 38 градуса.
Вятърът от североизток ще бъде слаб, до умерен. В петък облач-
ността над северозападната половина на страната ще бъде про-
менлива, но ще остане горещо и почти без валежи. Температурите
ще са от 31 до 36 градуса. Вятърът от североизток ще се усили и
ще бъде предимно умерен, на места в източната половина на
страната - временно силен. В събота ще бъде ветровито, горещо и
с променлива облачност. На места в централните части на Север-
на и в Североизточна България не са изключени слаби краткот-
райни превалявания. Дневните температури ще бъдат от 31 до 36,
37 градуса. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-
североизток. Вълнението на морето ще бъде опасно - почиващите
там да бъдат особено внимателни! В неделя вятърът ще отслабне
малко, но остава ветровито. Температурите - предимно от 31 до 36
градуса, но на места на юг са възможни и стойности до 37 граду-
са. Вятърът ще бъде слаб и умерен от изток.

bTV Cinema, "Хрониките на Ридик" - екшън, фантастика, в ролите:
Вин Дизел, Танди Нютън, Колм Фиор, Джуди Денч, Карл Ърбън,

Алекса Давалос, Кийт Дейвид и др., 21.00 ч.
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Локомотив (Пловдив)
представи Георги Иванов-
Гонзо, като новият спор-
тен директор на клуба.
Бившият футболист на
"смърфовете" и Левски
разкри какви са планове-
те му за развитие на
пловдивския тим и напра-
ви кратък коментар за
работата си на "Герена",
където изпълняваше
същата длъжност. "Как се
стигна до моето назначе-
ние? Имахме разговори с
г-н Крушарски. Локомотив
има добра база. Би тряб-
вало с моето присъствие и
с усилията на целия колек-
тив да подобрим нещата.
Аз съм юноша на Локомо-
тив, израснал съм тук,
свързват ме много неща.
Това е един от четирите
клуба, заедно с Левски,
ЦСКА и Ботев, който е
базата на българския
футбол. Трябва да напра-
вим така, че крачка по

крачка Локомотив да
настигне трите водещи
отбора в България. С
Дунав имаше доста хора и
трябва да ги задържим на
стадиона. Локомотив ме
изгради като човек, като
характер. Едно дете се
изгражда от малко да бъде
победител, да бъде отдаден
на професията си. Имал
съм и неприятни спомени в
Локомотив. Бях треньор за
един ден, но всичко е
забравено, защото трябва
да гледаме напред", каза
Георги Иванов, след което
се върна към работата си в
Левски.

"Бях в тежки времена в
Левски. Тогава нямаше
такива финанси. Ще
прозвучи като самохвалст-
во, но последните два

пъти, когато Левски влезе
в Европа, с Ясен Петров
направихме добър отбор.
Нямаше обаче тази фи-
нансова сигурност и
трябваше да продадем
добрите играчи. Към
Левски има голям инте-
рес. Научил съм много
неща. Без значение е
какъв договор имаш.
Може да е за пет години,
а да си тръгнеш след два
дни. Две години бях в
Левски спортен директор,
а договорът ми бе за
помощник треньор, за да
изкарам про лиценз. Един
човек сам си извоюва
позициите", допълни
Гонзо.

"С г-н Крушарски сме
се разбрали. Смятам, че
администрацията работи

:

Íàêðàòêî
Ботев (Враца) привлече
нов футболист
преди мача с Етър. Сръбският
централен защитник Радко
Мандич подписа договор с
клуба. Той е на 26 години и
изкара няколкоседмични
проби, преди да бъде одобрен
от треньора Сашо Ангелов. За
последно Мандич, който е
родом от Белград, е ритал в
Малта. В родината си е носил
екипа на Рад (Белград).

Кристиано Роналдо не
изключи възможността
този сезон да е последният в
кариерата му. "Не знам кога ще
сложа край. Възможно е да
приключа догодина. Но е
възможно да играя до 40 или до
41 години. Не знам ", заяви
Роналдо пред TVI. 34-годишният
футболист миналия сезон записа
43 мача за Ювентус вкара 28
гола и направи 10 асистенции.
Португалската суперзвезда
смята, че цените на трансферния
пазар са силно преувеличени.
"Оставяйки настрана случая с
Жоао Феликс, сега всеки
футболист може да струва 100
милиона, без да е показал
нищо. Това е истинска лудост.
Вратари и защитници вече
струват астрономически суми",
сподели CR7.

Мениджърът на
Ливърпул Юрген Клоп
може да спре с
футбола
до 2-3 години. Германецът има
договор до 2022 година, но не
изключи възможността, след
това да не работи като треньор.
"Всичко се развива добре за
мен, но не знам дали така ще
бъде още 2-3 години. Всичко е
възможно. Може вече да не
съм във футбола, така че не се
изненадвайте, ако се пенсиони-
рам", обяви Клоп пред "Билд".

Две години бях в
Левски спортен
директор, а
договорът ми бе
за помощник-
треньор, разкри
новият шеф на
"смърфовете"

добре. Трябва да дадем
едно спокойствие на
треньора и на всички
звена в клуба. Няма да
позволя да има вътрешни
конфликти в Локомотив.
Целта е не да участваме
епизодично в евротурни-
рите. Трябва да обърнем
внимание и на ДЮШ.
Имаме 16 отбора, а трени-
раме на един терен.
Общината трябва да
помогне, а не да поставя
безумни условия. Трябва
да изградим четири тере-
на. Локомотив е дал
такива легенди. Като
започнем от Христо
Бонев, но да не ги избро-
явам всички. Не е нор-
мално три възрасти да
тренират по едно и също
време на един изкуствен
терена. Така децата не
искат да идват при нас,
защото предпочитат
базата на Ботев. Сега
Локомотив е на гребена
на вълната, но трябва да
очакваме, че ще има и
спадове, които няма да са
приятни за хората. Трябва
да мислим за бъдещето.
Надявам се тази година
най-малкото да влезем в
шестицата, защото инте-
ресът ще е много по-
голям да играеш с Левски,
ЦСКА и Лудогорец", заяви
новият спортен директор
на смърфовете. ç

"×åðâåíèòå" ïðàùàò è
èòàëèàíåö â Ðóìúíèÿ

Още един играч на ЦСКА мо-
же да се озове в Румъния, пи-
шат местните медии. След като
"червените" пратиха под наем Бо-
жидар Чорбаджийски в Стяуа, се-
га новото попълнение Диего
Фабрини се спряга за трансфер
в Динамо (Букурещ).

Новият спортен директор Георги Иванов ще търси помощ от пловдивска
община за разрешаване на проблемите с клубната база

Според Digi Sport, италианс-
кият халф е помолил ръководст-
вото да се завърне в северната
ни съседка, тъй като не е успял
да се приспособи към София.
Преди да дойде на "Българска ар-
мия" Фабрини бе желан именно
от Динамо. ç

От стр.1
От "Бърза помощ" имали при-

теснения, че тилната кост е счу-
пена. Първият удар е бил имен-
но там, като е бил изключително
силен. "Това е опит за убийст-
во", коментирали лекарите пред
близките и колегите на Вълчев,
които се намират в болницата.
Sportal.bg се свърза с "УМБАЛ
"Царица Йоана-ИСУЛ". "Вълчев е
с множество травми и опасност
за живота", заяви доктор Фани
Цуракова, която също така е и
ПР на болницата. Тя обяви, че
има забрана от директора да пра-
ви повече коментари за случи-
лото се.

Ñëóæèòåë íà Ëåâñêè çâåðñêè
ïðåáèò íà "Ãåðåíà"

Вълчев от над 10 години ра-
боти в маркетинговия отдел на
Левски, като е заемал различни
длъжности през годините.

Всички служители в офисите
на клуба са шокирани от случи-
лото се. Цветан Вълчев е опре-
делян за изключително тих и спо-
коен човек от своите колеги, ко-
ито нямат представа какво може
да е предизвикало такава жес-
токост и агресия посред бял ден
към него. Органите на реда вед-
нага пристигнаха на "Герена", за
да вземат показания и започна-
ха работа по разрешаване на
случая и установяване на побой-
ниците.ç

Ивет Лалова постигна поредна победа през сезона, този път за турския си тим ЕНКА. В Бурса най-добрата
българска спринтьорка спечели на 100 метра по време на Суперлигата на клубното първенство. Лалова

финишира за 11.05 секунди, но трябва да се отбележи, че това беше постигнато със силен попътен вятър.
Следващият старт на Ивет е на 200 метра в Бурса. На 25 август тя ще бяга 100 м в Мадрид. На 2 и 3

септември Ивет ще участва за България на Балканиадата в Правец


