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Медицински сестри, подкрепени от лекари специализанти, отново протестираха пред
Министерството на здравеопазването вчера. Част от тях се срещнаха със здравния
министър Кирил Ананиев, а други блокираха движението пред сградата на министерс-
твото на бул. "Мария Луиза" и в двете посоки с жива верига. Медицинските специа-
листи бяха готови да останат вътре, докато държавата не започне реална работа по
реформата в здравеопазването, колкото и дълго време да отнеме това. Протестът на
сестрите пак беше за по-добри условия на труд и по-високи възнаграждения.
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À
някой замисли ли се къде се родиха, къде се
учиха и възпитаваха тези, които предизвика-
ха расисткия скандал на националния стади-
он? Някой попита ли се дали на България са
необходими само магистрали, еврофондове,

Êîé ïðîñïà
àãðåñèÿòà!?

инвестиции и какво ли не още, за което се говори
най-вече? Някой направи ли си извода, че ограбвани-
ята, побоищата и убийствата на беззащитните възрас-
тни хора и безсилието на държавата да се справи с
тази агресия, е връх на безнаказаността у нас?

Някой прочете ли внимателно учебниците, за да
разбере доколко учим децата на родолюбие в духа на
българската традиция, а не на държави, където расиз-
мът е част от генетичния код, макар сега да ни препо-
дават уроци и да ни размахват пръст, че не сме толе-
рантни?

Някой замисли ли се, особено в дните на предиз-
борна кампания за местна власт, че задачата на кме-
товете и общинските съветници не са само паркинги-
те, градският транспорт, трафикът по улиците, строи-
телството и т. н.? Нима останаха изненадани от случи-
лото се на тяхна територия и нима само плановете за
преместване на националния стадион в края на столи-
цата ще реши проблема? Впрочем е добре да разсъж-
даваме точно сега по въпроса "Кметът на една община
изпълнителен директор ли е? Не отговаря ли той и за
поведението на жителите? Ако щете и за възпитанието
им". Някой отчита ли какъв пример на взаимоотноше-
ния дават българските политици, т. е. тези, които ре-
шават съдбата на родината, и доколко той се мулти-
плицира върху младите хора? Бих допълнил въпроса - и
какъв език използват? Не на последно място, колко
от тези, които днес коментират и имат претенции за
невинност, са ходили по трибуните на стадионите, за
да видят каква е обстановката и да не допуснат по-
добни ситуации, като тази на 14 октомври по време на
евроквалификацията между футболните отбори на Бъл-
гария и Англия? Или и сега ще кажат, че са си свър-
шили работата с една оставка и арестувани от поли-
цията 10-15 футболни фенове?
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Турският президент Ре-
джеп Ердоган, който бе
призован от западните
страни да прекрати во-
енната си операция в Си-
рия, изключи вчера вся-
какви преговори с кюр-
дските сили и поиска те
да оставят оръжията и
да се изтеглят от турс-
ката граница. Някои ли-
дери се опитват да во-
дят посредничество. Ня-
ма нищо подобно в ис-
торията на турската ре-
публика като да се сед-
не на една маса с теро-
ристична организация,
заяви Ердоган. Ние не
търсим посредник, няма-
ме нужда от това.

Хърватската преса също
информира за случилото
се на мача България и
Англия (0:6). Причината е
повече от ясна, след ка-
то именно хърватският
съдия Иван Бебек ръко-
води срещата и бе при-
нуден на два пъти през
първата част да прекра-
тява двубоя поради ра-
систки подвиквания от
фенове на стадион "Ва-
сил Левски". Авторитетна-
та хърватска медия -
Jutarnji List, информира,
че скандиранията са би-
ли от едва десетима
души, а Англия като мощ-
на икономическа нация е
"раздухала" скандала из-
лишно много.  ç
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световна
криза
Ãëîáàëíàòà èêîíîìèêà
ùå íàðàñíå ñàìî ñ òðè
ïðîöåíòà, à òîâà å
íàé-ëîøîòî ÷èñëî
ñëåä êðèçàòà ïðåç
2008-2009 ã.
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È
де нова световна
криза, алармират от
Международния
валутен фонд (МВФ).
Основните причини
за рецесията са

търговските конфликти и геополи-
тическите рискове, се казва в
доклада "Перспективи за развити-
ето на световната икономика:
глобален спад в производството,
растеж в търговските бариери",
публикуван на 15 октомври.
Според МВФ през 2019 г. глобал-
ната икономика ще нарасне едва
с три процента, а това е най-
лошото число след кризата през
2008-2009 г. През 2020 г. глобал-
ната икономика очаква растеж от
3,4 процента, се казва в докумен-
та. В същото време МВФ прогно-
зира забавяне на растежа на
повечето световни икономики.
Така икономиката на ЕС според
доклада през 2019 г. ще се увели-
чи само с 1,2 процента, а през
следващата - с 1,4 процента. Що
се отнася до Германия, през
първата половина на 2019 г.
търсенето на стоки, произведени в
Германия, на международния
пазар беше по-ниско от очаквано-
то. Това беше една от причините
растежът на германската иконо-
мика през тази година, от гледна
точка на експертите на Междуна-
родния валутен фонд, да бъде едва
0,5 процента. През следващата
година това число трябва да е
1,2 процента. < 5

Десет от 14-те членове на
Съдийската колегия на Вис-
шия съдебен съвет определи-
ха обръщението на председа-
теля на Върховния касацио-
нен съд Лозан Панов като не-
допустимо нарушение на не-
зависимостта на българския
съд и опит да бъде поставен
"на колене" конкретен съдебен
състав. Те го призовават "да
поеме своята отговорност от
грубото потъпкване на българ-

10 îò Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ íà ÂÑÑ
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Велико Търново. Доброволци от Българския младежки Червен кръст раздаваха
топъл обяд по повод Международния ден за борба с глада.

Снимка
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ïîñòàâèõà
òîïìàãèñòðàòèòå
ските закони, професионален
дълг и чест". Повод е обръще-
нието на Панов, публикувано
на сайта на ВКС в понедел-
ник, в което той открито опит-
ва да предреши делото в пол-
за на бруталния убиец Джок
Полфрийман. Десетимата са
категорични, че висящи дела
не трябва да се коментират, а
с опита си за влияние Панов
е изказал демонстративно не-
доверие към колегите си. < 2
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С остра позиция срещу
обръщението на предсе-
дателя на Върховния
касационен съд (ВКС)
Лозан Панов за случая
"Джок Полфрийман"
излязоха десет от члено-
вете на Съдийската коле-
гия на Висшия съдебен
съвет, съобщава "Правен
свят". Припомняме, че
съдийската колегия се
състои от 14 души, като
двама от тях по право са
председателите на ВКС и
на ВАС. От останалите 12
магистрати 6 се избират
от парламента и 6 - пряко
от съдиите. Боян Магда-
линчев, Боян Новански,
Боряна Димитрова, Дани-
ела Марчева, Красимир
Шекерджиев, Драгомир
Кояджиков, Севдалин
Мавров, Стефан Гроздев,
Вероника Имова и Георги
Чолаков индиректно
настояват и за оставката
на Панов, като го призо-
вават "да поеме своята
отговорност от грубото
потъпкване на български-
те закони, професионал-
ния дълг и чест". Очаква-
но, единствените, които
не са подписали позиция-
та, са Атанаска Дишева,
Олга Керелска и Цветинка

Пашкунова. В обръщение-
то си кадровиците осъж-
дат опита на председателя
на ВКС да се намеси в
работата на колегите си
Жанина Начева, Бисер
Троянов и Надежда Трифо-
нова, както и безпреце-
дентния натиск, който той
им оказва във връзка с
"правилното" решаване на
делото. "Случаят "Джок
Полфрийман" не е първи-
ят, по който към върховна-
та инстанция на Републи-
ка България е отправено
искане, което е "елемен-
тарно от правна гледна

Äåñåò îò ÷ëåíîâåòå íà
Ñúäèéñêàòà êîëåãèÿ ïðèçîâàõà
çà îñòàâêàòà íà Ëîçàí Ïàíîâ
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:
Каракачанов: Няма да
направим компромис
с българската история
В коментар за поредното
заседание в Охрид на
българо-македонска
комисия по образователни
и исторически въпроси,
изясняваща идентичността
на спорни личности,
вицепремиерът Красимир
Каракачанов категорично
заяви, че компромиси
няма да се правят.
Попитан дали спорът за
"Гоце Делчев", който
блокира постигането на
напредък, има шанс да
бъде преодолян, той
отговори, че като няма, ще
стоят в антрето и ще
чакат. Никога няма да се
съглася с факта да
направим компромис с
българската история в
името на това да ходят
скопските политици и да
ми се кипрят в Брюксел, и
да се правят на европейци.
11 октомври е национален
празник на Северна
Македония. И какво
празнуват на 11 октомври?
Въстанието против
"българския фашистки
окупатор". Добре де, защо
не празнувате 20 април
1941-а година, когато не
20 хлапета с лозунги "Да
живее Червената армия", а
целият народ в Македония
с хляб и сол и черковни
камбани посрещаше
българските войски. Значи
те не празнуват деня, в
който сме ги освободили
от сръбско робство, с
което им бяха сменили
имената. Забраняваха им
да се наричат не само
българи, и македонци им
забраняваха да се наричат.
Какво има да коментираме,
че ще правим компромиси,
категоричен е Каракачанов.

Екип на американските
ВВС идва у нас за
обучението
на новите Ф-16

Екип на американските
Военновъздушни сили идва
в България следващата
седмица, за да бъдат
обсъдени възможностите за
обучение на новите
изтребители Ф-16 в
авиобазата "Граф Игнатие-
во". Командирът на
Военновъздушните сили
генерал-майор Цанко
Стойков обясни пред БНР,
че ще се обсъждат
критериите, изискванията,
възможностите, схемата за
обучение на летателния и
на инженерно-техническия
състав. През ноември
очакваме втори екип,
логистичен, отново от ВВС
на САЩ, който ще дискути-
ра с нас въпросите по
инфраструктурата.

точка" според терминоло-
гията на Панов от обръще-
нието, коментира Епицен-
тър.бг., но със сигурност е
първото, по което Предсе-
дател на Върховния каса-
ционен съд се произнася
преди състава. И ние
считаме, че не бива да се
мълчи, когато съдиите са
поставени "на колене" не
от кого да е, а от Предсе-
дателя на съда", пише в
позицията на десетимата
членове на Съдийската
колегия. Те са категорич-
ни, че в обръщението на
Панов се съдържат данни
не само за нарушаване на
етичните норми, които
всеки български магистрат
трябва да спазва, но и
такива на Конституцията.
Считаме, че ангажирането
на съдебната институция и
ползването й като трибуна
за изразяване на лично
мнение е недопустимо от

Ìåäèöèíñêè ñåñòðè ñå áàðèêàäèðàõà â Çäðàâíîòî ìèíèñòåðñòâî

председател на който и да
било съд, още повече от
Председателя на Върхов-
ния касационен съд.
Призиви и внушения по
висящ пред съда спор
нарушават независимост-
та на българските съдии,
Конституцията и законите
на България, както и
етичните норми, действа-
щи за тях.

Обръщението на Пред-
седателя на Върховния
касационен съд към
поименно посочените
съдии от състава на съда,
на които е възложено
разглеждането на делото,
е безпрецедентна и откро-
вена намеса в тяхната
работата. Особено фрапи-
ращо е неприкритото му
изявление за бърз и
желан изход от делото,
което съставлява недопус-
тим опит за влияние,
пишат още кадровиците.ççççç

От самото начало на своето
възникване и през цялата си
славна история Българските во-
енновъздушни сили винаги са би-
ли носител на гордостта и идеа-
лите на нацията.

Те са символ на непреклон-
ния дух на българина, на него-
вия вечен стремеж към съвър-
шенство и свобода, заяви дър-
жавният глава и върховен глав-
нокомандващ Румен Радев след
като прие почетния караул по
случай Празника на авиацията и
Българските военновъздушни си-
ли и поднесе венци пред Памет-
ника на българския летец, съоб-
щиха от прессекретариата на

Ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ: Ìîäåðíèçàöèÿòà íà Âúîðúæåíèòå ñèëè íå
ñå èç÷åðïâà ñ åäíîêðàòíîòî êóïóâàíå íà òåõíèêà è âúîðúæåíèå

държавния глава.
Президентът подчерта, че

трансформацията и модерниза-
цията на Българските военновъз-
душни сили и изобщо на Въоръ-
жените сили не е еднократен по-
литически акт, който се изчерп-
ва с покупката на техника и въ-
оръжение.

Това е сложен многообхватен
процес, който изисква изключи-
телно компетентно ръководство,
заяви още Радев и допълни, че
очаква правителството да осъз-
нае с какво се е заело и да пред-
приеме  всички необходими дей-
ствия, от които зависи успешна-
та модернизация.ççççç

които влязоха за повече от 2 ча-
са на среща с министъра на здра-
веопазването Кирил Ананиев, от-
казаха да напуснат ведомството,
предаде БГНЕС.

Те бяха готови да останат вът-
ре, докато държавата не започ-
не реална работа по реформата
в здравеопазването, колкото и
дълго време да отнеме това. Про-
тестът на сестрите пак беше за
по-добри условия на труд и по-

Медицински сестри, подкре-
пени от лекари специализанти,
отново излязоха на протест пред
Министерството на здравеопаз-
ването вчера. Част от тях се
срещнаха със здравния минис-
тър Кирил Ананиев, а други бло-
кираха движението пред сграда-
та на министерството на бул. "Ма-
рия Луиза" и в двете посоки с
жива верига, предаде Би Ти Ви.

Медицинските специалисти,

Президентът и върховен главнокомандващ Румен Радев участва в
отбелязването на Празника на авиацията и Българските военновъздушни
сили в София. Държавният глава прие почетния караул и поднесе венец
пред Паметника на българския летец до сградата на Народното събрание.

високи възнаграждения. Подкре-
пящите ги лекари специализанти
са недоволни от нова наредба,
според която специализантите на
държавна поръчка ще са длъжни
да работят 3 години в лечебно
заведение, избрано от МЗ. Ако
откажат, ще трябва да връщат
държавната субсидия. Среща
между специализантите и здрав-
ния министър ще има в начало-
то на ноември.ççççç
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Ðåøåíèå çà Ñîôèÿ èìà!

Кандидатът за кмет на Шу-
мен от "БСП за България"
Венцислав Венков предста-
ви идеите на левицата за раз-
витие на града пред жители-
те на квартал "Тракия": "Нав-
сякъде в Шумен има пробле-
ми с междублоковите прост-
ранства, които цяло лято бя-
ха потънали в бурени и тре-
ви. БСП възнамерява да съз-
даде специален фонд "Твоят
дом", насочен към малките
общности,  да финансира тех-
ни проекти за облагородява-
не на районите около жили-
щата. Така хората от един
блок или от една улица ще
могат да кандидатстват с мал-
ки проекти за благоустроя-
ване, засаждане на цветя, ос-
ветление, асфалтиране на
паркинги, изграждане на дет-
ски площадки.  С финансо-
вата подкрепа от общината
и с доброволен труд от граж-
даните, само за 2-3 години
междублоковите и квартални-
те пространства могат да бъ-
дат облагородени, убеден е
кандидатът на левицата. БСП
предлага да бъдат възстано-
вени и кварталните отговор-
ници, които ще са връзката
между местната власт и хо-
рата в различните райони на
града. И както при всички

Ñ ôèíàíñîâàòà
ïîäêðåïà îò
îáùèíàòà è ñ
äîáðîâîëåí òðóä
îò ãðàæäàíèòå,
ñàìî çà 2-3 ãîäèíè
ìåæäóáëîêîâèòå
ïðîñòðàíñòâà ìîãàò
äà áúäàò îáëàãîðîäåíè,
óáåäåí å êàíäèäàòúò
íà ëåâèöàòà

Ôîíä "Òâîÿò äîì" ùå îáíîâè
êâàðòàëíèòå ïðîñòðàíñòâà

С голям интерес и с изк-
лючителна активност,  хора-
та с увреждания, работещи-
те и ползващите социални
услуги участваха в срещата
с кандидата за кмет от "БСП
за България" Владимир Мос-
ков и кандидатите за общин-
ски съветници. Той предста-
ви  отчета си за свършено-
то в изминалия мандат и
програмата за следващите
четири години.  "Помагали
сме и ще продължим да по-
магаме, няма да оставим ни-
то един човек, заради па-
ри, да остане без необхо-
димата здравна грижа", ка-
тегоричен беше Москов.
Малко са общините в стра-
ната, които могат да пред-

Âëàäèìèð Ìîñêîâ íàäãðàæäà ïîëèòèêèòå çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ â Ãîöå Äåë÷åâ
ложат толкова много соци-
ални услуги за своите граж-
дани, посочиха присъства-
щите от местните неправи-
телствените организации и
съюзи, с които общината си
партнира от години.

"Много е направено, но
и има още какво да напра-
вим като община по отно-
шение на нови социални ус-
луги", каза Владимир Мос-
ков. Той конкретизира и це-
лите  - още места за улес-
нен достъп, след вече изг-
радените рампи и асансьо-
ри, разширяване на програ-
мата за социални асистен-
ти за постоянна помощ в
нуждаещите се семейства,
изграждане на хоспис, от

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Събития
” 1448 г. - Започва
Косовската битка -
сражение между войските
на унгарския управител
Янош Хуняди и османския
султан Мурад II, състояло
се на Косово поле.
” 1831 г. - Английският
физик и химик Майкъл
Фарадей прави успешно
изпитване на динамо и
открива електромагнитната
индукция.
” 1918 г. - В България е
съставено правителство
начело с Александър
Малинов.
” 1931 г. - Ал Капоне е
осъден на 11 години
затвор за укриване на
данъци.
” 1979 г. - Майка Тереза
е наградена с Нобелова
награда за мир.
” 1994 г. - В България е
съставено правителство
начело с Ренета Инджова
- първата и засега единст-
вена жена премиер.

Родени
” 1878 г. - акад. Михаил
Арнаудов, български
фолклорист
” 1912 г. - Йоан Павел I,
римски папа
” 1918 г. - Рита Хейуърт,
американска киноактриса
” 1922 г. - Анжел Ваген-
щайн, български антифа-
шист,  филмов драматург
и публицист
” 1923 г. - Апостол
Карамитев, български
актьор

Починали
” 1849 г. - Фредерик
Шопен, полски композитор
” 1949 г. - Фьодор
Толбухин, съветски мар-
шал
” 1999 г. - Славчо
Трънски, български анти-
фашист и партизански
командир, дългогодишен
заместник-министър на
отбраната и народен
представител, генерал-
полковник

:
Íà òîçè äåí

"Недопустимо е град ка-
то Пловдив да не разпола-
га с дом на операта. Зада-
чата на следващия кмет и
новия общински съвет е да
отредят терен за построя-
ването на модерна и функ-
ционална сграда", заяви
кандидатът за кмет на Плов-
див от "БСП за България"
Николай Радев.

 "През следващите годи-
ни бюджетът на Пловдив ня-
ма да има достатъчно сред-
ства за едновременното из-

Íèêîëàé Ðàäåâ ïîäàäå ðúêà çà ïàðòíüîðñòâî ñ ïëîâäèâñêèòå àðõèòåêòè
пълнение на всички важни
инфраструктурни обекти",
прогнозира кандидатът за
кмет.

 На дискусията, иниции-
рана от Съюза на архитек-
тите, той изтъкна, че  за при-
емането на нов Устройствен
план е необходимо опреде-
ляне на приоритетните обек-
ти. "С формиране на бюдже-
та по новия начин, който ние
предлагаме, т. е. програмно
ориентиран, инфраструктур-
ните проекти ще бъдат под-

редени по реда на тяхната
приоритетност така, че пос-
ледователното им изгражда-
не да бъде финансово обез-
печено", обясни социалис-
тът. Той бе категоричен, че
с програмен бюджет живо-
тът на пловдивчани ще бъ-
де облекчен, без да се на-
лага тегленето на банкови
заеми. "Ние имаме ясна ви-
зия за Пловдив и желаем
равностойно партньорство с
професионалните гилдии",
посочи Радев. ç

който хората в града и об-
щината имат остра нужда,
реконструиране на общин-
ската сграда на ул. "Ал.
Стамболийски" в модерен
социален дом и изгражда-
не на 30  социални жилища
в бившата казарма. Присъс-

тващият на срещата наро-
ден представител от леви-
цата  Богдан Боцев се анга-
жира групата на "БСП за
България"  в парламента да
настоява за цялостна про-
мяна в условията на труд за
социалните работници. ç

Âåíöèñëàâ Âåíêîâ, Øóìåí:

срещи, разговорите започват
и завършват с водата: "До-
кога ще пием кална вода, до-
кога ще плащаме скъпо за
мътилката от чешмите?", те-
зи въпроси задаваха и хора-
та от квартал "Тракия", както
навсякъде в Шумен.  "Ако спе-
челим изборите, ще спрем
проекта в квартал "Тракия",
докато не се изясни статутът
на бъдещите жилища и дока-
то не питаме хората от квар-
тала дали са съгласни тук да
има такова строителство", ко-
ментира  Венков във връзка
с притесненията по повод
планираното строителство на
общински блокове за соци-
ално слаби в квартала.  Не-
говото обещание беше пос-
рещнато с овации от граж-

даните, които масово насто-
яват за замразяване на про-
екта. Венков обясни, че до-
ри самите общински съвет-
ници не разбрали за кого
всъщност са предназначени
новите жилища. "Първоначал-
но се говореше, че в тях ще
бъдат настанени млади се-
мейства, лекари, сестри, де-
фицитни кадри и затова ние
одобрихме идеята. После из-
веднъж се оказа, че не ста-
ва дума за тях, затова жите-
лите на квартала имат осно-
вание да недоволстват", ко-
ментира Венков.

Срещите на Венцислав
Венков и на кандидатите на
БСП продължават. През пос-
ледните дни те разговаряха
с хората от Овчарово, Бело-

копитово, Панайот Воловo,
Друмево, Илия Блъсковo, с
жители на различни шумен-
ски квартали. С голям инте-
рес кандидатите на левицата
бяха посрещнати в с. Струй-
но. Пред тях Венков комен-
тира, че проблемите на всич-
ки шуменски села са еднак-
ви - липса на транспорт, лип-
са на медицински грижи,
проблеми с чистотата и с из-
возването на боклука.  "Ако
спечеля изборите, ще напра-
вим общи събрания във вся-
ко село и ще ви питаме как-
во искате - дали да върнем
старите индивидуални кофи
за смет, или да извозваме от-
падъците всяка седмица", обе-
ща Венков, разисквайки с хо-
рата болната тема за всички
села. В програмата на БСП
е предвидено към общинско-
то предприятие по чистота да
се назначи по един човек за
всяко село, който ще почис-
тва улиците и гробищните
паркове, ще коси трева, ще
помага през зимата за отва-
ряне на път към домовете на
самотните старци. ç
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Ñòîïàíèòå çàäúëæåíè äà
ðåãèñòðèðàò ëè÷íèòå ñè äâîðîâå

На 22 октомври Българ-
ската агенция по безопас-
ност на храните (БАБХ) ще
бъде готова с пакет от
законодателни мерки,
които да въведат стриктен
контрол за всички отглеж-
дани в страната животни -
особено тези, които се
отглеждат в личните
дворове. Проектът за
промени в Закона за
ветеринарномедицинската
дейност и наредбите,
свързани с регистрациите
на животновъдните обекти,
ще бъде представен в
Министерството на земе-
делието и след съответно-
то одобрение ще се даде
за становища на всички
съсловни и браншови
организации, които имат
отношение към животно-
въдството, съобщи в
интервю за Синор.БГ
новият изпълнителен
директор на агенцията
проф. Паскал Желязков.

"С поправките целим да
бъдат обособени практики
за обслужване на стопанс-
твата от частно практику-
ващи лекари, като при
всяка една от тези практи-
ки ще бъдат въведени
изисквания в зависимост
от отдалечеността на
стопанствата и от специ-
фиките на съответната
практика. Вместо с ферме-
рите ветеринарните лекари
ще сключват договори с
Българската агенция по
безопасност на храните,
като за всеки един участък
в страната ще има точно
определено задание, което
трябва да се изпълнява и
от ветеринарния лекар, и

Âðúùà ñå ñòàðàòà ïðàêòèêà
âåòåðèíàðíèòå äîêòîðè äà ìàðêèðàò
æèâîòíèòå, à íå ôåðìåðèòå

от животновъда", посочи
още шефът на БАБХ.
Лекарите ще бъдат задъл-
жени всеки ден да обхож-
дат стопанствата, които
попадат в техния обхват,
така че да не се допуска
животно, при които има

Единствено висшисти със сте-
пен "магистър" по ветеринарна ме-
дицина ще може да извършват де-
зинфекция, дезинсекция или де-
ратизация в промишлените сви-
неферми, птицекомбинати и лю-
пилни. Това предвиждат промени
в Наредба 1 от 2018 г. за услови-
ята и реда за извършване на де-
зинфекции, дезинсекции и дера-
тизации (ДДД), предложени за об-
ществено обсъждане на сайта на
земеделското министерство. На-
редбата е издадена съвместно от
министрите на земеделието и на
здравеопазването.

"Предложението е изготвено от
Асоциацията на индустриалното
свиневъдство в България, Асоциа-
цията на свиневъдите в България
и Съюза на птицевъдите в Бълга-
рия. Трите животновъдни асоциа-

Ñàìî âèñøèñòè ùå ïðúñêàò â ñâèíåôåðìè è ïòèöåôåðìè

Заразено с листерия месо
доведе до смъртта на трима гер-
манци. Още 37 души се пред-
полага, че са се разболели от
бактерията, съобщава Euroactiv.
Хранителният скандал в Герма-
ния отново постави на дневен
ред въпроса с безопасността на
храните в страните от Европей-
ския съюз (ЕС) и пропуските в
контрола. В основата на скан-
дала е немският производител
Wilke, който продава под 13 раз-
лични марки в 21 страни от ЕС,
както и в няколко други страни
по света. В момента производ-
ството му е спряно, а опасните
продукти са изтеглени от паза-
ра.  Първите подозрения за не-
редности в храната се появя-
ват още на 12 август, когато ин-
ститутът "Робърт Кох" сигнали-
зира за съмнение за листерия
в продуктите на Wilke. Цели осем
дни обаче Министерството на
околната среда в немската про-
винция Хесен не прави нищо по
въпроса.

Следват две проверки на
фабриката за колбаси в края
на август и през септември, при
която са открити хигиенни на-
рушения. Мерки за спирането
на производството обаче са
предприети чак на 2 октомври.
Тогава излезе и списък със 1100
наименования на продукти, ко-
ито трябваше да бъдат изтегле-
ни от магазинната мрежа.

Властите в Хесен уверяват,
че понастоящем на пазара ня-
ма опасни продукти на Wilke. Го-
ворител на Министерството на
околната среда в Хесен обаче
призна, че е имало пропуски в
проверките, но вътрешните про-
цеси вече се оптимизират.

Много потребителски орга-
низации остро разкритикуваха
ситуацията. Една от тях, Food-
watch, обвинява отговорните ор-
гани, че са били наясно със за-
мърсяването с листерия още на
15 септември, но са спрели про-
изводството на опасните кол-
баси чак 2 седмици по-късно. В
такива случаи влиза в сила ев-
ропейската система за бързо
предупреждение RASFF, която
сигнализира на всички нацио-
нални органи. Често обаче е не-
възможно да се проследи про-
изводствената верига, тъй като
компаниите не поддържат дос-
татъчно добра база данни на
всички доставчици, твърдят от
потребителската организация.

"Следователно може да от-
неме месеци, преди да получим
цялата информация за клиенти-
те и пунктовете за продажба",
каза Дарио Сармади от Food-
watch.

Къде и на кого точно се про-
дават продуктите на Wilke, все
още е мистерия. Съдът отхвър-
ли спешна молба до админист-
ративния съд в град Касел, къ-
дето Foodwatch поиска да бъ-
дат разкрити всички данни.ç

в Източна и Централна Европа,
като заболяването навлезе и в
нашата територия. То се разпрос-
транява се бързо и обхваща го-
леми свиневъдни ферми.  Про-
дължава и констатирането на но-
ви огнища на инфлуенцата по пти-
ците. И двете заболявания при-
чиняват тежки икономически за-
губи на отраслите и на икономи-
ката като цяло.

Ñêàíäàë ñúñ çàðàçåíè
íåìñêè êîëáàñè
èçïðàâè ÅÑ íà íîêòè

ции изразяват затруднения относ-
но прилагането и изпълнението на
Наредбата", обясни аграрното ми-
нистерство.

Асоциациите са поискали про-
мените във връзка с високото ни-
во на биосигурност в свинекомп-
лексите, птицефермите и люпил-
ните за птици. Мерките там не до-
пускат външни фирми и лица да
извършват дезинфекции, дезинсек-
ции и дератизации.  "Тези обекти
постоянно са подложени на епи-
зоотичен риск. Това е особено по-
казателно в момента с оглед слож-
ната епизоотична обстановка в Ев-
ропа по отношение на Африканс-
ката чума по свинете (АЧС) и Инф-
луенцата по птиците", допълват от
ведомството.

Мотивите подчертават, че про-
дължава разпространението на АЧС

което е сигнал за поне две
нарушения от страна на
животновъдите - че това
животно не фигурира в
регистрите, щом няма
идентификация, и че транс-
портът до Сливен е станал
без задължителния пътен
лист, който ветеринарят
трябва да издаде за това
придвижване. А това е
недопустимо със законови-
те изисквания", посочи още
шефът на БАБХ.

С предлаганите промени
на кметовете по места също
ще бъдат вменени отговор-
ности, защото кризата с
африканската чума ясно
показа необходимостта от
участието и на местната
власт. Вярно, че те съдейст-
ват, когато ние ги потърсим
за това. Но е важно да
имат задължения, които
законово да са разписани,
смята проф. Желязков.

БАБХ готви изменения и
в наредба 44 за ветеринар-

номедицинските изисква-
ния към животновъдните
обекти, регламентиращи
категоризацията фермите
в три групи - индустриал-
ни, фамилна ферма с
определен брой женски
животни и стопанства тип
"личен двор". В последния
вариант се предвижда във
фамилните ферми да се
отглеждат максимум 200
прасета.

Ще се въведе и задъл-
жителна регистрация на
личните дворове. "По този
начин смятаме да се
справим със сегашния
хаос, предизвикал масово
отглеждане на животни с
търговска цел в задните
дворове, което е недопус-
тимо", заключи експертът.

На въпроса на Синор.БГ
за справянето с дивите
прасета, които като прено-
сители на африканската
чума са сериозен проб-
лем, Паскал Желязков
обясни, че за една седми-
ца от началото на ловния
сезон са отстреляни 3
хиляди животни, при които
на този етап болестта е
открита само при една от
тях. Лабораторните изслед-
вания продължават, затова
и този брой вероятно
много бързо ще нарасне.
За петте месеца, през
който ловът на глигани е
разрешен, и при числе-
ността на ловците от
агенцията по горите са
изчислили, че средно на
ден ловците в страната
трябва да отстрелват по
1000 - 1500 животни.
"Работим усилено с ловни-
те сдружения. След като
направим ревизия, ще се
наложат нови промени.
Важното е да прилагаме
постоянство и дисципли-
на", заключи шефът на
БАБХ.ç

Ïðîìåíèòå â Íàðåäáà 1 ñà ïðåäëîæåíè îò
æèâîòíîâúäíèòå àñîöèàöèè â áðàíøîâåòå

Затова проектът за промени
предвиждат специални правила за
извършването на дезинфекции, де-
зинсекции и дератизации в свине-
комплекси, птицеферми и люпил-
ни за птици. Тези обекти ще тряб-
ва да имат специално разработе-
ни програми, които да отговарят
на определени изисквания.

Програмите ще трябва да съ-
държат: цели; методи и средства
за извършване на ДДД; изисква-
ния към лицата, които извършват
ДДД; инструкции за безопасност
при работа и съхранение на био-
циди; методи и средства за уста-
новяване на ефективността от про-
ведените ДДД мероприятия; кори-
гиращи действия; изисквания към
документацията. Новите програми
ще бъдат одобрявани от Българс-
ката агенция по безопасност на
храните. Срокът за обществено об-
съжда на проекта за промени в
Наредбата е до 14 ноември тази
година.ç

признаци за заболяване.
"Виждането на минис-

тър Танева е, че в страната
не трябва да има животно,
което да не е под ветери-
нарен контрол, защото
след кризата с африканс-
ката чума всички сме
свидетели на сериозни
пропуски и недопустими
липси на контрол - особе-
но в свинефермите с по
100 прасета, които не
фигурираха никъде в
правния мир", коментира
още проф. Желязков.

С промените в Закона
за ветеринарномедицинс-
ката дейност се предлага
да бъде върната старата
практика, при която марки-
рането на животните да се
извършва от ветеринарни-
те доктори, не от фермери-
те. "Ако обърнахте внима-
ние, дори на изложението
в Сливен (където е напра-
вено интервюто) имаше
животни без ушни марки,



ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ 17.10.2019
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

5

ÌÂÔ: Ñâåòîâíàòà
èêîíîìèêà å â ðåöåñèÿ

Òàçè ãîäèíà
ãëîáàëíàòà
èêîíîìèêà ùå
íàðàñíå ñ òðè
ïðîöåíòà, à
òîâà å íàé-
ëîøàòà öèôðà
ñëåä êðèçàòà
ïðåç 2008-2009 ã.

През септември България ре-
гистрира спад в продажбите на но-
ви коли в размер на 8,6% до 2522
броя, спрямо 2758 броя през съ-
щия месец преди година. Нашата
страна е и единствената в преде-
лите на Европейски съюз (ЕС), ко-
ято през изминалия месец запис-
ва понижение, сочат данни на Ев-
ропейската асоциация на автомо-
билните производители (European
Automobile Manufacturers  Associa-
tion - ACEA). В същото време про-
дажбите на нови леки коли в стра-
ната ни през първите девет месе-
ца на 2019 г. се увеличават с 1,7%
до 26 894 броя. Общо за целия
ЕС регистрациите на нови авто-
мобили от началото на годината
отчитат спад от 1,6 на сто, докато
през септември този показател бе-
лежи ръст в размер на 14,5% до
1,249 млн. броя.

В рамките на Европейска асо-
циация за свободна търговия
(EFTA) продажбите на автомобили
за периода януари-септември се
понижават с 1,7% до 346,7 хил.
броя, докато за септември те бе-
лежат ръст от 12,9 на сто до 36
091 броя.

При групата ЕС15 (страните в
състава на блока преди приема-
нето на новите кандидати на1 май
2004 г. - бел.ред.) е регистриран
спад от 2% през първите девет
месеца на годината до 10,638 млн.
нови автомобила, докато за сеп-
тември тези страни отчитат ръст
от 13,9 на сто до 1,158 млн. броя.
Общо за ЕС и EFTA продажбите на
нови леки коли за периода януа-
ри-септември бележат спад от 1,6
на сто до 12,115 млн. броя, дока-
то за предходния месец в това от-
ношение се отчита ръст от 14,4%
до 1,285 млн. броя.

За първите девет месеца на го-
дината с най-голям ръст сред стра-
ните от ЕС може да се похвали
Литва - 42,8% до 34 751 броя, в
сравнение с 24 328 броя за съ-
щия период през 2018 г.

Най-голямо понижение в про-
дажбите за това време регистри-
ра Швеция. Скандинавската стра-
на бележи спад от 12,1% до
247,77 хил. броя спрямо 281,82
хил. броя за същия период през
2018 г. Швеция е следвана от Фин-
ландия (-10%) и Кипър (-8,6%). Ин-
тересно е да се отбележи, че и
другата скандинавска страна, Нор-
вегия, отбелязва спад през 2019
г. в размер на 0,8 на сто до 110,61
хил. броя. Исландия също запис-
ва понижение от 38,5% до 9 825
броя, спрямо близо 16 хил. броя
година по-рано, докато Швейца-
рия отчита ръст от 0,5% до 226,31
хил. нови регистрации.

Най-голям ръст през септемв-
ри в рамките на ЕС записва Румъ-
ния. Северната ни съседка отчита
впечатляващото 118,2-процентно
покачване на регистрациите на но-
ви коли спрямо септември 2018
г., като в това отношение е след-
вана от Литва (+75,8%), Швеция
(+40%) и Холандия (+30,1%).ç

Според Международ-
ния валутен фонд (МВФ)
световната икономика
расте толкова бавно по
време на световна финан-
сова криза. Експертите
виждат причините за това
в търговските конфликти
и геополитическите рис-
кове. Според МВФ през
2019 г. глобалната иконо-
мика ще нарасне с три
процента. Това е най-
лошата цифра след кри-
зата през 2008-2009 г.
Това са заключенията на
доклада "Перспективи за
развитието на световната
икономика: глобален спад
в производството, растеж
в търговските бариери",
публикуван от МВФ във
вторник, 15 октомври.

През 2020 г. глобалната
икономика очаква растеж
от 3,4 процента, се казва
в документа. В същото
време МВФ прогнозира
забавяне на растежа на
повечето световни иконо-
мики. Така икономиката
на ЕС според доклада
през 2019 г. ще се увели-
чи само с 1,2 процента, а
през следващата - с 1,4

процента. Причините за
това развитие според
експертите са търговски-
те конфликти между
отделните държави (пре-
ди всичко спорът за
митата между САЩ и
Китай), както и "несигур-
ността, свързана с геопо-
литическите рискове".

Според експерти на
МВФ ръстът на руската
икономика през 2019 г.
ще бъде 1,1 процента. За
сравнение: Световната
банка прогнозира иконо-
мическия растеж за
Русия тази година в

Áúëãàðèÿ
åäèíñòâåíà â ÅÑ ñúñ
ñïàä íà ïðîäàæáèòå
íà íîâè êîëè ïðåç
ñåïòåìâðè

Българинът и връзката му със
земята остава силна, повече от
половин век след форсираната
урбанизация и индустриализация
на страната, сочи изследване на
"Галъп" . Традициите и навиците
остават вкоренени в съзнанието
на българина. Сондажът на "Га-
лъп интернешънъл" обаче показ-
ва и разликите в поколенията и
жизнената перспектива, 30 го-
дини след началото на прозапад-
ните, пропазарни и продемокра-
тични промени в страната. В пос-
ледните години в София и по-
големите градове в страната кон-
сумацията на домашна храна, до-
пирът със селото, зеленчуковите
градини, отглеждането на домаш-

70% îò áúëãàðèòå ïðîäúëæàâàò äà ñè ïðàâÿò çèìíèíà
è ñëåä 30 ãîäèíè "äåìîêðàöèÿ"

рамките на един процент.
Прогнозата на МВФ за
Руската федерация за
2020 г. е 1.9 процента.

Що се отнася до Гер-
мания, през първата
половина на 2019 г. търсе-
нето на стоки, произведе-
ни в Германия на между-
народния пазар, беше по-
ниско от очакваното. Това
беше една от причините
растежът на германската
икономика през тази
година, от гледна точка
на експертите на Между-
народния валутен фонд,
да бъде едва 0,5 процен-

та. През следващата
година тази цифра трябва
да е 1,2 процента. Това е
с 0,5 процента по-малко
от прогнозираното през
юли.

Германският канцлер
Ангела Меркел, изказвай-
ки се в Берлин този
вторник, нарече настоя-
щото развитие на ситуаци-
ята "тревожно", а евенту-
алното нерегламентирано
излизане на Великобрита-
ния от ЕС като един от
факторите, които повлия-
ват на настоящата нега-
тивна ситуация.ç

ни животни стават все по-попу-
лярни. Те придобиват смисъл и
на градска мода в контекста на
актуалните "органични", "био" и
пр. влияния. Оказва се, че със
или без съзнание за "натурално"
и т.н. около и над две трети от
пълнолетните българи са буквал-

личил традиционното за бълга-
рите приготвяне на продукти за
зимата.

В определени случаи употре-
бата на домашно приготвени про-
дукти дори е силно предпочита-
на, пред тези, произведени под
държавна регулация. 66% от за-
питаните, например, споделят, че
предпочитат, ако пият ракия, тя
да е домашна, респ. да е своя, а
не купена. Една четвърт от запи-
таните не споделят това предпо-
читание. Останалите се колебаят.

Над 60% от българите твър-
дят, че или отглеждат плодове и
зеленчуци и домашни животни за
лична консумация, или имат близ-
ки и познати, които го правят.ç

Çàïî÷âàò ïëàùàíèÿòà ïî Ïðåõîäíàòà íàöèîíàëíà
ïîìîù çà æèâîòíîâúäèòå

изплащането и по всички схеми
по обвързаната подкрепа за жи-
вотни на 100%.

Мария Белова цитира данни,
според които през 2018 г. бро-

Планирано е до края на тази
седмица да започнат плащания-
та по Националната преходна
помощ за говеда, овце-майки и
кози-майки, които не са под се-
лекционен контрол, каза Мария
Белова, председателят на пар-
ламентарната Комисия по земе-
делието и храните, по време на
среща с фермери , съобщи
Burgasinfo.com. Мария Белова
присъства на дискусия със зе-
меделски производители и жи-
вотновъди в Сунгурларе, където
голяма част от питанията зася-
гаха изплащането на субсидии-
те от Държавен фонд "Земеде-
лие" (ДФЗ).

ят на месодайните крави е на-
раснал повече от два пъти спря-
мо 2014 г. За същия период бро-
ят на месодайните овце е наго-
ре с 39 %, на биволите - с 39
%, а на свинете - с 15%.

На дневен ред бяха и основ-
ните проблеми в сектор "Лозар-
ство" и възможността държава-
та да подпомогне производите-
лите. "Община Сливен беше сред
първите, които стартираха ох-
рана на земеделските земи - ед-
но облекчение за производите-
лите в региона. Съветвам и тук
в Сунгурларе да организирате та-
зи вид дейност в близките ме-
сеци", каза Мария Белова.ç

но на ръка разстояние от всич-
ко, свързано със земя и приро-
да. Предпочитат ракията да е до-
машна и своя, имат приятели и/
или близки, които отглеждат до-
машни животни за храна или
овощни дръвчета. Често използ-
ват домашна зимнина.

Над 70% от българите сви-
детелстват, че някога са пригот-
вяли или често ползват т.нар.
зимнина, включително туршия,
лютеница, компоти и т.н. Изглеж-
да, че модерният начин на жи-
вот в големите градове, харак-
теризиращ се с възможността да
се сдобиеш с всичко необходи-
мо на една ръка разстояние в
кварталния супермаркет, не е за-

Народният представител до-
пълни, че през ноември ще бъ-
дат изплатени средствата по дър-
жавната помощ de minimis. По
план на 1 декември ще започне
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На 26 октомври 2019
г. (събота) столичният
Супермаркет КООП
ще се превърне в най-
забавното, но този път
и "страшно" място в Со-
фия. Вещици, магьос-
ници, пирати и всякак-
ви чудати същества ще
оживеят в хелоуин пар-
ти -"Луд маскарад с
КООП".

Малчуганите ще на-
учат забавни факти за
тиквата и празника на

Заповядайте на най-забавното Хелоуин парти
в столицата „ЛУД МАСКАРАД С КООП“

Заповядайте на най-забавното Хелоуин парти
в столицата „ЛУД МАСКАРАД С КООП“

всички светии - Хелоу-
ин, а техните родители
ще имат възможност да
пазаруват български и
европейски стоки с мар-
ката КООП с търговска
отстъпка.

Всички деца ще мо-
гат да участват в излож-
ба на тиквени фенери
като донесат или изра-
ботят на място такива в
любимото на всички
деца творческо ателие.
В него всеки малчуган

ще може да вложи кре-
ативност и да нарисува
свой фенер върху деко-
ративни или хартиени
тикви, който след праз-
ника ще може да зане-
се у дома за да се пре-
върне в чудесна есенна
украса. Награди очакват
и всички, които участ-
ват в конкурса за най-
атрактивен хелоуински
костюм и изработят ма-
гическа шапка.

В България Хелоуин

е нов празник, но тъй
като е много забавен, и
се свързва с красивите
есенни цветове е изклю-
чително харесван, как-
то от малки, така и от
големи. Разбира се ще
отдадем заслужено вни-
мание и на предстоя-
щия български празник
- Деня на народните бу-
дители с игра и беседа.

Елате да се веселим
ЗАЕДНО, да си напра-
вим тиквени фенери и

хелоуински шапки, да
играем забавни игри и
разбира се да хапнем
лакомства за да не пра-
вим бели.

Очакваме Ви с не-
търпение в Супермар-
кет КООП, кв. "Красна
поляна", бул. "Никола
Мушанов" 116 (вход от
ул. "Житница") с хело-
уински костюми и мно-
го усмивки.

Дирекция "КООП
медии и реклама"
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Строителните проек-
ти в София ще бъдат
провал, докато Столич-
на община се държи ка-
то опонент на строител-
ния бранш. Това отно-
шение трябва да се
промени. Това каза ли-
дерът на БСП - София
и водач на листата за
общински съветници
Калоян Паргов на сре-
ща с ръководството на
Камарата на строители-
те в България в лицето
на инж. Илиян Терзиев
и инж. Любомир Кача-
маков.

На срещата присъс-
тваха и кандидатите за
общински съветници
Милка Христова, Иван
Таков, Валентина Узуно-
ва и арх. Тихомира Кос-
това, както и арх. Сте-
фан Стефанов - канди-
дат за кмет на район
"Младост", подкрепен от
БСП. Участниците в съ-
битието обсъдиха мно-
жество теми, важни
както за строителния
бранш в София, така и
за бъдещето на Столич-
на община. Участници-
те в срещата се обеди-
ниха около това, че бъ-
дещето на строителст-
вото е в цифровизаци-
ята на процеса - още
от заданието до послед-
ния етап.

"Тази среща е част
от постоянната комуни-
кация и диалог, които
има между Камарата на
строителите в София и
Градската организация
на БСП", това каза в на-
чалото на срещата Ка-
лоян Паргов.

"От печално извест-
ния ремонт на ул. "Граф
Игнатиев", трябва всич-

Ïðîáëåìèòå òðÿáâà äà ñå ðåøàâàò ñèñòåìíî, à íå ïî ïîæàðíèêàðñêè, êîãàòî âúçíèêíå êðèçèñíà
ñèòóàöèÿ, êàòåãîðè÷åí å âîäà÷úò íà ëèñòàòà íà ñîöèàëèñòèòå çà Ñòîëè÷åí îáùèíñêè ñúâåò

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

ки да си извлечем по-
уки. И ние, политици-
те, и вие строителите,
както и гражданите, ко-
ито дават оценка на ра-
ботата ни, че най-важ-
ното е качеството", по-
сочи Паргов. Той бе ка-
тегоричен, че пробле-
мите трябва да се ре-
шават системно, а не
по пожарникарски, ко-

гато възникне кризис-
на ситуация.

Лидерът на столич-
ните социалисти изра-
зи безпокойство от на-
чина, по който се во-
ди кампанията - с вну-
шения, че ако БСП
участва в управление-
то, строителният биз-
нес ще блокира и ще
остане без работа.
"Трябва да е ясно, че
когато БСП е в управ-
лението продължава да
се строи и няма да се
спират проекти'', кате-
горичен бе Калоян
Паргов. Той акцентира
върху това, трябва да
стане ясно, че вината
в несвършената рабо-
та и некачествените из-
пълнения не е в стро-
ителния бранш, а във
възложителя в лицето

на Столична община.
Сега отговорността е
размита между проек-
танта, надзора и стро-
ителя. Тази порочна
практика трябва да бъ-
де прекратена.

Калоян Паргов е
убеден, че качеството е
най-важно. "Най-голе-
мият проблем на общи-
ната е поддръжката, не
трябва да се забравя
това, добави той. - Хо-
рата дават оценка и ако
са доволни, това озна-
чава, че всички сме си
свършили добре рабо-
тата'', убеден е Калоян
Паргов.

"Ние търсим парт-
ньорство с вас, което
се основава на прави-
ла и ред, не на прия-
телски отношения и хо-
датайства. Партньори-

На среща с представи-
тели на фирми от Камарата
на строителите в Ловеч кан-
дидатът за кмет на общи-
ната Радина Банкова зая-
ви,  че според нея общинс-
ката администрация не раз-
полага с достатъчно капа-
цитет и ангажираност и не
се създават условия за ра-
бота на местните строител-
ни фирми. Тя добави, че за-
това трябва да се търси нов
път на управление. Банко-
ва коментира още, че в Ло-
веч има достатъчно какво
да се прави по отношение
на възстановяването на
построените в близкото ми-
нало обекти и работа има
за всички фирми.

"Питат ме защо съм се
захванала с това си учас-
тие в местните избори.
Направих го, защото като
си спомня как е изглеж-
дал градът ни преди годи-
ни, не мога да стоя рав-
нодушно и това ме кара
още повече да се съсре-
доточа върху целта, която
съм си поставила. Дошло
е време да върна на града
си и на хората в него оно-

Ùå ñå îïèòàì ñ äîáúð åêèï äà íàïðàâÿ ïðåñòðóêòóðèðàíå íà
îáùèíñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ, çà äà ðàáîòè â ïîëçà íà ãðàæäàíèòå,
çàÿâè êàíäèäàòêàòà çà êìåò, ïîäêðåïåíà îò ÁÑÏ

ва, което обществото е
направило за мен.

Ще се опитам с един
добър екип да направя
преструктуриране на об-
щинската администрация,
която да работи в полза на
гражданите и за решаване
на проблемите им", каза
още Радина Банкова. Кан-
дидатът за кмет коментира
още, че строителните фир-
ми настояват за заместник-
кмет по строителството, за-
щото фирмите имат проб-
лем със сегашното ръко-
водство на общината. "Вся-
ка фирма е намерила за
себе си някаква ниша, не
участвате в големи обек-
ти. Поправими ли са не-
щата? - Със сигурност - да,
просто трябва да се възс-
танови връзката между ва-
шите фирми и общината",
добави Банкова пред стро-
ителите.

Според представители-
те на строителния бранш
трябва да се подобри при-
емането и обработването
на различните документи,
които те внасят в общинс-
ката администрация, за да

се  отстрани тенденцията
едни и същи фирми - и то
външни, в някои случаи и
некоректни, да печелят тър-
говете. "Би могло да се по-
мисли как ловешките фир-
ми да се включат в ремон-
тите на общински обекти
по селата, които от години
са изоставени и занемаре-
ни", добавиха те. Строите-
лите получиха уверението
на Радина Банкова, че въп-
росът може да се обсъди и
с немного голям бюджет от
общината да се извършват
тези дейности.

По- късно кандидатът за
кмет на Ловеч се срещна
с жители на селата Хлеве-
не и Лисец. "Местните из-
бори са много по-важни от
всички останали избори,
тъй като на тях хората пра-
вилно трябва да решат кой
ще е кметът, доколко той
ще е близо до хората, как
ще се застъпва за реша-
ването на техните пробле-
ми. Затова БСП се обърна
към хората, излязохме са
от партийните си рамки и
застанахме зад човек,
предложен от инициативен

комитет - една успешна
бизнес дама, работохолик,
с много идеи, знаеща и мо-
жеща, с поглед и върху об-
ществения живот".  Това ка-
за председателят на пре-
дизборния щаб на Коали-
ция "БСП за България" в Ло-
веч  Димитър Горов на сре-
ща с жители на село Хле-
вене при представянето на
кандидата за кмет на об-
щината - Радина Банкова.

"Заставам пред вас, за
да чуя проблемите ви. Хо-
дя във всички населени
места с един бележник, в
който записвам какво ми
казват хората. След като с
ваша помощ стана кмет, ще
се върна отново при вас с
този бележник, за да ре-
шим заедно с кои неща
трябва да се захванем пър-
во", каза кандидатът за

кмет на община Ловеч Ра-
дина Банкова. Тя добави, че
проблемите никак не са
малко. "Във всички села
има проблем с питейната
вода, на места дори я ня-
ма, автобусите са нередов-
ни или не са директни меж-
ду селищата, улиците се
разкопават при аварии с
остарелите водопроводи, а
след това не се ремонти-
рат. Всичко това трябва да
спре, общината да се обър-
не с лице към хората, да
мисли за тях, за създава-
нето на една добра среда
за живот, каквато сега лип-
сва", каза Радина Банкова.
Тя бе категорична, че за-
дължително трябва да се
увеличат средствата за со-
циални дейности.

В Лисец Радина Банко-
ва представи своите прио-

Ðàäèíà Áàíêîâà, Ëîâå÷: Ùå ñå óâåëè÷àò ñðåäñòâàòà çà ñîöèàëíè äåéíîñòè â Îáùèíàòà
ритети за управление на об-
щина Ловеч. "Трябва да про-
меним управлението, дош-
ло е време за това и ние
трябва здраво да се захва-
нем, да инвестираме в хо-
рата, които ще работят в
здравеопазването, образо-
ванието, икономиката. Дър-
жавата е абдикирала от
проблема с болницата, но
трябва да се потърсят въз-
можности да не се затва-
рят повече отделения, да
привлечем млади специа-
листи, на които да предос-
тавим стипендии и жили-
ща, безплатни детски гра-
дини за децата им, за да
останат на работа тук", ка-
за още Банкова. Кандида-
тът за кмет заяви, че  не
бива да се забравя и това,
че след няколко години ма-
гистрала "Хемус" ще мине
през територията на общи-
ната. "Затова отсега тряб-
ва да се мисли, да се оси-
гурят терени общинска соб-
ственост за развитието на
индустриални зони. Задъл-
жително трябва да се отде-
ли внимание на туризма,
който пък ще допринесе за
създаването на малки фир-
ми за услуги, които ще оси-
гурят работа на много хо-
ра", сподели още Радина
Банкова.

Арх. Игнатов си служи с откровени лъжи,
които свързва с моето име. Това заяви в лич-
на позиция лидерът на БСП - София и водач
на листата за общински съветници Калоян
Паргов.

"Вчера в "Референдум" по БНТ и днес в
"Тази сутрин" по БТВ Борислав Игнатов свър-
за името ми с доклад за отдаването на ав-
тобусни линии, обслужващи северните ра-
йони на София, на частен оператор", обяс-
ни Паргов.

"Нито съм автор, нито вносител на този

те трябва заедно да
защитават реда и пра-
вилата, по които са ус-
тановени отношенията
им. Със своите дейст-
вия до момента Сто-
лична община постиг-
на точно това - диск-
редитира цял отрасъл.
Ние предлагаме нови
отношения и нови пра-
вила на работа", кате-
горичен бе председа-
телят на БСП - София.
Той се ангажира с про-
мяна на текстове в На-
редба №1 за общест-
вения ред, които гла-
сят, че всяка строител-
но-монтажна дейност,
включително и боядис-
ването, произвежда
шум. "Това е недомис-
лица, която трябва да
се промени", заяви Ка-
лоян Паргов.

Ïàðãîâ: Àðõ. Èãíàòîâ ñè ñëóæè ñ îòêðîâåíè ëúæè. Íå ìó ïðàâè ÷åñò
доклад. Нещо повече, групата на БСП, на ко-
ято бях председател през изминалия мандат,
не подкрепи въпросния доклад в СОС. За раз-
лика от общинските съветници от Реформа-
торския блок", категоричен е лидерът на БСП
- София.

"Моят принос към транспортното об-
служване на северните райони, по-конкретно
Нови Искър и "Надежда" е, че отвоювах ли-
ниите № 20 и № 27 да бъдат удължени и по
този начин хората от Локорско, Чепинци, Не-
гован, Кътина, Курило, Кумарица, Славовци и

Требич да имат директна връзка с метрото",
припомни Паргов.

"Искрено съм изненадан, че човек, който
наскоро стана жертва на компроматна атака,
ползва същия инструментариум", посочи Ка-
лоян Паргов.

Той изтъкна, че предизборната надпрева-
ра трябва да се основава на идеи, политики
и решения, а не да се гради върху лъжи и
компромати срещу политическите опоненти.

"Това не прави чест на арх. Игнатов!", за-
яви в заключение Калоян Паргов.
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Всичко започва с най-
добри намерения. Държава-
та става посредник между
детето и собственото му
семейство. И като такъв
държавата, представена от
Барневернет, има право да
реши къде за детето е най-
добре - при собствените му
родители, при приемно
семейство или в институ-
ция. Въвежда се разтегливо-
то понятие "дете в риск",
което дава универсално
основание на държавата да
се намесва в семейството
от името на детето, без
то да е станало обект на
престъпление. И както
знаем, където има пари,
всичко става бизнес. Ако
някой още не е разбрал -
става дума за много власт
и много пари.
Quo usque tandem abutere

На стр. 17

Насочват се големи финансови потоци в областта на закрила на децата и социалната система се
отваря за частни доставчици на услуги. И както знаем, където има пари, всичко става бизнес

Íîðâåæêàòà ñòðàòåãèÿ çà äåòåòî
Странд Лоббен и нейния
син става ясно, че тя все
още не може да се фокусира
върху най-добрия интерес
на детето, но е силно
повлияна от негативното
си отношение към прием-
ната майка и Барневернет".
И така, вместо майката
Барневернет решава, че
най-доброто за детето е то
да бъде дадено за осиновя-
ване. След като губи на
всички инстанции, Странд
Лоббен се обръща към
ЕСПЧ в Страсбург, който
на 10 септември 2019 г.
[3][4] постановява, че детето
е неправомерно отнето от
майката. С това действие
Норвегия е нарушила чл. 8
от ЕКПЧ [5].

Въпреки това Норвегия
отказва да върне незаконно
отнетото дете на майка му.
Тези случаи, за съжаление,
не са единични. В ЕСПЧ
са заведени десетки дела
срещу очевидно полудялата
система за защита на
децата в Норвегия.

Как се стига дотук?
Всичко започва с най-добри
намерения през 1992 г.,
когато е основана Барне-
вернет.

Корените на днешните
проблеми могат да бъдат
обобщени така:

1. Въвежда се "детецент-
ричен" подход в законода-
телството за защита на
детето. Това е концепцията,
че интересите на детето
трябва да бъдат разглежда-
ни отделно от интересите на
семейството/родителите.
Тази концепция води до
неимоверно овластяване на
държавния апарат. До този
момент държавата само
следи за извършени прес-
тъпления срещу деца,
наказва виновниците и се
грижи за жертвите. От
приемането на това законо-
дателството държавата става
посредник между детето и
собственото му семейството.
И като такъв държавата,

представена от Барневернет,
има право да реши къде за
детето е най-добре - при
собствените му родители,
при приемно семейство или
в институция.

2. Въвежда се разтегли-
вото понятие "дете в риск",
което дава универсално
основание на държавата да
се намесва в семейството от
името на детето, без то да е
станало обект на престъп-
ление.

 3. Насочват се големи
финансови потоци в об-
ластта на закрила на децата
и социалната система се
отваря за частни доставчи-
ци на услуги. И както
знаем, където има пари,
всичко става бизнес [6].

Ако някой още не е
разбрал - става дума за
много власт и много пари.

Какво се случва
в България?

 От близо две десетилетия
чужди дипломати, лобисти и

НПО-та тласкат България
по пътя на Норвегия.
Неусетно за обществото са
променяни закони, създава-
ни структури и е предоставя-
на все повече власт на
НПО-та. Този процес се е
развивал встрани от общест-
веното внимание, докато в
началото на 2019 г. огром-
ната част от българското
общество застана срещу
Стратегията за детето 2019 -
2030 г. и последните законо-
ви промени.

Основните насоки
на промененото
през последните
десет години
законодателство са:

1. Разширяване на
понятието "дете в риск" [7],
което е различно от "жертва
на насилие или експлоата-
ция" [8].

2. Разширяване на
дефиницията на насилие
над дете.

3. Възможността за
подаване на анонимен
сигнал [9] за "дете в риск".

 Последната брънка от
тази дългогодишна страте-
гия са поправките, които
ще влязат в сила на
1.01.2020 г. С тях широко
се отварят вратите за
частни доставчици на
социални услуги [10]. Тук
очевидно има бизнес ком-
понент с потенциал да
осигури стотици милиони
приходи на родни и между-
народни НПО-та.

Но има и още нещо. В
новия Закон за закрила на
детето е заложено създаване
на мултидисциплинарен
екип, който взема решение
как да бъде защитено

дадено "дете в риск". В този
екип законът предвижда
участие и на "представител
на доставчик на социална
услуга" (разбирай НПО).

Това е очевиден конф-
ликт на интереси. Предста-
вител на доставчик на
социална услуга ще участва
в комисия, която да реши
дали едно дете има нужда
от такава услуга или не.

С този текст работата по
приватизацията на грижата
за деца, проточила се вече
близо две десетилетия,
показва истинското си
лице. Истинското лице на
една грозна хидра, която
официално и по законен
път превръща грижата за
"деца в риск" в бизнес.
Веднъж овластен, този
чудовищен октопод би
разполагал със средства да
корумпира всяко народно
събрание и всеки политик!

Кой тогава би
дръзнал да се
изправи срещу него?

И така, пак в 12 без 5 -
както в битката ни срещу
Истанбулската конвенция! -
инстинктът ни сработи
безотказно! Българи, роми
и турци; християни и
мюсюлмани усетиха тота-
литарната опасност и
веейки трибагреника,
запяха в един глас "Горда
Стара планина"! И се
опълчиха на това поредно
идеологическо безумие!

Какво да правим сега?
Първа стъпка - да инфор-
мираме хората.

Крайно време е управля-
ващите и националните
телевизии да разберат, че
когато нервен чиновник,

patientia nostra? [1]
На 25 септември 2008 г.

в Норвегия Странд Лоббен
[2] ражда първото си дете.
Поради финансови затруд-
нения тя се съгласява да
започне отглеждането му в
"семеен център", вид нор-
вежко защитено жилище.
Заради минимална загуба
на тегло на детето й, на 14
октомври медицинският
персонал се обръща към
Барневернет (норвежката
Държавната агенция за
закрила на детето). Три дни
по-късно г-жа Лоббен
решава да напусне "семей-
ния център". В същия ден
бебето е отнето от майката
и след десет дни е класифи-
цирано като "дете в риск".
Отчаяната майка започва
борба за детето си, но губи
и детето е дадено на прием-
но семейство.

Драмата на майката не
спира дотук. На 18 юли
2011 г. Барневернет започ-
ва процедура за отнемане
на родителските права на
детето с цел неговото
осиновяване. В основание-
то се казва следното: "в
докладите от срещите между
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Пробиването на дупки в
стените е неприятна и
мръсна задача, така че ето
как без да дупчите стени-
те може да окачите кар-
тини и снимки.

Картините и снимките в
рамка, окачени на стената,
несъмнено са декорация, ко-
ято придава завършен вид
на интериора и прави дома
ви по-уютен и цветен. Ат-
мосферата в дома определе-
но се променя, когато сте-
ните не са голи, а запълне-
ни с изображения, които от-
разяват вашите интереси,
спомени, арт виждания и
прочие. Но всичко това има
своите минуси - дупките.

Има няколко съществени
причини да избягвате про-
биването на стените:
� То е свързано с борма-

шина, шум и прахоляк.
� Не умеете да боравите

добре с бормашина.
� Колкото и точно да ме-

рите, никога не е изключе-
но да кривнете с бормаши-
ната, и двете картини, кои-
то се предполага, че трябва
да са окачени на едно ниво,
видимо да изглеждат разк-
ривени.
� Ако решите да размес-

твате и сменяте рамките по
стените, ще ви се наложи

Ако градинарството ви е
хоби, навярно вече полага-
те усилия за разцъфването
на балкона. Ето няколко идеи
какви цветя да изберете,
така че балконът ви да бъ-
де красив и цветен за дълго
време без много усилия.

Ìóøêàòî
Най-популярното цвете за

балкон. Цветовете му са го-
леми и се виждат отдалече.
Изключително издръжливо е
на пряка слънчева светлина,
вятър, застудяване, засуша-
ване. Често го наторявайте,

Закачете картините
без пробиване на дупки

отново да правите нови дуп-
ки, а старите да запълвате.
� Ако сте на квартира,

хазяите често не са съглас-
ни да пробивате стените на
жилището им.

Как да избегнете проби-
ването на дупки в стените
при поставянето на рамки?
� Релса за картини (под-

ходяща за много тежки кар-
тини)

Прилича на корниз, кой-
то се поставя на стената, не-
посредствено до тавана, а
може и по-ниско, в зависи-
мост от естетическа гледна
точка как ви харесва. Мон-
тират се с дюбели и винто-
ве към стената, но пробива-
нето на дупки и еднократно.
Оттам нататък може да сме-
няте местата на картините,
да размествате и добавяте
нови, без никакво дупчене.
Картините се държат на рел-
сата чрез прозрачна корда,
така че от естетическа глед-
на точка, домът ви ще до-
бие вид на луксозна галерия.
�Монтажно велкро (под-

ходящо за среднотежки кар-
тини)

Това е пластмасово елас-
тично велкро, едната част
на което се залепва за сте-
ната, а другото - върху зад-
ната страна на рамката.

Различните размери и го-
лемини на тези велкро ле-
пенки издържат различно
тегло, така че сложете та-
кива (може и няколко броя
наведнъж), които съответс-
тват на теглото на рамката,
която искате да закачите.
Ако картината/снимката ви
е омръзнала и искате да я
смените с друга рамка, ня-
ма нужда да махате велкро
лепенката нито от стената,
нито от рамката. Просто
сложете велкро лепенка вър-
ху новата рамка и я закаче-
те за стената върху велкро
лепенката от старата рам-
ка.
� Лепенки тип двойноле-

пящо тиксо (подходящи за
по-леки картини)

Има специални лепенки
за картини, които се слагат
в четирите края на рамката
и тя се залепя за стената.
Достатъчно здрави са, а ко-
гато решите да махнете кар-
тината, лепенките лесно се
свалят от стената, без да ос-
тавят петна.

 � Декоративно тиксо
(подходящо за снимки без
рамка)

То ще играе ролята на
рамка. Облепете от всички
страни снимката и я зале-
пете за стената. Изберете

още няколко снимки и ги
аранжирайте една до друга.
Използвайте цветно декора-
тивно тиксо, което да под-
хожда на интериора ви.
Плюсът е, че декоративно-
то тиксо няма да остави сле-
ди върху стената и снимки-
те и може редовно да про-
меняте и размествате, кога-
то старите снимки ви ом-
ръзнат.
� Етажерка за картини

(подходяща за снимки и мал-
ки картини)

Представлява дълга и тяс-
на дървена плоскост с Г-об-
разен или П-образен про-
фил, така че картините да
не се пързалят и падат от
етажерката. Поставя се лес-
но с дюбели и винтове. А

оттам нататък върху нея мо-
же да аранжирате снимки и
картини, както и други деко-
рации.

 � Простир за снимки
(подходящ за снимки и кар-
тини без рамка)

Представлява метална тел
или дебела корда, опъната
вертикално или хоризонтал-
но върху стената, като в два-
та края има държачи, които
се монтират с дюбели и вин-
тове за стената. Подобен ме-
ханизъм не издържа на те-
жести, но е идеален за сним-
ки или детски рисунки. Окач-
ват се с щипки или кукички
и може да сменяте и размес-
твате, колкото си искате, без
да се налага да дупчите сте-
ните.

Непретенциозни цветя за балкона

за да цъфти обилно.

Ñàêúç÷å
То е разновидност на

мушкатото, но по-елегантно
и фино. Цветовете му са
дребни и кичести. Подходя-
що е за висящи саксии и
сандъчета, защото е каскад-
но и отдалече прилича на
водопад от цветове. Не изис-
ква обилно поливане и из-
държа на силно слънце.

Êàìáàíêà
(Êàìïàíóëà)

Много нежно цвете с

дребни цветове в лилаво и
бяло. Прилича на цветна
топка и е идеалното допъл-
нение към цветята на бал-
кона ви.

Êàëàíõîå
Каланхоето обича слън-

цето и не обича преполива-
нето. Ако забравите да го
полеете, то ще се чувства
идеално. Листата му са ме-
сести, а цветовете дребни и
ярки. Отчупено клонче от ка-
ланхое дори може да вирее
дълго време, потопено само
във вода.

Êàðàìôèë
Карамфилът е едно от

най-непретенциозните цветя
за балкон. Важното е да го
поливате умерено, тъй като
преполиването може да до-
веде до загниване. Обича
пряката слънчева светлина
и с редовно торене цъфти ця-
ло лято.

Ïåòóíèÿ
Петунията е идеалното

каскадно цвете за сандъчета
на балкона. Обича преките
слънчеви лъчи, само трябва
да я поливате и торите ре-

довно, за да ви радва с цве-
товете си цяло лято.

Âèíêà
Още едно каскадно рас-

тение, което може да поса-
дите във висяща саксия.
Внимавайте да не го препо-
леете. Торете редовно и ще
цъфти постоянно.

Âúðáèíêà
Върбинката прилича мал-

ко на сакъзчето. Идеална е
за сандъчета, защото пада
като водопад от тях. Чувст-
ва се идеално в горещите
летни дни.

Âåëèêäåí÷å
Цъфти април и май, точ-

но когато е Великден. Не
обича редовното поливане,
тъй като листата му са ме-
сести и задържат вода. Мо-
же да се отглежда като кас-
кадно растение на балкона.

Îëåàíäúð
Олеандърът е идеален за

южни и западни балкони,
тъй като горещините изоб-
но не го притесняват. Из-
държа и на зашуване.

Ôëîêñ
Тази цветна туфа е иде-

ално допълнение за балко-
на ви. Важно е да посадите
флокса в голяма саксия, тъй
като има голяма коренова
система и обича много во-
да.

Ãàçàíèÿ
Едно непретенциозно цве-

те, което ще ви радва цяло
лято с огромни цветове, при-
личащи на гербери.
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Всеки човек има уника-
лен химически и биологичен
"дизайн". Това е причината
диетите да действат на ед-
ни, а на други - не. Оказва
се обаче, че има вариант за
постигане на хормонален ба-
ланс, който е общовалиден
за всички дами. Диетата им
помага да балансират наст-
роението си, да не изпадат
в депресия или истерия, да
се справят с хроничната умо-
ра, да се фокусират по-доб-
ре върху задачите си и да
елиминират проблемите с
акнето и косопада.

Много хора, които се
опитват да живеят здравос-
ловно, съблюдават някакъв
хранителен режим. Всеизвес-
тен факт е, че повечето от
процесите в тялото се пре-
чупват през това, което кон-
сумираме. Ето защо човек не
бива да се изненадва от фак-
та, че лекарите предпочитат
първо да коригират хормо-
налния баланс на пациен-
тите си чрез диета и едва
след това да им предписват
някакви медикаменти. Защо-
то всичко започва в черва-
та. Или иначе казано, ако
човек се погрижи за хранос-
милането си, то това види-
мо ще се отрази на общото
му здравословно състояние
и външния вид.

Последните научни дан-
ни показват, че между здра-
вето на червата и хормонал-
ния баланс има пряка връз-
ка. Елиминирането на вред-
ните бактерии и намалява-
нето на възпалителните про-
цеси в стомашно-чревния
тракт би подобрило работа-
та на жлезите с вътрешна
секреция. Древните китайс-

Меню за възстановяване
на хормоналния баланс

ако искат да се чувстват доб-
ре. Според тях денят трябва
да започва с чаша топла и
леко подкиселена вода -  с
няколко капки натурален
ябълков оцет или прясно из-
цеден лимон. Това "измива"
червата и им помага да ме-
таболизират по-добре мазни-
ните. Освен това леко затоп-
лената вода тонизира чер-
вата, т.е. "събужда" ги и ги
подготвя за задачите им през
деня.

Първото основно хране-

не - обядът, трябва да внесе
в организма достатъчно про-
биотици, които освен за ба-
лансирането на чревната
флора, помагат и за кори-
гиране на хормоните. Те се
срещат в храни като кисе-
лото мляко, кефира, костния
бульон, хлебната мая и т.н.
Дамите трябва да се стре-
мят да консумират поне един
от тези продукти всеки ден.

Протеините в менюто съ-
що са важни. Това означа-
ва червените меса и мазни-

те храни да бъдат заменени
от пиле, риба и бобови рас-
тения. Жените с хормонален
дисбаланс трябва да се стре-
мят във всяко основно хра-
нене (закуска, обяд и вече-
ря) да има поне по 15-20 гра-
ма протеини.

Добре би било в менюто
да има и достатъчно здра-
вословни мазнини. Те са
градивен елементи на всич-
ки хормони и са особено по-
лезни в производството на
кортизол и адреналин. Мо-

гат да се набавят чрез кон-
сумацията на зехтин, коко-
сово масло, орехи и т.н.

При хормонални пробле-
ми трябва да се избягват
въглехидратите. Всеизвестен
факт е, че преработените
храни и рафинираните за-
хари могат да предизвикат
възпаления в червата. Това
включва имунната защита и
тялото минава в отбрана, а
това рефлектира върху хор-
моналния баланс.

Åíçèìèòå
ñà âàæíè

Ензимите помагат на
червата да разграждат хра-
ната на по-малки части-
ци, което улеснява нейна-
та обработка и абсорбира-
нето й през чревната сте-
на в кръвния поток. Ето
защо, когато една жена
има храносмилателни
проблеми и наддава на ки-
лограми, трябва да прие-
ма специални хранителни
добавки. В тях трябва да
се съдържат амилаза (ен-
зим, който разгражда ни-
шестето), липаза (ензим,
който разгражда мазнини-
те) и протеаза (ензим, кой-
то разгражда протеина).
При недобре функционира-
щи черен дроб и жлъчка в
хранителната добавка
трябва да има билка, коя-
то да балансира работата
на тези два органа, за да
може по-бързо и лесно да
се обработят и усвоят маз-
нините.

ки, индийски и японски ле-
чители са знаели всичко то-
ва и са съветвали пациен-
тите си да подбират продук-
тите, които слагат на трапе-
зата си.

Европейците, в това чис-
ло и българите, все още има
какво да наваксват в това от-
ношение. Специалистите по
хранене и диететика са сис-
тематизирали няколко основ-
ни правила, към които да-
мите с хормонални пробле-
ми трябва да се придържат,
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- Г-жо Статулова, извес-
тна сте като една от най-
лъчезарните актриси. Вина-
ги сте позитивна, не се оп-
лаквате нито сред прияте-
ли, нито сред колеги. Откъ-
де черпите тази енергия?

- Никога не се оплаквам,
защото за мен това е най-
гадното нещо на света. Не
понасям мрънкащите хора.
Животът е шарен. В него
има всичко. Ако започнем
само да се оплакваме, за как-
во да го живеем?! И в Биб-
лията пише "Радвайте се", аз
спазвам това правило. Чо-
век трябва да се радва на
всичко. Защото и Слънцето
е прекрасно, и снегът е прек-
расен, и дъждът е приказен,
е, разбира се, когато го гле-
даш от вкъщи.

Човек трябва да се радва
на всяко нещо, което види -
и на залеза, и на изгрева, и
на морето. Иначе за какво е
този живот - той е твърде
кратък, за да го изпълним с
лоши неща. Не искам да
употребявам тези думи, ко-
ито вече са девалвирали -
то не бе негативизъм, то не
бе позитивизъм, не мога да
ги понасям тези думи. За-
щото всеки ги дрънка, а ни-
що не влага в тях. Онова,
което ме зарежда, е може би
това, че съм се родила на
морето и съм живяла сред
най-бохемските среди в Бур-
гас и животът ми така се
сложи, че ме срещна с инте-
ресни, щури, оригинални хо-
ра със светла душа. Защото
душа с душа се среща.

- А вие имате ли някакъв
здравословен режим, който
спазвате?

- Моят живот е съобра-
зен с природата. Някой път
имам по 20 представления
на месец и през тези дни пъ-
тувам непрекъснато, връщам
се през нощта и донасям ка-
то сврака вино, картофи,
моркови, зависи къде съм
пътувала. Обичам много ве-
селието и радостта и хора-
та, с които мога да си кажа
добри думи. Не че липсват
идиоти, разбира се, те даже
са по-голяма част от всич-
ко, което ни заобикаля.

Рецептата ми е да се съ-
будя, да се усмихна, да се
зарадвам и започвам с де-
лата. Аз обичам да съм под-
реден човек. Това много ува-
жавам в хората, защото, ако
имаш такъв режим, ставаш,
пиеш кафе, къпеш се, гот-
виш, оправяш си къщата,
оправяш си цветята и след
това денят те поема. Но вре-
мето ми стига за всичко.

- Актьорската професия
е изтощителна, особено ко-
гато всяка вечер имаш спек-
такли, а преди това пример-
но си снимал, а след това
тръгваш на турне. Как ус-
пявате да поддържате доб-
ра форма?

- Не съм от тези хора, ко-
ито непременно закусват в
8 сутринта, обядват в 12, ве-
черят в 18,30 ч. Аз имам

Актрисата Мария Статулова:
Моята рецепта за здраве
е усмивка без мрънкане

Мария Статулова е една от най-обичаните и популяр-
ни български актриси. Известна е с неподправеното си чув-
ство за хумор, което винаги я превръща в душата на
компанията. Обожава актьорската си професия и й се раз-
дава напълно. Зад гърба си има стотици роли в киното и
театъра, както и многобройни участия в телевизията.
Мария Статулова не е от хората, които ще видите във

фитнеса или пък да тича за здраве. Тя обаче има свои
начини да поддържа добра форма, да се чувства здрава и
заредена с енергия. Именно поради тази причина "Енцикло-
педия Здраве" се обърна към звездата от култовите бъл-
гарски филми "Дами канят", "Да обичаш на инат", "Аван-
таж", "Седем часа разлика", за да сподели каква е нейната
рецепта за здраве и добро настроение.

представление до 22,30 ч.
Как да вечерям в 18,30 ч.,
трябва да ходя полуприпад-
нала по сцената. Затова вни-
мавам през деня, когато ве-
чер имам спектакли. Не мо-
га да обядвам с половин
свински бут и гледам вни-
мателно да хапна някоя су-
па, нежно по-леко, за да
имам енергия и сили за ве-
черта. Подчинявам деня си
на представлението, но не
ми пречи да пусна пералня-
та, да сготвя, защото аз съм
човек, който си обича къща-
та.

- Как борите настинките
и вирусите?

- Вкъщи винаги има пло-
дове и зеленчуци. Много
държа на лимоните, много
ги обичам. Като малка имах
една приятелка лекарка, ко-
ято ми казваше "лимонка",
защото много обичам да ям
лимони. Много обичам и
ябълки. Обичам да готвя до-
матена супа, тя е полезна,
когато например човек се
чувства отпаднал. Пригот-
вям миш-маш със свежи
чушки, падам си по спаге-
тите. Не казвам, че не ям
месо, не съм нито веган, ни-
то вегетарианец. Организ-
мът сам показва какво же-
лае - дали иска сок от грей-
пфрут, или просто чаша во-
да, или супа. Обичам много
и пилешка супа.

- Участвахте в няколко
благотворителни здравни

инициативи. Какво ви про-
вокира да се включите в те-
зи кампании?

- Понякога известността
помага за това да предпоче-
тат не Иванчо от улицата,
който също би могъл да доп-
ринесе за дадена кауза, а да
предпочетат човек, когото
хората познават. По-лесно е
с едно лице, което хората са
виждали по телевизията, или
в киното, или по вестници-
те. Иначе човек не може да
бъде безпристрастен към
случващото се. Нищо не ме
провокира. С радост бих по-
могнала навсякъде.

Например в Бургас има
един дамски клуб "Зонта", ко-
ито ме поканиха в благот-
ворителна инициатива, за-
щото се събираха пари за
стипендии на изоставени де-
ца. В мига, в който ми се
каже това, аз хуквам. Знам,
че моят жест ще бъде кап-
чица в морето, но все пак,
ако се съберат много такива
капки, може да стане цяло
езеро, пък защо не и океан.
И може да се помогне.

В Народния театър пра-
вихме благотворителна кам-
пания за закупуване на апа-
рат за рака на гърдата. Да-
рявам и тайно, без да се
афиширам, защото поняко-
га се спекулира с благород-
ните каузи и това никак не
ми е приятно. Като набли-
жи Коледа или Великден,
ставаме меки, благи, нежни.

А на следващия ден вече сме
забравили за благотворител-
ността и за нежността, за
милостта към хората.

Човек трябва през цяла-
та година нещо да прави. Аз
обичам да помагам на цър-
квата, на знайни и незнай-
ни хора, като например на
майки на мои приятели. По-
дарих мои рокли на майка-
та на Виктор Калев, тя пък
ги даде на няколко жени от
Златоград и ето сега знам,
че там се носят моите дре-
хи. И това ме прави щаст-
лива, че съм помогнала на
няколко жени. Дарявам дре-
хи и на непознати хора от
улицата.

- Явно и професията ви
зарежда...

- Радвам се, когато дълги
години играя дадено предс-
тавление. Човек не знае кол-
ко живот е отреден на един
спектакъл. 12 години играем
"Големанов", 10 години иг-
раем "Маршрутка", чийто ав-
тор е Елин Рахнев, а режи-
сьор е Пламен Масларов.
Толкова приятно става на ду-
шата. Тръгнал си да правиш
нещо с любов и с радост и
се оказва, че то издържа на
времето. Както и филми ка-
то "Дами канят" или пък
"Авантаж", "Да обичаш на
инат" и още много други, ко-
ито издържат на времето. То-
ва е най-радостното.

Разбира се, трябва да се
правят и нови неща. А как-

во по-хубаво за артиста, ко-
гато има публика, когато
има хора, които желаят да
гледат и да ти се радват. Ско-
ро една жена ми каза на ули-
цата: "Вие работите за лю-
бовта на хората, да създа-
вате любов на хората, да
създавате радост". Наисти-
на нашата миньорска, изну-
рителна професия, защото
тя е много тежка и нервна,
и щура, защото ние не сме
самички като нарциси, има-
ме и семейства, деца и тряб-
ва да съвместяваме всичко
това. Ако си организирана
Дева като мен, времето сти-
га и за семейство, и за ра-
бота, и за всичко.

- Колекционирате жаби.
Защо ги събирате?

- Това ми хоби тръгна
навремето от една смешка.
Харесвам ги, защото са ве-
сели, усмихнати и радостни
животни, нищо че има и от-
ровни. На мен обаче ми съз-
дават страхотно настроение.
Получих най-големия ком-
плимент от един приятел ле-
кар, който ми каза: "Бях в
Гърция и като видях една
жаба, веднага се сетих за
теб. Викам му през смях "Е,
много ти благодаря!" Като
имаш повече, трябва да да-
деш. Затова, когато някое де-
те дойде на гости или пък
приятел, който нещо си ха-
реса, получава подарък жа-
ба. Веселят ме - ухилени са
и са зелени.
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Изненадвали ли сте се някога кол-
ко щедра всъщност е природата към
нас. Има стотици растения, които
са природни лекове. Трябва само да
ги познаваме и да ги използваме
със същото усърдие, с което гълта-
ме и лекарствата. Според любите-
лите на народната медицина има
10 основни подправки, които пома-
гат за контролирането на кръвно-
то налягане, за понижаването на
възпаленията, за подсилването на
метаболизма, за редуцирането на
мазнините, за понижаването на рис-
ка от рак или сърдечни заболявания
и т.н.

Áîñèëåê

Босилекът е много ефикасна про-
тивовъзпалителна билка с необичай-
ни лечебни свойства, които дейст-
ват при артрит, алергии, възпали-
телни заболявания на червата. Ос-
вен това растението помага за уби-
ването на вредните бактерии, които
причиняват хранителни отравяния
като листерия, стафилококи и т.н.
Отличен източник е на бета-каро-
тин - мощен антиоксидант, който
предотвратява увреждането от сво-
бодните радикали. Увреждането от
свободните радикали е основна при-
чина за сърдечните заболявания, ра-
ка и много други сериозни здравос-
ловни проблеми, както и за старее-
нето.

Êàíåëà

Тази древна билка се отличава с
най-високите антиоксидантни нива,
познати на науката. Канелата е мно-
го ефикасна за стабилизирането на
нивата на кръвната захар, което я
прави много ефикасна за хората с
диабет. Тя действа и противовъзпа-
лително, помага за облекчаване на
болката и сковаността в мускулите
и ставите, включително и при арт-
рит. Има и положителен ефект вър-
ху функцията на мозъка - ароматът
на канела или дъвченето на дъвка с
вкус на канела подобрява паметта
и вниманието. Подправката снижа-
ва и възпалението на кръвоносни-
те съдове, водещо до атеросклероза.

Ëþò ïèïåð
Тази подправка, получена от из-

10 билки борят всички болести
сушени червени чушки, не само ов-
кусява и олютява ястията ви, тя заг-
рява тялото ви и засилва метабо-
лизма ви, помагайки ви да топите
мазнините по-бързо. Онези, които
я избягват, защото мислят, че драз-
ни стомаха, трябва да знаят,че лю-
тият червен пипер всъщност оздра-
вява стомашните тъкани, стимули-
ра храносмилателните ензими и
спомага за предотвратяването на яз-
вите на стомаха. Освен това сни-
жава лошия холестерол в кръвта и
нивата на триглицеридите. Нама-
лява образуването на вредните кръв-
ни съсиреци, като по този начин
предотвратява инфаркти и инсулти.
Освен това лютият червен пипер е
много ефикасен противовъзпалите-
лен лек, който успокоява болката от
всякакъв вид - като се започне от
главоболие и се стигне до артрита
и мускулната треска.

Êàðàìôèë

Карамфилът има уникално сла-
дък и ароматен вкус, но той също
така съдържа мощно естествено ле-
карство. Притежава силно действа-
щи антисептични и антибактериал-
ни съставки, които спомагат за спра-
вяне с инфекциите, облекчават хра-
носмилателните проблеми и артрит-
ните болки. Една от най-познатите
употреби на карамфила е способ-
ността му да облекчава болките в
зъбите и венците. Карамфилът, по-
добно на канелата, е със супер ви-
соки нива на антиоксиданти. Мас-
лото, извличано от него, убива бак-
териите и е много ефикасно, когато
се прилага при одрасквания, поряз-
вания, гъбични инфекции, сърбя-
ща кожа с обриви, ухапвания, из-
гаряния или контузии.

Êèìèîí

Кимионът е другата подправка,
която съдържа особено високи нива
на антиоксиданти. Но той е познат
и с това, че е особено полезен за
храносмилането. Стимулира жлъч-
ния мехур и панкреаса да секрети-
рат ензимите и жлъчен сок, необхо-
дими за разграждането на храната.
Кимионът също така помага за де-
токсикацията на тялото и е много
ефикасен при респираторни заболя-
вания като астма и бронхит. По-
добно на канелата спомага за под-
държането на кръвната захар в ста-
билни нива, което означава, че е
чудесен за диабетиците и за хората
в преддиабетно състояние, а също
и за онези, които се опитват да отс-
лабнат.

Êóðêóìà

Жълто-оранжевият пигмент кур-
кумицин е основната активна със-
тавка в тази супер подправка. Про-
тивовъзпалителното й действие е
сравнимо с това на лекарства като
хидрокортизон, адвил или мотрин.
Но за разлика от медикаментите кур-
кумицинът изобщо не е токсичен.
Добре е да се знае също така, че
куркумицинът забавя развитието на
болестта на Алцхаймер, защото сни-
жава възпалението и окисляването
в мозъка. Тази подправка също та-
ка скъсява времето за възстановя-
ване след инсулт. Куркумата и ней-
ната активна съставка куркумицин
са много ефикасни и срещу заболя-
вания като раздразнени черва, ул-
церозен колит, заболяването на Крон
и артрит. Най-важното е обаче, че
куркумата е една от най-мощните
противоракови подправки.

Ðîçìàðèí

Тази подправка съдържа актив-
ни съставки, които са силни анти-
оксиданти. Именно на тях се дъл-
жат противовъзпалителните свойс-
тва на розмарина. Растението е поз-
нато с това, че подобрява концент-
рацията, засилва паметта и премах-
ва депресията. Розмаринът също та-
ка засилва имунната система, по-
добрява циркулацията, стимулира
храносмилането и се бори с рака.
Много е ефикасен при респиратор-
ни проблеми, включително астма,
кашлица и респираторни инфекции.
Освен че придава чудесен вкус на
месните ястия, той помага и на хра-
носмилането, като стимулира жлъч-
ката да произвежда повече сок. За-
щитава тялото от вредните канце-
рогенни токсини и предпазва от рак
на дебелото черво, стомаха, гърда-
та и белите дробове.

Äæèíäæèôèë
Странният корен е мощно лекар-

ство. Той съдържа повече от 25 раз-
лични антиоксиданти, което го пра-
ви изключително ефикасен в бор-
бата със свободните радикали в мно-
го различни системи на тялото.
Джинджифилът е най-познат със
способността си да снижава гадене-
то и повръщането, както и с прео-
доляването на морската болест.
Всъщност този корен може да е до-

ри по-ефикасен и от драмамина, едно
от най-употребяваните лекарства
при пътувания с кораб или само-
лет. И понеже джинджифилът няма
вредните странични ефекти на мно-
го от лекарствата, той се препоръч-
ва на бременните за справяне с пов-
ръщането. Може да се използва и

за успокояване на болното гърло
при настинка и грип заради него-
вите противовирусни свойства. По-
мага и при кашлица, тъй като има
отхрачващо действие.

Ðèãàí

Тази билка съдържа мазнини, ко-
ито, извлечени под формата на мас-
ло, се прилагат като антибактери-
ално, противогъбично и антивирус-
но средство. Използва се за лекува-
не на много широк спектър от за-
болявания, като се започне от бак-
териални и вирусни инфекции и се
стигне до паразити и упорити гъ-
бични инфекции. Макар че маслото
от риган най-често се използва за
медицински нужди, самата билка
предоставя много от същите благот-
ворни действия, когато се консуми-
ра редовно. Освен това в ригана
има и розмаринова киселина.

Ìàùåðêà
Активната съставка на мащерка-

та е известна с това, че лекува всич-
ко - от възпалено гърло до тежък
бронхит. Растението е толкова ефи-
касно, че се използва като съставка
в сиропите против кашлица и лоси-
оните за уста. Ефективно е и за об-
лекчаване на болката при гастрит,
лошо храносмилане и колики. Ма-
щерката също спомага за предотв-
ратяването на рака, подобрява па-
метта, лекува алцхаймер, успокоява
нервите и облекчава депресията. Ин-
тересно ново откритие показва, че
тя се грижи за клетките на мозъка,
сърцето и бъбреците.
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Сибирското Хъски е поро-
да, която е регистрирана от
американски кинолози през
30-те години на миналия
век като куче за теглене
на шейни. Хъскито е краси-
во куче, което е помагало
през вековете на руските
сибирски народи.

Èñòîðèÿ
Прародителите на съвре-

менното Сибирско Хъски са
живеели от векове заедно
със сибирските племена, ко-
ито разчитали на тези ку-
чета, за да теглят шейните
им, да им помагат по вре-
ме на лов и да ги пазят от
нападение на хищници.
Най-много такива кучета са
имали от край време азиат-
ските ескимоси и чукчите,
които живеели край море-
то. Смята се, че Сибирско-
то Хъски е една от най-древ-
ните породи кучета. Днес
Сибирското Хъски се изпол-
зва и за домашен любимец,
който с гордост може да
участва в киноложка излож-
ба. През XVII век руснаци-
те са започнали да търсят
активно злато в Сибир и им
е било необходимо транс-
портно средство за придвиж-
ване през снеговете.

Сибирското Хъски под-
хождало много добре за та-
зи цел. По време на Злат-
ната треска в Аляска жите-
лите на Северна Америка
също имали остра нужда от
кучета, които да могат да
теглят шейни в снега. По
това време американски бра-
кониери ловували тюлени
край Камчатка и Чукотка и
докарали оттам големи ко-
личества Сибирски Хъски.
В САЩ Сибирското Хъски
било много актуално, защо-
то се организирали състе-
зания по теглене на шей-
ни. През 20-те и 30-те го-
дини на миналия век поро-
дата Сибирско Хъски вече
била доста известна в САЩ.
През 70-те години на ми-
налия век породата Сибир-
ско Хъски става популярна
в цял свят и поради красо-
тата си тези кучета стават
предпочитани домашни лю-
бимци.

Ñòàíäàðò
Сибирското Хъски дости-

га до 60 сантиметра висо-
чина и до 28 килограма тег-
ло. Това е мускулесто куче с
добре развит гръден кош.
Ушите му са прави и с ост-
ри краища. Опашката му е
във вид на перо и винаги е
изправена нагоре. Тя е със
сърповидна форма и е раз-
положена точно над гърба.
Очите са кафяви или сини,
с бадемовидна форма и са
разположени леко косо. Ла-
пите са едри и по време на
движение не са насочени ни-
то навътре, нито навън.
Възглавничките на лапите
са адаптирани към снега и
затова не се налага да се
почиства лапата след раз-
ходки в снега.

Цветът на козината на
Сибирското Хъски може да
е разнообразен - от черен
до бял, с петна или с ивици
по цялото тяло. Най-попу-
лярни са черно-бялото и си-
во-бялото оцветяване. Изця-

ло черна, кафява или бяла
козина са много рядко яв-
ление. Сибирското Хъски
може да има черна или бя-
ла маска около очите и двой-
на вертикална ивица на че-
лото при началото на носа.
Козината на Сибирското
Хъски не е много дълга, но
е изключително гъста. Сре-
щат се и дългокосмести
представители на породата.
Някои представители на по-
родата Сибирско Хъски мо-
же да имат очи с различен
цвят, както и нос с розови
петна - такъв нос се нари-
ча снежен.

Ãðèæè
Сибирското Хъски е ку-

че, което има нужда от се-
риозно физическо натовар-
ване. Ако то не се движи
достатъчно, има голяма ве-
роятност да се опита да из-
бяга, особено ако го водите
на разходка без повод. Има
вероятност Сибирското Хъс-
ки да подгони котка или
друго животно, тъй като в
него е силно развит инстин-
ктът за състезание. Добре е
ако Сибирското Хъски мо-
же да живее в дворно мяс-
то, но то може да се отг-
лежда и в апартамент, ако
достатъчно често се разхож-
да за дълго време, за да мо-
же да изразходва енергията
си.

Сибирското Хъски има
нужда от достатъчно игри
със стопанина си, за да се
чувства добре, защото те мо-
гат по някакъв начин да за-
местят тегленето на шейна.
Сибирското Хъски с радост
ще се включи в игри, в ко-
ито трябва да дърпа няка-
къв товар. Козината на Си-
бирското Хъски има нужда
от редовно разресване, за да
изглежда добре и да не се
сплъстява. Не се препоръч-
ва да къпете Сибирското
Хъски по-често от два-три
пъти в годината, защото в

противен случай може да се
наруши външният вид и ка-
чеството на козината, както
и защитният й слой.

Îáó÷åíèå
Сибирското Хъски е мно-

го интелигентно куче и мо-
же да бъде научено да из-
пълнява команди. Но това
е куче, което смята, че мо-
же да взима решения самос-
тоятелно, затова трябва да
сте готови, че то може и да
откаже да се подчини на оп-
ределена команда. Не се
препоръчва да употребява-
те физическа сила, ако Си-
бирското Хъски не изпъл-
ни командата, тъй като то-
ва ще се отрази на характе-
ра на кучето и то може да
стане асоциално.

Õðàíåíå
Сибирското Хъски има

необходимост да получава
голямо количество протеи-
ни, защото има нужда от
много енергия. Препоръчи-
телно е да го храните с кон-
серви и сухи храни от пре-
миум клас или с натурални
продукти, като по-голямата
част от менюто му трябва
да е съставена от месо. Доб-
ре е то да е без мазнини,
препоръчително телешко
или пилешко. Свинското ме-
со се изключва от менюто
на Сибирското Хъски. Ку-
чето от тази порода може
да се храни с обезкостена
сварена или печена риба.
Можете да добавяте в ме-
нюто на Сибирското Хъски
зърнени храни, твърдо сва-
рени яйца, различни видо-
ве зеленчуци. Прясното мля-
ко, пикантните, солените,
сладките храни, както и пре-
калено горещите и студени
храни не са подходящи за
Сибирското Хъски.

Çàáîëÿâàíèÿ
Сибирското Хъски е ку-

че, което е доста здраво, но

все пак съществува вероят-
ността то да се разболее от
някое генетично обусловено
заболяване. Сред тях са
епилепсията, тазобедрената
дисплазия, дисплазията на
лакетната става, катаракта,
глаукома, ушни инфекции,
кожни инфекции и заболя-
вания на стомаха.

Ëþáîïèòíè ôàêòè
В древността ескимосите

и чукчите са хранели Си-
бирското Хъски предимно
със сушена риба.

Кучетата от породата Си-
бирско Хъски са се просла-
вили като истински герои.
През 1925 година няколко
кучета от тази порода ста-
ват известни в така нарече-
ното надбягване на мило-
сърдието, когато в град
Ном, Аляска, се налагало да
се достави лекарство срещу
дифтерит. Това можело да се
направи само с помощта на
кучешки впряг. Благодаре-
ние на кучетата от впряга
на норвежеца Леонадр Се-
пала било изпратено съоб-
щение за помощ в града,
който бил на практика от-
къснат от външния свят за-
ради снежна буря.

Лекарството било доста-
вено до железопътната га-
ра, но нямало шанс ника-
къв друг транспорт да стиг-
не до там, освен шейна, тег-
лена от кучета. Над сто и
петдесет кучета участвали в
опасното пътуване, което
било дълго над хиляда ки-
лометра. Голяма част от пъ-
тя си кучетата изминали по
заледено езеро, което може-
ло да погълне всички куче-
та заедно със Сепала. Во-
дачът на впряга - Хъскито
Того успяло да спаси някол-
ко от кучетата, които пад-
нали в езерото и щели да
загинат. Въпреки всички
затруднения лекарствата би-
ли доставени и епидемията
била спряна. По тази исто-

рия са създадени много ани-
мационни и игрални фил-
ми, най-известният от кои-
то е Балто.

Èíòåðåñíè ôàêòè
�Породата - Хъски, пър-

воначално се е използвало
за наричане на ескимосите.
� Въпреки че лапите на

Сибирското Хъски са прис-
пособени за преход в сне-
га, ако то се движи дълго
време по замръзнал дебел
сняг, може да се нарани. За-
това се използват специал-
ни обувки от животинска ко-
жа.
� Предните лапи имат

допълнителен пръст, който
обаче не е закърнял, а се
използва от кучето, за да
почиства муцуната си.
�Издава звуци, които не

приличат на лай, а по-ско-
ро на пресипнало ръмжене.
�Много чистоплътно ку-

че и няма характерната ми-
ризма.

Íåäîñòàòúöè
Сибирското Хъски е изк-

лючително самостоятелно
куче с горд характер. Зато-
ва е важно то да знае още
от началото кой е лидерът
в отношенията с него. Си-
бирското Хъски може да про-
яви агресия към човек. Си-
бирското Хъски не може да
бъде използвано за охрана,
тъй като няма необходими-
те за това качества. Сибир-
ското Хъски има склонност
към бягства. Описани са
случаи, в които Сибирското
Хъски чупи стъкло, за да
избяга от дома, или скача
от високо. Сибирското Хъс-
ки лесно може да избяга и
от двор, тъй като прескача
огради и дори се катери по
тях, а също така много доб-
ре се справя с копаенето.
Сибирското Хъски може да
нападне куче от дребна по-
рода, тъй като може да го
помисли за плячка.

Сибирско Хъски
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Òåëåö
Вечната драма в живота

на Телците е несподелената
любов, с която са свикнали
да живеят. Представителите
на тази зодия наистина жи-
веят, за да обичат и да бъдат
обичани. Те вярват, че живо-
тът има смисъл, само когато
е споделен с правилния чо-
век. Причината за тяхната
вечна несподелена любов не
е в самите тях, а в това че се
влюбват в най-неподходящи-
те за тях хора. Импулсивни
са, не мислят и това им до-
карва много проблеми. Тел-
ците трябва да разберат, че
интуицията им е крайно
грешна и хората, които си
подбират не са за тях. Време

Îâåí
През тази седмица съдба-

та ще изпробва вашата из-
държливост. В понеделник и
вторник ще се наложи да пре-
одолеете някои препятствия.
Възможно е към вас да бъ-
дат предявени сериозни пре-
тенции. В сряда и четвъртък
не се страхувайте от проме-
ни. През почивните дни
обърнете внимание на ваше-
то саморазвитие. Всички дей-
ствия, насочени към пови-
шаването на образованието
ви ще бъдат успешни.

Òåëåö
Това е седмица, в която

да наблегнете на професио-
налната част от вашия жи-
вот. През първите дни на
периода преговорите с дело-
вите партньори ще бъдат из-
ключително успешни. Сря-
да и четвъртък са успешни
дни за уреждането на лич-
ните ви отношения. Ако
трябва посветете и почивни-
те дни на отношенията с
партньора ви.

 Áëèçíàöè
През тази седмица е доб-

ре да се придържате към
златната среда във всичко.
Не прибързвайте в нищо и
нещата ще се развият по
най-добрия за вас начин. В
сряда е добре да завършите
нещо старо. Не отлагайте ре-
шаването на личните проб-
леми и скоро ще получите
страхотни новини. Ще ос-
танете доволни от творчес-
ките си идеи, които започ-
ват да се реализират.

Ðàê
През тази седмица обър-

нете внимание на естествени-
те неща. Много е важно сега
да сте истински и добри. Във
вторник пътуванията може да
ви донесат допълнителни до-
ходи. В сряда и четвъртък си
позволете повече романтика.
Изненадайте партньора си.
Не забравяйте, че любовта е
най-важна. Помислете как мо-
же да повишите имунитета си
преди зимата.

Ëúâ
Това, към което се стре-

мите, може да е обратното
на това, от което се нуждае-
те в действителност. Не се
поддавайте на това разруши-
телно желание - подобни

е да се насочат към скром-
ните, добри и честни парт-
ньори, които единствено мо-
гат да им донесат щастие.

Ðàê
Голямата драма в живота

на Раците най-често се вър-
ти около един единствен чо-
век. Те нямат много неспо-
делени любови, но имат ед-
на, която стига за цял жи-
вот. Най-много боли,  кога-
то си имал някой и си го
изгубил, а чувствата ти към
него не намаляват с годи-
ните. Раците са готови да се
откажат от всичко  и всич-
ки, само и само пак да бъ-

дат с човека, който най-мно-
го са обичали на света.
Грешка, която е допусната и
от двете страни, е сложила
край на този любовен рай.
Раците трябва да се научат
да гледат напред и да про-
дължат с живота си. В про-
тивен случай никога няма да
са щастливо влюбени.

Âåçíè
Везните имат много то-

чен радар за хора, които
изобщо не са за тях. В този
ред на мисли винаги оста-
ват сами, объркани и с мно-
го недоизказани емоции и
чувства. Представителите на

тази зодия не могат да са
сами. Те винаги намират
партньор, с който да запъл-
ват времето си, но любовта
им никога не е истинска и
такава, каквато биха искали
да бъде. Винаги изпускат хо-
рата, които обичат най-сил-
но, а не разбират, че нямат
бъдеще с тях. Везните тряб-
ва да се научат да обичат и
оценяват това, което имат до
себе си. Защото понякога то
може да се окаже всичко, от
което наистина имат нужда.

Âîäîëåé
Имало ли е случай, в кой-

то Водолей да обича и да бъ-

де обичан в замяна? И това
да продължи с години? Поч-
ти не... Водолеите изклю-
чително бързо "изхабяват"
връзките си. С капризи, с
налагане и неправилно от-
ношение към партньора си.
Мислят си, че той вечно ще
е до тях и не осъзнават, че с
поведението си го отблъск-
ват. Чак  когато го загубят,
Водолеите си дават сметка,
че обичат този човек повече
от живота си. Но тогава ве-
че е късно... несподелената
им любов ги тормози с го-
дини. Истината е, че само
малка промяна в отношени-
ето на Водолеите към парт-
ньорите им биха ги спаси-
ли от самотата, в която веч-
но се намират.

4 зодии, за които любовта е мираж

Хороскоп 17-23 октомври
дейности не се отразяват по
най-добрия начин на харак-
тера и благополучието. По-
вярвайте ми, има много по-
рационални и честни начи-
ни да решите проблемите си
- не за сметка на другите. В
събота си струва една добра
почивка.

Äåâà
Тази седмица бъдете по-

умерени на работното мяс-
то. Оставете емоциите и пог-

леднете фактите, такива как-
вито са. Нещата са доста
благоприятни за вас и не е
нужно да се изхвърляте тол-
кова много. Личният ви жи-
вот има нужда от внимание.
Уговорете си срещи с прия-
тели, от петък вечерта до не-
деля не оставайте време, в
което да сте сами.

Âåçíè
През тази седмица поста-

вете себе си и своите инте-
реси на първо място без аб-
солютно никакви угризения.
В средата на периода може
да получите обаждане от чо-
век, за когото почти сте заб-

равили. Не е нужно да бъ-
дете отмъстителни, но не ос-
тавайте длъжни. В четвър-
тък ви очакват добри нови-
ни, придружени с изненада.
В събота и неделя не при-
бързвайте с решение, свър-
зано с личния ви живот.

Ñêîðïèîí
Тази седмица спокойно

може да действате в посока
на обновяване на живота ви.
Направете промяна във вся-

ка област, за която се сетите
и изпитвате желание. Може
смело да сменяте цвета на ко-
сата ви, стаята, каквото ви
хрумне. Идеи няма да ви
липсват и намерете верни
приятели, които да ви помог-
нат в замисленото. Не поз-
волявайте да ви разколеба-
ят, но може да се вслушате в
някой добросъвестен съвет.

Ñòðåëåö
 През тази седмица ще се

наложи да се постараете.
Имате много дела, които ча-
кат да бъдат довършени. Не
си и помисляйте да отложи-
те нещо, започнато за след-

ващата седмица. Рискувате да
попаднете в омагьосан кръг.
Не губете и време да мисли-
те начини как да се измък-
нете от някое задължение.
Просто няма да се получи.
Шансът ви за успех е серио-
зен, но няма да падне от не-
бето. Във вторник нервите
ви може да не издържат, но
не се подавайте на тази сла-
бост. През почивните дни
обърнете внимание на ваши-
те по-възрастни роднини.

Êîçèðîã
Това е седмица, в която

да не дърпате дявола за
опашката. Сега не е добро
време за инициативи и нап-
разни опити. Работете вър-
ху това да запазите статук-
вото си. Стабилността е цел-
та, която да преследвате не-
уморно. В личен план вни-
мавайте с думите. Нанесена
обида може да се помни дъл-
го и да остави дълбоки ра-
ни. В здравословно отноше-
ние не игнорирайте малки
болежки, особено ако сте
пропуснали годишния си
профилактичен преглед.

Âîäîëåé
Тази седмица е добре да

си направите някои изводи.
В работата, за личния жи-
вот, приятелствата. Теглете
смело чертата и не оставяй-
те това, което вече не рабо-
ти, тегли ви назад или ви
потиска по един или друг на-
чин. Не се подавайте на съ-
жалението - то никога не е
било добър съветник. Сега
ще може да бъдете себе си и
ще имате много повече вре-
ме за истински важните не-
ща в живота ви. Благопри-
ятният ефект от всичко това
ще усетите още в петък. През
почивните дни заминете из-

вън града с любимия ви чо-
век.

Ðèáè
Това е седмица, в която

не бива да пропускате бла-
гоприятните възможности за
развитието ви. Изберете дей-
ности, които са на сърцето
ви. Не изневерявайте на
принципите си и на жела-
нието за това как да прекар-
вате времето си. В личен
план не се страхувайте да
дадете повече, отколкото ви
искат. През почивните дни
посетете непознато място,
което да ви отмори с красо-
тата си.
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Ëàäèÿ îò ïàòëàäæàíè
ПРОДУКТИ: 3 патладжана, 200 г кайма, 100

г ориз, 50 г кашкавал, 1домат, 1 глава лук, 1/3
връзка магданоз.

Патладжаните се разрязват на две по дъл-
жина. Изважда се внимателно вътрешността.
Получените половинки се поръсват с малко сол
и се оставят да се отдели горчивата вода. В
това време в тиган се запържват надробената
на ситно вътрешност от патладжаните, кайма-
та, лукът и домата. След като се запържат леко
към тях се прибавя измитият ориз и 1 ч. ч.
вода. Варят се до полу сварено състояние. Така
получената смес се поставя внимателно в ла-
дийките от патладжани. Нареждат се в тава, в
която има малко олио и 1 ч. ч. вода. Пече се
около 30 мин. Преди да се извади от фурната
се поръсва с настъргания кашкавал. Запича се
за 1 - 2 минути. Сервира се поръсено със ситно
нарязан магданоз.

Ïúëíåíè ãúáè ñ êàéìà
ПРОДУКТИ: 1 кг едри гъби, 500 г кайма,

100 г кашкавал, олио - може и масло.
Омесваме каймата като за кюфтета. Из-

важдаме пънчетата на измитите и почистени
гъби. Гъбите ги нареждаме в тавичка с отвора
нагоре и във всяка слагаме по 1 кюфтенце от
каймата и кашкавалче най-отгоре. Между гъ-
бите нареждаме и пънчетата. Поливаме с олио
или масло. Печем в умерена фурна.

Ïèÿíè êþôòåòà
ПРОДУКТИ: 500 г кайма, 2 филия хляб,

1 глава лук, 3 щипки риган, 2 с.л. ракия или
мастика, сол, черен пипер.

Натопете хляба в студена вода. Обелете лука
и го нарежете на ситно. Смесете каймата, лука,
мастиката и ригана. Посолете и поръсете с черен
пипер. Отцедете средата на хляба, добавете я
към сместа и размесете добре с ръце. Оставете
в хладилника за половин час. Оформете сместа
на кюфтета с диаметър около 3 см.  Подредете
ги на двоен грил, без да ги притискате силно и
ги запечете по 5 минути от двете страни.

Íàãèçäåíî ÿéöå
ПРОДУКТИ: 8 твърдо сварени яйца, 500 г

мляно пилешко или телешко месо, 2 скилидки
пресован чесън, 2 с.л. ситно нарязан магданоз, 2
стръка пресен лук, нарязан на ситно, 4 с.л. браш-
но, 1 яйце, 1 ч.ч. галета, 2 с.л. сусам, кимион,
черен пипер, подправки по избор.

Каймата се обърква с подправките по избор
или разтворената готова подправка Пиле, счука-
ния чесън, нарязаният на ситно лук, магданоза,
кимиона и черния пипер. Обърканата кайма се
разделя на осем части, които с мокри ръце се
сплескват и се обвиват около яйцата.

Оформят се на топки. Галетата се смесва със
сусама. Топките се овалват в брашното, след
това в разбитото яйце и накрая в галетата. Па-
нираните топки се изпържват от всички страни
в загрято олио и се изваждат да се отцедят от
мазнината върху хартия за печене. Могат и да
са овалят в галета и да се запекат в тавичка във
фурна.

Êþôòåòà ñúñ ñîñ îò ïàòëàäæàíè
ПРОДУКТИ: 500 г кайма, 50 г хляб, 1 яйце,

70 г лук кромид стар, 500 г патладжани, 400
г домати, 1 ч.л.червен пипер, 1 вр.магданоз
пресен, 2 г черен пипер млян.

От каймата, изкиснатата и отцедена филия
хляб, яйцето, настъргания на едро ренде лук,
черен пипер и 1/2 връзка магданоз се приготвя
смес за кюфтета. Оформят се кюфтета и се
изпържват в нагорещено олио. В останалата
след пърженето мазнина се изпържват
предварително изпечените, обелени и накъсани
по дължина патладжани. Бърка се постоянно,
за да не загорят (ако трябва, се долива олио).
Когато водата им се изпари, се прибавя червен
пипер, настъргани домати и сол на вкус.

Когато сосът стане почти на мазнина, се
наливат 200 мл вряща вода и в соса се пускат
изпържените кюфтета. Ястието се оставя да
къкри на тих огън още 5-10 минути, след което
се поръсва с останалия ситно нарязан магданоз
и се сервира веднага.

Рецептите са заимствани
от списание "Вкусна трапеза"

Ðóëöà îò ïàëà÷èíêè ñ êàéìà
ПРОДУКТИ: 375 г брашно, 4 яйца, 250 г

кайма, 100 г лук кромид стар, 5 ск.чесън стар,
200 г гъби, 200 г кашкавал, 10 г масло,
1/8 ч. л.индийско орехче.

От брашното, газираната вода и яйцата (със
сол на вкус) пригответе палачинково тесто.
Към него добавете малко настъргано индийс-
ко орехче и черен пипер. Изпържете палачин-
ки. Нарежете лука и чесъна наситно, след това
ги запържете заедно с каймата. Добавете гъ-
бите, 1 супена лъжица масло, черен пипер и
всичко задушете около 10-12 минути. Свалете
сместа от огъня, добавете част от кашкавала и
разбъркайте.

Сложете върху всяка палачинка от плънка-
та, навийте на руло и завържете леко с конец
на 4 места. Нарежете палачинковите рула на 4
парченца (в зависимост от големината). На-
редете ги изправени в йенска тенджера, прад-
варително намазана с масло. Отгоре ги поръ-
сете с останалия кашкавал и запечете във фурна
около 20 минути.

Êþôòåòà ïî ñåëñêè
ПРОДУКТИ: 500 г кайма, 40 г ориз, 50 г

брашно, 1 яйце, 200 г домати, 1 глава лук, 1
морков, черен пипер, червен пипер, дафинов лист,
сол, магданоз, олио.

Към каймата се прибавят ориза, яйцето, черен
пипер и сол. Правят се кюфтенца и се овалват в
брашно. Лукът и морковите се задушават в олио,
прибавят се 2 с.л. брашно, червен пипер и топла
вода. Като заври се пускат кюфтенцата, накрая
доматите. Като се свари, се поръсва с магданоз.
По желание могат да се сложат 2-3 скилидки
чесън.

Ãþâå÷å ñ êþôòåòà
ПРОДУКТИ: 2 пържени кюфтета, 100 г

сирене, 50 г бекон, 50 г кашкавал, доматено
пюре, топено сирене, червен пипер.

На дъното на гювече се слага дебел резен
сирене. Върху него се едното нарязано кюфте,
отгоре бекона, над него второто нарязано кюфте
и нарязаното топено сирене. Всичко това се
поръсва с червен пипер и се залива с доматено
пюре. Държи се около 5 минути, след което отгоре
се поръсва с настъргания кашкавал и се държи
докато кашкавала се разтопи и хване коричка.

Ïèòêè ñ êàéìà
ПРОДУКТИ за тестото: 250 г маргарин, 2

ч.ч. мътеница или айрян, 2 яйца, 1 ч.л. сол, 1 ч.л.
сода за хляб, 6 ч.ч. брашно (приблизително).

За пълнежа: 700 г кайма, 1 кг картофи, 5
глави лук, сол, черен пипер, подправки, дафинов
лист. Замесва се меко тесто от продуктите. Кай-
мата, ситно нарязаните картофи и лук (сурови)
се объркват с подправките. Тестото се разкъсва
на топки (трябва да излязат около 23 бр.), дока-
то се обработят се покриват с найлон. Всяка
топка се разточва - кръг, в центъра се слага 1
пълна с.л. плънка (масло по желание) и се сгъ-
ва, като се оформят стените, а в средата се
оставя дупка.

Пекат се 40-50 минути на 170-180 градуса. 5
минути преди ваденето им от фурната се добавя
по 1 ч.л. дафинова вода (попарват се 5-6 дафи-
нови листа).

Каймата е един от най-популярните про-
дукти за готвене в българската национална
кухня. Може да се използва както за пригот-
вяне на супи, така за основни ястия, ястия
на скара (барбекю), изработване на сурово-
пушени, варени и сушени колбаси.

Каймата може да бъде произведена както
само от един вид месо, така и от няколко
вида. Класическото смесване в българската
кухня е 60% телешко с 40% свинско месо.

Към каймата могат да се добавят зелен-
чуци, подправки, яйца, хляб, галета и други
съставки до получаване на смес, от която се
оформят различни по вид и форма ястия.

Най-вкусните ястия
стават с кайма
Най-вкусните ястия
стават с кайма
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обигран водещ или лукав
НПО-джия излязат по
телевизията да кажат, че
няма проблем, всички
червени лампи на българина
светват. Той веднага разби-
ра, че става дума за милио-
ни. А когато тези  пиар
кампании продължат повече
от пет дни българинът вече
е твърдо убеден, че става
дума за стотици милиони
или дори милиарди.

В така създалата се
ситуация единственото,
което може да даде усещане-
то на хората, че разбират
за какво става дума, е
автентичният дебат. Докато
българинът се измъчва от
мисълта, че "още не им е
разбрал играта", любопитс-
твото му няма да секне.
Само неподправената,
чиста и публична полемика
между родители и НПО/
бюрокрация може да задо-
воли създадената потреб-
ност от информация.

На 13 октомври Сдруже-
ние "РОД", представящо
ФБ група с над 200 хил.
членове, отправи покана
към парламентарно предс-
тавените партии да започ-
нат дискусии по темата,
вълнуваща стотици хиляди
родители. Остава да видим
кой ще приеме подадената
ръка и кой ще реши да я
игнорира. Едно обаче е
сигурно - всеки, който иска
проблеми като психозата в
ромските махали да не се
повтарят, трябва да съдейс-
тва за започването на
задълбочен диалог в нацио-
налните медии и в полити-
ческото пространство.

И така, защо
Норвегия е толкова
корумпирана?

 През 50-те, 60-те и 70-те
години на миналия век са
правени редица проучвания

на ефекта на насилствено
разделяне на майки и деца
маймуни. Най-прочути са
изследванията на Хари
Харлоу от Станфордския
университет. Инструментът,
който използва за разделяне
на майките от децата, се е
наричал Pit of despair [11].
Описанията на страданието
на маймуните майки и
малките маймунчета било
толкова драматично, че му е
забранено да прави повече
такива експерименти.
Резултатите, които обаче той
и други учени са публикува-
ли, еднозначно показват, че
разделянето на майка и дете
(maternal deprivation) нанася
непоправими психологичес-
ки щети както на майката,
така и на детето [12]. И
въпреки това, въпреки
потресаващите видеа, които
се виждат в интернет,

Норвегия продължава
с тежките наруше-
ния на ЕКПЧ, като
извежда деца от
функциониращи
семейства. Защо?

Корупцията [13] в една
държава има много лица.
Тя започва от бакшиша на
гишето в общината, но
завършва в пълното дерай-
лиране на държавната
администрация, водещо до
геноцид и други престъпле-
ния срещу човечеството. В
Норвегия не се дават
двадесетолевки на катаджи-
ите. Там нещата са на друго
ниво. Това, което наблюда-
ваме в Норвегия, е фами-
лицид. Това е форма на
корупция, водеща до целе-
насочено унищожаване на
семейството в името на

една утопия. Извършители
са излязлата извън контрол
държавна машина и побес-
нелите за печалба достав-
чици на социални услуги (в
България им казваме
НПО). И всичко е законно.
Законно, но болно. И
аморално. И нечовешко.

Крайно време е ние да
отхвърлим социалните
експерименти на разядени
от корупция страни като
Норвегия. Рано или късно
викингите ще трябва да се
изправят пред истината - с
много пари създадоха едно
чудовище, което ги унищо-
жава. България може и
трябва да им осигури
необходимата помощ да
достигнат до този апока-
липсис [14].

Не ни разбирайте
погрешно. България има
нужда от най-добрата

[1] "До кога ще злоупотребявате с
нашето търпение?" Марк Тулий Цицерон
за Каталина.

[ 2 ] h t t p s : / / h u d o c . e c h r. c o e . i n t /
eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-
178877%22]}

[3] Любопитен факт - България съ-
що се явява страна по делото

[ 4 ] h t t p s : / / h u d o c . e c h r. c o e . i n t /
eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-
195909%22]}

[5] чл. 8 от Европейската конвен-
ция за правата на човека:

Право на зачитане на личния и се-
мейния живот 1. Всеки има право на
неприкосновеност на личния и семей-
ния си живот, на жилището и на тай-
ната на кореспонденцията. 2. Намеса-
та на държавните власти в упражня-
ването на това право е недопустима,
освен в случаите, предвидени в зако-
на и необходими в едно демократично
общество в интерес на националната
и обществената сигурност или на ико-
номическото благосъстояние на стра-
ната, за предотвратяване на безреди-
ци или престъпления, за защита на
здравето и морала или на правата и

свободите на другите.
[6] Само за 2017 г. Норвегия плаща

65 млн. евро на частни фирми да дър-
жат понякога с месеци деца в изолация
(физическото наказание е забранено, за-
това има явно други методи за въздейс-
твие), като разходите на дете в изола-
ция на ден достигат 1800 евро (хиляда
и осемстотин на ден).

[7] "Дете в риск" съгласно § 1, т.11
от Допълнителните разпоредби към ЗЗД
е дете, което:

"...е жертва на…насилие,…в или извън
семейството му…. ";

В същото време "насилие" е дефини-
рано в Правилника за прилагане на ЗЗД

"§ 1. По смисъла на правилника:
1. "Насилие" над дете е всеки акт на

физическо, психическо или сексуално на-
силие, пренебрегване...водеща до дейс-
твителна или вероятна вреда върху здра-
вето, живота, развитието или достойнс-
твото на детето, което може да се осъ-
ществява в семейна, училищна и соци-
ална среда.

2. "Физическо насилие" е….причиня-
ване на болка или страдание без разст-
ройство на здравето.

3. "Психическо насилие" са всички
действия,…като подценяване, подиграва-

Áåëåæêè è ïîÿñíåíèÿ телно отношение, заплаха, дискримина-
ция, отхвърляне или други форми на от-
рицателно отношение, както и неспо-
собността на родителя, настойника и по-
печителя или на лицето, което полага
грижи за детето, да осигури подходяща
подкрепяща среда…"

С други думи, ВСЯКО ДЕТЕ е ДЕТЕ В
РИСК.

[8] Чл. 36г. и д. от Закон за закри-
ла на детето.

[9] Чл. 10. от Правилника за при-
лагане на закона за закрила на дете-
то:

"(5) Анонимни сигнали не се разг-
леждат, освен в случаите, отнасящи се
до насилие над дете, или по преценка
на директора на дирекция "Социално под-
помагане".

[10] Чл. 29, 30 и чл. 31 от Закон
за социалните услуги.

[11] Ямата на отчаянието (англ).
[12] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

books/NBK217852/.
[13] Корупция произхожда от ла-

тинската дума corrumpo, която означа-
ва покварявам, развращавам, разва-
лям.

[14] Апокалипсис (от гръцки - отк-
ровение, разбулване).

законова защита за своите
деца. Наказанията за
посегателство и търговия с
деца трябва да са най-
тежките възможни в рамки-
те на НК. Пострадалите
трябва да получат адекват-
ни грижи. За съжаление,
настоящето ни законода-
телство няма да постигне
това.

А политиците и медиите,
които са вътре в кюпа с
НПО-тата, ще ги познаем
по липсата на желание за
публичен дебат. Вече месе-
ци наред стотици хиляди
български родители го
търсят.

Няма да мине. Не и в
България.

Арх. Христо ГЕНЧЕВ
 и д-р Марин ГЕНЧЕВ

От "Гласове"
(Заглавието е на ЗЕМЯ)
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В края на 19-и век
няколко поколения ху-
дожници по нов начин и
с нови средства се
насочват към темата за
жената. Времето създава
предпоставки за поврат-
но претворяване на
женската същност в
изкуството. Появяват се
творби, предизвикващи
усещането, че наблюда-
ваме "частни" сцени,
които би трябвало да
останат скрити за външ-
ния поглед. Други автори
работят по обичайните и
за предишни периоди
начини, но характерът на
епохата оставя очевидна
следа.

Изложбата от чуждест-

Èäâà íîâ ôèëì çà
"Ïèïè Äúëãîòî
÷îðàï÷å"
Продуцентите на пореди-

цата "Падингтън" работят по
нов филм за "Пипи Дългото
чорапче " ,  съобщи  Dа r k
ноrizопs.
По идеята работят Джеф-

ри Клифорд и Рози Алисън.
Зад проекта ще застанат сту-
дията StudiоСапаl и неydаy
Films. "Пипи Дългото чорап-
че" e една от най-успешни-
те детски книги в история-
та. Писателката Астрид Лин-
дгрен разказва за приклю-
ченията на малко момиче c
извънредна сила и неговите
приятели. Творбите й са пре-
ведени на близо 70 езика
издадени в повече от 100
страни. Първата история за
най-популярната й героиня
"Пипи Дългото чорапче" е
публикувана в Швеция през
1945 г. Книгата за Пипи в у
нас излиза през 1968 г. След
смъртта й през 2002 г. швед-
ското правителство учредя-
ва Възпоменателната награ-
да "Астрид Линдгрен" за дет-
ска литература. Наградата,
която се присъжда, е 5 ми-
лиона шведски крони. ç

Ñòàðòèðà "Êàðèêàòóðåí
ñàëîí 2019" â Ãàáðîâî

На 18 октомври Музеят
на хумора и сатирата пред-
ставя традиционното си
есенно събитие с фокус ка-
рикатурата. В "Карикатурен
салон 2019" са включени 3
изложби, които ще бъдат
открити от 18.00 ч. в зала
5 и ще останат в Музея до
края на февруари 2020 г.
Публиката ще види над 140
карикатури от самостоя-
телните изложби на Трай-
ко Попов и Милко Диков,
както и от 44-тата. нацио-

"Êâàäðàò 500" ïðåäñòàâÿ æåíàòà
â òâîð÷åñòâîòî íà åâðîïåéñêè
ãðàôèöè îò 19-è è 20-è âåê

Пласидо Доминго изнася
концерт в Москва
Днес в Крокус Сити
Хол в Москва леген-
дарният певец Пласи-
до Доминго ще
изнесе концерт. В
него влизат творби от
различни жанрове,
белязали пътя на
забележителната му
кариера. Гостите ще
се насладят на праз-
ник - великолепни
дуети, песни от
бродуейски мюзикъ-
ли, оперети, сарсуела
- нещо, в което е
забележителен певец.
Сарсуела са пели
още родителите на
тенора. Специален
гост е Юрий Башмет.
За своята кариера
той е изпълнил
повече от 150 партии.

Проф. Сейкова с
признание от акаде-
мия "Флоран"
Проф. Надежда Cейко-
ва получи престижна-
та почетна награда за
театрална педагогика
на френската акаде-
мия за театър и кино
"Флоран". Отличието
й беше връчено лично
от председателя на
академията Франсоа
Флоран.
През годините проф.
Сейкова развива
богата и интересна
творческа дейност,
oсмислена c духовни
търсения и много
пътувания.

:

Íàêðàòêî

Åêñïîçèöèÿòà ìîæå äà áúäå
ðàçãëåäàíà äî 5 ÿíóàðè 2020 ã.

нална изложба на карика-
турата. За пръв път това
издание на Карикатурния
салон ще предложи и ли-
митирана серия от репро-
дукции от двете самостоя-
телни изложби, които по-
сетителите могат да заку-
пят в музейния магазин.
Участници в 44-тата. наци-
онална изложба на кари-
катурата са Любомир Ми-
хайлов, Маргарита Янчева,
Светлин Стефанов и Ивай-
ло Цветков. ç

Ñ àâòîðñêè
êîíöåðò çà
70-ãîäèøíèÿ
þáèëåé íà ïðîô.
Ìèë÷î Âàñèëåâ

С авторски концерт под
надслов "Фолклорът - моят
живот" Академията за музи-
кално, танцово и изобрази-
телно изкуство "Проф. Асен
Диамандиев" (АМТИИ) ще
отбележи 70-годишния юби-
лей на ректора си проф.
Милчо Василев. Той ще се
състои на 21 октомври в
Дома на културата "Борис
Христов" и ще бъде с вход
свободен . Програмата
включва изпълнения на Ака-
демичен народен хор, Ака-
демичен народен оркестър
и Академичен фолклорен
ансамбъл. Гост на юбиляря
ще бъде и Професионални-
ят фолклорен ансамбъл "Па-

ранната графична колек-
ция на Националната
галерия представя забе-
лежителни майстори като:
Франсиско Гоя, Йожен
Кариер, Огюст Роден,
Анри Фантен-Латур,
Огюст Реноар, Анри дьо
Тулуз-Лотрек, Жак Вийон,
Пиер Бонар, Леонар
Фужита, Моис Кислинг,
Кристиан Кайар, Георги
Верейски, Пабло Пикасо,
Анри Матис, Марк Шагал,
Андре Дерен, Раул Дюфи,
Фернан Леже, Жорж Руо,
Марсел Громер, Марино
Марини, Фаусто Пиранде-
ло. Техните произведения
бележат многообразието
в пресъздаването на
сюжети или форми, без

значение колко странно
или дори скандално е
изглеждало това на много
от съвременници.

Немалка част от вклю-
чените в настоящата
изложба творби са не-
познати на публиката.

Любопитен факт е, че
при подбирането, проуч-
ването и реставрирането
им се откриват две
неизвестни изображения
на Жул Паскин. Те се
вписват в темата "Прите-
гателни и обичайни". ç

Анри Матис. Из цикъла "Антилска поезия"

Карикатура на Милко Диков

зарджик".
Проф. Милчо Василев е

настоящ ректор на АМТИИ
и преподавател, възпитал 45
випуска студенти в любов
към българския музикален
фолклор. Дългият му и про-
дуктивен творчески живот

обогатява репертоара на
много български фолклор-
ни състави, сред най-изпъл-
няваните му пиеси са "Три-
те пъти", "Музикални диало-
зи", произведенията му за
фолклорни оркестри, сюи-
тите "Родопска импресия",

"Игра в ритми", "Мома Анге-
линка" за народен хор и ор-
кестър. Носител е на наг-
радата "Пловдив" за музи-
ка, "Златна лира" на СБМТД,
почетна статуетка на Съю-
за на българските компози-
тори. ç
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Кремъл съобщи, че
турската военна операция
в Североизточна Сирия
не трябва да вреди на
политическия процес в
страната и действията на
Анкара там трябва да са
пропорционални, предаде
ТАСС.

Говорителят на руското
президентство Дмитрий
Песков каза пред журна-
листи, че Москва уважава
правото на Турция да се
защитава. Запитан колко
може да продължи тази
операция, Песков каза,
че е "трудно да се говори
за някакви срокове".

Сирийският външен
министър Уалид Муалем
заяви междувременно, че
навлизането на турските
войски в Северна Сирия
няма никакво оправдание
и поставя под сериозна
заплаха работата на
комисията, която трябва
да изработи новата
сирийска конституция и
чието първо заседание е
насрочено за края на

Íàä 70 öèâèëíè ñà çàãèíàëè îò
íà÷àëîòî íà âîåííàòà îïåðàöèÿ

Êðåìúë: Àíêàðà èìà ïðàâî
äà ñå çàùèòàâà â Ñèðèÿ

Íàêðàòêî

:

Френският президент
Еманюел Макрон и германс-

ката канцлерка Ангела
Меркел разговарят с френс-

ки и германски служители
при посещението на  мон-
тажната линия на  "Ербъс"

A350" в Тулуза, Югозападна
Франция. Макрон и Меркел

се срещнаха ден преди
ключовата среща на върха

на ЕС, която може да одобри
споразумение за развод с

Великобритания.

Ðîäèòåëèòå íà áðèòàíñêè òèéíåéäæúð îòêàçàõà äà ñå
ñðåùíàò â Áåëèÿ äîì ñ àìåðèêàíêàòà, êîÿòî ãî ñãàçè

Шарлот Чарлз и Тим Дън  -
родителите на сгазения от аме-
риканка британски тийней-
джър, отказаха да се срещнат
с нея в Белия дом, съобщи Би
Би Си. 42-годишната Ан Саку-
лас се върна в САЩ няколко
дни след пътната катастрофа,
в която загина 19-годишният Ха-
ри Дън. Според някои съоб-
щения съпругът й е служител
на американското разузнава-
не, който работи в британска
военновъздушна база.

Сакулас беше разпитана
от британската полиция, но

Снимки Пресфото БТА

след това се прибра в САЩ,
твърдейки, че като съпруга на
служител на американското
разузнаване има дипломати-
чески имунитет. Това нейно
твърдение сега се оспорва,
отбелязва Би Би Си.

Родителите на Хари се
срещнаха с президента на
САЩ Доналд Тръмп в Белия
дом и той разкри, че Саку-
лас е в съседна стая. Шар-
лот Чарлз и Тим Дън обаче
отказаха да се срещнат с нея
и казаха, че се чувстват мал-
ко притиснати от това пред-

От 2015 г.
насам държавите от ЕС са
получили от общностния бюджет
8,6 млрд. евро за подобряване на
условията за прием на мигранти.
Това показват данни от доклад,
представен вчера от Европейската
комисия. Според данните България
е получила 300 млн. евро за
осигуряване на по-добри условия
в шест миграционни центъра. По
думите на еврокомисаря по
миграцията Димитрис Аврамопу-
лос, нашата страна, както Гърция
и Кипър, са подложени на голям
миграционен натиск, затова могат
да разчитат на икономическа и
политическа подкрепа от ЕК. В
доклада се отбелязва, че от 2015
г. досега в ЕС са били разселени
63 000 мигранти. За всеки от тях
държавите от ЕС са получили по
10 000 евро. За Турция ЕС е
осигурил 6 млрд. евро, насочени
към 1,7 млн. сирийци бежанци.
Италианският Сенат
ратифицира вчера протокола за
присъединяване на Северна
Македония в НАТО. Ратификацията
в Сената бе забавена заради
политическата криза, която бе
решена с формирането на новото
италианско правителство. Досега
23 от 29 членки на НАТО са
ратифицирали протокола за
присъединяване на Северна
Македония.
Емирът на Кувейт
шейх Сабах ал Ахмад ал Джабер
ас Сабах се завърна в родината
си след медицински прегледи в
САЩ. Кувейтският държавен глава
бе настанен в американска
болница в началото на миналия
месец. Това наложи да бъде
отменена предвидената му среща
с президента на САЩ Доналд
Тръмп. Деветдесетгодишният емир
бе изписан на 12 септември след
"обнадеждаващи" медицински
прегледи и напусна медицинското
заведение. По-късно Тръмп заяви,
че е готов да приеме шейха в
Белия дом при негово посещение
в САЩ идната година.Шейх Сабах,
роден през 1929 г., стана емир на
Кувейт през януари 2006 г.
Дотогава бе премиер на страната,
а по-рано в течение на няколко
десетилетия оглавяваше външно-
политическото й ведомство.
15 души,
сред които един войник, бяха
убити в Южно Мексико при
престрелка между военните и
предполагаеми членове на
организирана престъпна групиров-
ка. Престрелката е избухнала в
Тепочика, щата Гереро. В община
Игуала (където се намира
Тепочика) се води война за
надмощие между няколко
престъпни организации. Районът е
част от важен коридор за
трафикантите на хероин и
марихуана. В Мексико през
миналата година са регистрирани
36 000 убийства, като насилието
до голяма степен се дължи на
дейността на престъпните банди.

Сирийската армия пое пълен контрол над Манбидж във вторник, дни
след постигането на споразумение с кюрдските сили в този район

за предотвратяване на турско военно нападение

месеца в Женева.
Сирийската армия е

поела контрол върху
военни бази в Североиз-
точна Сирия, изоставени
от американските сили,
предаде руската държав-
на телевизия. Руски
медии излъчиха първите
кадри, показващи как
руски и сирийски войски
заемат позиции в зоната
на град Манбидж, където
преди това бяха разполо-
жени американски воен-
ни.

Обществената телеви-
зия "Россия-24" показа
руски танкове, които
обикалят северния сирий-
ски град в деня, след
като Русия оповести, че
изпраща патрули в регио-
на.

Друг финансиран от
руската държава канал -
RT (Ар Ти), показа кадри
на изтеглящ се американ-
ски конвой, който се
разминава със сирийски
конвой на пътя между
Манбидж и Кобане.

След американското
напускане сирийските
войски успяха да заемат
позиции в Манбидж,
благодарение на споразу-
мение с кюрдите от
региона, стараещи се да
предотвратят напредване-

то на турските сили.
Над 70 цивилни са

загинали в Северна
Сирия от началото на
военната операция на
Турция и нейните съюзни-
ци от въоръжената сирий-
ска опозиция. ç

Шарлот Чарлз и Тим Дън, родителите на сгазения от американката
Ан Сакулас британски тийнейджър Хари Дън, отказаха да се

срещнат с нея в Белия дом

ложение и не смятат, че обс-
тоятелствата са подходящи. Те
казаха, че са искали да се
срещнат със Сакулас във Ве-
ликобритания.

Тръмп проявил съчувствие
към тях, но не се съгласил,
че Ан Сакулас трябва да се
върне във Великобритания,
казаха родителите на Хари.
Съветникът за националната
сигурност на президента Ро-
бърт О'Брайън е казал на сре-
щата, че Сакулас "никога ня-
ма да се върне" във Великоб-
ритания. ç
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Севернокорейският
лидер Ким Чен-ун изкачи
най-високия връх на
Корейския полуостров -
планината Пектусан,
смятана от севернокорей-
ците за свещена. Ким
"изкачи планината на бял
кон по първия сняг,
паднал на планината
Пекту", съобщи вчера
държавната осведомител-
на агенция КЦТА.

"Конният му поход до
планината Пекту е велико
събитие с огромно значе-
ние в историята на корей-
ската революция - се
казва в съобщението. -
Възседнал коня на върха
на планината Пекту, той с
дълбоки чувства си при-
помни пътя на тежката
борба, изминат от него
заради едно велико дело -
изграждането на най-
могъщата страна с вяра и
воля. " Пектусан, или в
превод от корейски "пла-
нина с бял връх", е най-
високата точка на Корейс-

Êèì ×åí-óí èçêà÷è íà áÿë êîí íàé-âèñîêèÿ
âðúõ íà Êîðåéñêèÿ ïîëóîñòðîâ

Около 110 000 души учас-
тват в спасителни операции
и възстановяват инфраст-
руктурата в пострадалите
райони от тайфуна Хагибис,
който връхлетя архипелага
в събота, съобщи генерал-
ният секретар на правител-
ството Йошихиде Суга. В те-
зи действия са се включи-
ли военни, пожарникари и
полицейски служители.

Седемдесет и пет са ве-
че жертвите, причинени в
Япония от тайфуна Хагибис,
който връхлетя архипелага
в събота. Това сочат нови
данни на местните власти,

110 000 äóøè ó÷àñòâàò â ñïàñèòåëíè
îïåðàöèè â ßïîíèÿ ñëåä òàéôóíà Õàãèáèñ

Журналист беше повален на земята по време на сблъсъци между
протестиращи и полицията в Барселона. В понеделник Върховният съд
на Испания осъди 12 бивши каталунски политици общо на над 100 г.
затвор заради тяхната роля в опитите за отделянето на Каталуния от

Испания през 2017 г.

Снимки Пресфото БТА

Ñìÿòà ñå, ÷å ïðåç 1942 ã. â ïëàíèíàòà
Ïåêòóñàí å ðîäåí Êèì ×åí-èð,
ðúêîâîäèë ÊÍÄÐ îò 1994 äî 2011 ã.

Военни от силите за самоотбрана на Япония разчистват район в град
Марумори, префектура Мияги, Северна Япония. Тайфунът Хагибис
удари основния остров на Япония в събота със силни ветрове и

проливни дъждове, които предизвикаха преливане на над 200 реки.

Четирийсет хиляди де-
монстранти излязоха на
улиците Барселона във
вторник вечерта през вто-
рия ден от протестите сре-
щу осъждането на каталун-
ски сепаратистки лидери
заради ролята им в опита
за отцепване на региона
през 2017 г., предаде АФП.

Няколкостотин активис-
ти, мнозина от които мас-
кирани, влязоха в сблъсък
със силите на реда в Бар-
селона. Сблъсъци имаше

40 000 äåìîíñòðèðàõà â Áàðñåëîíà çàðàäè
ïðèñúäèòå ñðåùó êàòàëóíñêè ëèäåðè

и в други градове. Ката-
лунската полиция аресту-
ва четирима души, вклю-
чително трима в Барсело-
на. Протестиращите пале-
ха контейнери с боклук,
а полицаи ги атакуваха -
сцени, напомнящи свое-
образна  партизанска
градска война.

Испанското правителс-
тво на социалиста Педро
Санчес разкритикува "пов-
семестното насилие" по
време на демонстрациите.

"Ясно е, че не става дума
за мирно гражданско дви-
жение, а за координира-
но от групи, използващи
уличното насилие, за да
рушат съвместното същес-
твуване в Каталуния", зая-
ви в комюнике кабинетът
и увери, че "с решителност
ще гарантира сигурността".

Седемдесет и четири
души в целия регион са по-
търсили спешна медицин-
ска помощ, информираха
здравните власти. " ç

цитирани от ТАСС. Единай-
сет души остават в неиз-
вестност, а над 220 са ра-
нени.

Заради наводнения в
Корияма от четири дни не
работят местните заводи
на компаниите "Хитачи" и
"Панасоник", както и други
предприятия. Наводнени са
и гаражи с десетки авто-
буси от обществения тран-
спорт, поради което е пре-
установено движението по
около 70 маршрута в гра-
да и околностите. Все още
остават без ток близо 13
000 апартаменти и частни

къщи в района на Токио. В
130 000 жилища из цялата
страна няма вода. Големи
щети са нанесени на селс-
костопанските земи.

В пострадалите зони не
работят над 230 училища,
затворени са десетки су-
пермаркети, извън строя са
повече от 120 банкомата.
Придошлите води са при-
чинили разрушения почти
на 80 места. Засега не е
възстановен трафикът по
редица жп линии, включи-
телно високоскоростни ма-
гистрали. Затворени са и
много пътища. ç

Корейската държавна агенция КЦТА разпространи снимка от изкачването на бял кон на лидера Ким Чен-ун
на най високия връх на Корейския полуостров планината Пектусан. Чужди журналисти не получиха достъп до

отразяването на събитието.

кия полуостров - 2750 м
над морското равнище.
Сред най-красивите
забележителности там е
езерото Чхонджи ("Небес-
ното езеро"), разположено
в кратер, образуван преди
близо 1000 години след
вулканично изригване.

Според легендата
преди над 4000 г. от тази
планина е слязъл основа-
телят на древната корейс-
ка държава Тангун, пора-
ди което корейците смя-
тат Пектусан за истори-
ческа светиня. Освен
това, както сочи официал-
ната историография в
КНДР, по време на Вто-
рата световна война на
планината Пектусан е
имало лагер на партиза-
ни, борили се с японски-
те окупатори под ръко-
водството на основателя
на Народната република
Ким Ир-сен (1912-1994 г.).
Смята се, че през 1942 г.
там е бил роден синът му
Ким Чен-ир, ръководил

впоследствие КНДР от
1994 г. до смъртта си
през 2011 г.

Най-високият връх на
Корейския полуостров е
смятан от севернокорей-
ците за свещен и Ким
Чен-ун често ходи там
преди важни решения
като започването на
преговори с Южна Корея

и САЩ миналата година,
отбелязва АП. Ройтерс
цитира анализатори,
според които символич-
ното изкачване подчерта-
ва решимостта на КНДР,
изправена пред междуна-
родни санкции и натиск
заради ядрената и ракет-
ната си програма.

Севернокорейският

лидер обеща страната му
да превъзмогне "многоб-
ройните трудности и
изпитания", причинени й
от международните санк-
ции, главна роля за които
имат САЩ. Преговори
между Северна Корея и
САЩ по-рано този месец
по ядрения въпрос завър-
шиха с неуспех. ç
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Èçìú÷åíà ïîáåäà
çà Ãðèãîð Äèìèòðîâ

- Господин Ганчев, ще
има ли ЦСКА нов стади-
он?

- Ще има. Документал-
но всичко е съгласувано.
Още на следващия Минис-
терски съвет ще бъде гла-
сувано смесено дружество
между ЦСКА и държавата.
Предварителното проучва-
не приключи на 15 септем-
ври, до 15 март 2020 годи-
на ще стане проектиране-
то. До 15 март 2021 година
ЦСКА ще има нов стадион.
Реконструиран, по всички
изисквания на ФИФА и УЕ-
ФА. Ще бъде най-висока ка-
тегория. Когато хората ид-
ват на мачовете ни, да им
бъде комфортно и приятно.
Ще бъдат инвестирани 60
милиона лева в новия ста-
дион.

- Върна ли си оконча-
телно ЦСКА емблемата и
активите?

- Чакаме кредиторите да
си получат парите. И тога-
ва госпожа Дора Милева да
дойде и да предаде активи-
те, които сме закупили.

- Ще заведете ли иск
ЦСКА 1948 да не слага
емблемата, която изпол-
зва в момента?

- Не ги знам 1948 с как-
ва емблема са. Тази на
ЦСКА се върна на "Армия-
та". Демокрация е - 1948 да
си ползват такава, каква-
то решат.

- Да поговорим за тре-
ньора Милош Крушчич.
Той ли е точният човек
за поста?

- Аз поемам пълната от-
говорност за неговото наз-
начение. Той е с отбора от
четири месеца и познава
отлично футболистите и об-
становката. Нов треньор
сега нямаше как да взе-

"

Аз поемам цялата отговорност за
назначаването на Милош Крушчич
за старши треньор, заяви
собственикът на "червените"

Ãðèøà Ãàí÷åâ: Íÿìà äà
ñå îòêàæà îò ÖÑÊÀ

Собственикът на ЦСКА
Гриша Ганчев коментира в
интервю за ТОПСПОРТ много
от актуалните теми, които
вълнуват "червените" фенове.
След срещата си с част от
привържениците бизнесменът
отговори на въпроси за новия
старши треньор Милош Крушчич, емлемата на
клуба и кога "армейците" ще имат нов стадион.

Собственикът на ЦСКА Гриша Ганчев обеща новият стадион на "черве-
ните" да бъде готов до 15 март 2021 година

мем. Ще видим докъде ще
го докараме. Призовавам
феновете да не сменят тре-
ньора след всеки лош мач
и загуба. Той е младо мом-
че, кадърно. Мисля, че ще
се справи.

- Преговаряхте ли със
Стамен Белчев, Любос-
лав Пенев или Стойчо
Младенов?

- С никого не съм прего-
варял.

Кой уважаващ себе
си специалист
ще дойде по никое
време?

Кой ще дойде сега да ва-
ди с голи ръце горещите
кестени от огъня?

- Бойкотират ли фут-
болисти на ЦСКА тре-
ньорите?

- Това са фантазии на
болни мозъци. Футболисти-
те са професионалисти, по-
лучават заплати и трябва
да си ги изработват. Нор-
мално е да има спад във
формата и върхови момен-
ти, така е в спорта. Важно
е треньорът да ги уцели -
кои са във върхова форма,
те да играят.

- ЦСКА ще има ли ав-
тобус?

- Ще ви разкажа и за
автобуса. Една година пре-

ди търга за емблемата, фе-
нове от различни фракции
дойдоха при мен и ми за-
явиха, че най-важното е
това - да си вземем емб-
лемата. Казаха - ти вземи
нея, ние ще купим авто-
бус. Откриха сметка, в ко-
ято към днешна дата още
има... 57 лева. Ще купя и
автобус.

- И доктор нямате...
- Почти навсякъде в За-

падна Европа големите от-
бори имат договори с го-
леми клиники. Ние имаме
с две. Нашите футболисти
не използват стимуланти
и витаминчета.

Не ни трябва доктор,
който да ги дрогира,

а след това да ги чисти.
Ще продължим така, до-
говор с клиники.

- Бяхте на среща при
премиера Бойко Борисов
- вие, Васил Божков, Ге-
орги Домусчиев. Обе-
щахте си честна игра.
Вече има ли феърплей
във футбола ни?

- ЦСКА винаги е играл
и ще играе феърплей. За
другите аз не отговарям.

- Борислав Михайлов
си подаде оставката ка-
то президент на БФС.
Вашият коментар?

- Браво на държавата!

Видяхме, че в държавата
има държавници. Видяхме го
в лицето на Бойко Борисов
и министъра на спорта Кра-
сен Кралев. Показаха нуле-
ва  толерантност към корум-
пираните изчадия. Това е бъ-
дещето! Държавата трябва
да отвоюва футбола. Защо-
то ставаме за смях на цял
свят, вече сме дори зад
Джибути.

- Кой е фаворитът ви
за заместник на Михай-
лов?

- Нямам такъв, не е моя
работа. Само да е човек,
който иска да работи и да
развива футбола ни, да не
пречи, да е компетентен.

Да не се напива
до 11 часа.

Батето, лека му пръст, бе-
ше единствен - можеше да
пие по 24 часа в деноно-
щието, но не го хващаше.
Трябва да се налагат мла-
дите. Това ни беше голяма-
та борба - на мен и Наско
Сираков, от много години
е така. Със зъби и нокти
се борихме това да стане.
Трябва да има ясен правил-
ник във футбола ни.

- През тези години ми-
навало ли ви е през ума да
се откажете от ЦСКА?

- Няма да се откажа! Ня-
ма причина да го направя.

Обичам футбола, обичам си
отбора. Имаме си цели с
партньора ми Инджов и си
ги гоним. Инвестирахме не-
малка сума, продължаваме
да го правим. Дадохме дос-
татъчно пари, нормални па-
ри. Проектът ни е като от
книгите - добра база, отлич-
на школа, нов и модерен
стадион, красавец... Това е!

- Феновете искат и
трофеи...

- И аз ги искам.
- Кога ЦСКА ще стане

шампион? През миналия
сезон бяхте близо дори
до дубъл...

- Ако можех да правя
футболни прогнози, щях да
съм Джеф Безос и Бил
Гейтс в едно. Победите но-
сят удоволствие, голямо
щастие носят. От загубите
ни боли, но и тях ги има.

- Николай Бодуров
приключи ли с ЦСКА?

- Задраскал съм го с де-
белия флумастер.

- И него след Галчев...
- Това е положението!

Когато от едната страна
има добро отношение, ко-
ректност, загриженост, а от
другата прищевки и нега-
тивизъм - така се получа-
ва. Не искам да съм обг-
раден от некоректни хора.

- Друг върви ли по пъ-
тя на Бодуров?

- Ако тръгне, ще се чуе.ç

Легендата на българския футбол Христо Стоичков се
разплака в ефира на телевизия Tudnusa заради расист-
кия скандал. Камата бе поканен да коментира случилото
се на мача с Англия (0:6), а по време на дискусията не
успя да сдържи сълзите си.

"Да не се допускат до стадиона или по-тежко. Като в
Англия от години. Пет години, без да стъпват на стадиони
нито на национален отбор, нито на мачове в страната.
Хората не заслужават да страдат. Мислиш ли, че се чув-
ствам добре!", каза Стоичков на водещата, след което
сълзите потекоха по лицето му.ç

Ñòîè÷êîâ ñå ðàçïëàêà
â åôèð çàðàäè
ðàñèñòêèÿ ñêàíäàë

Доайенът на спортните
журналисти Александър
Манов навърши 91 години.
Той е автор на редица книги
и брошури на футболна
тематика, сега директор на
Музея на спортната слава на
ЦСКА и почетно пресаташе
на клуба. Под неговото крило
са израснали цяла плеяда
известни майстори на
перото. Когато идва на
стадион "Българска армия",
Христо Стоичков винаги
отделя време да поздрави
Александър Манов. Наздраве,
бате Сашо!
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06.20 Актуален коментар (п)
07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.00 "Местно време" - Лясковец
09.15 "Холивудски знаменитости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Местно време" - Карлово, Баня,

Калофер
10.20 "Жоакина, доня Революция" - сериал,

10 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "За историята - свободно" с Алексан-

дър Сивилов (п)
12.30 Новини
12.50 "Местно време" - Нови Пазар, с. Стан

и Зайчино Ореше
13.00 ТВ пазар
13.15 "Жоакина, доня Революция" - сериал,

11 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 "Местно време" - Нови Пазар
16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: "Хрътката" - крими-

нален сериал, първи сезон, 5 и 6
епизод

18.20 "Студио Икономика" с водещ Нора
Стоичкова

19.20 "Местно време" - Твърдица
19.30 Новини
20.15 Актуален коментар
21.00 "Местно време" - обзор
22.00 Киносалон БСТВ: "Хрътката" - крими-

нален сериал, първи сезон, 7 и 8
епизод

23.50 "Студио Икономика" (п)
00.50 Новини (п)
01.20 "България се събужда" (п)
03.20 "За историята - свободно" (п)
04.20 "Следобед с БСТВ" (п)

ÁÍÒ 1

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

словен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
12.00 По света и у нас
12.30 Бизнес.БГ /п/
13.00 В кадър - Краят на хартиената епоха/п/
13.30 Културното наследство на България 2

- документален филм /3 серия/
14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на горските мечоци -

аним. филм
14.45 Сребристият жребец - аним. филм
15.10 Разследването на Мун - тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Местни избори 2019: Диспут - пряко

предаване
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Съкровище в двореца - тв филм /4

епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Какво правихме през ваканцията -

игрален филм /САЩ, 2014 г./, режи-
сьори: Анди Хамилтън и Гай Дженкин,
в ролите: Розамунд Пайк, Дейвид
Тенант, Били Конъли, Бен Милър и др.

22.40 Национални съкровища на Чехия:
Плечник документален филм

23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 4 - тв филм /2

епизод/(12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Съкровище в двореца - тв филм /4

епизод/п/

03.25 Дойче Веле: Шифт
03.40 Вечната музика /п/
04.10 Джинс /п/
04.40 Законът на Дойл 4 - тв филм /2

епизод/п/(12)

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, с. 3, еп. 24
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

с. 2, еп. 35
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 6, еп. 65
16.00 "Едно голямо семейство" - сериал, с.

2, еп. 11
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

с. 13, еп. 114
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги " - сериал, еп. 2
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити, с. 5
22.30 Премиера: "Помощ 112" - екшън-

криминална риалити поредица
23.00 bTV Новините
23.30 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 14
00.30 "Втори шанс" /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.15 "Час пик" - сериал, еп. 4
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс

Прайм" - сериал, с. 2, еп. 10 - 13
08.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 9
09.00 "Час пик" - сериал, еп. 4
10.00 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 2
11.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 18
12.00 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 4
13.00 "Кобра" - екшън, криминален, трилър

(САЩ, 1986), в ролите: Силвестър
Сталоун, Бригите Нилсен, Рени Сан-
тони, Анрю Робинсън, Вал Ейвъри

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 10
16.00 "Час пик" - сериал, еп. 5
17.00 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 5
18.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 19
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" - се-

риал, с. 2, еп. 3
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Мъртва точ-

ка" - сериал, с. 4, еп. 11
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Пасажер 57" -

екшън, криминален, трилър (САЩ,
1992), в ролите: Уесли Снайпс, Брус
Пейн, Том Сайзмор, Елизабет Хърли,
Брус Грийнууд и др.

23.45 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 11
00.45 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 3
01.45 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 10
02.45 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 5
03.45 "Неизвестният" - сериал, еп. 19
04.45 "Коли на мечтите" - автомобилна

поредица, с. 2, еп. 8

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия взрив" - сериал
06.00 "Теория за големия взрив" - сериал,

с. 4, еп. 7, 8
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Двама мъже и половина" - сериал
09.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019 - есен), еп. 9, 10
10.00 "Чаровният принц" - анимация, музи-

кален, романтичен (Канада, Великоб-
ритания, САЩ, 2018), режисьор Рос
Венокур

12.00 "По средата" - сериал
13.00 "Супер екипаж" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 83

17.00 "Бездомното шоу на Башар Рахал" -
токшоу (2015), еп. 13

18.00 "По средата" - сериал, с. 8, еп. 13, 14
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 9,

еп. 8
20.00 "Новите съседи" - сериал, en. 34
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 2, еп. 22, 23
23.00 Премиера: "Супер екипаж" - сериал,

еп. 7, 8
00.00 "За да се позабавляваш, обади се

на..." - комедия (САЩ, 2012), в роли-
те: Ари Грейнор, Лорън Роугън, Сет
Роугън, Джъстин Лонг, Джеймс Уок,
Мими Роджърс, Ниа Вардалос

02.00 "Теория за големия взрив" - сериал
03.00 "По средата" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Дневниците на вампира" /п./ - сери-
ал, с. 8, еп. 9, 10

08.15 "Идеалният мъж" - романтичен, коме-
дия (Великобритания, САЩ, 1999), в
ролите: Джереми Нортъм, Кейт Блан-
шет, Рупърт Евърет, Джулиан Мур,
Питър Вон, Мини Драйвър, Бен Пулен,
Линдзи Дънкан и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Дневниците на вампира" - сериал,

с. 8, еп. 11, 12
12.45 "Булка от интернет" - трилър (САЩ,

2015), в ролите: Ан Уинтърс, Травис
Хамър, Аналиса Кокрън, Лорън Гоу

14.30 "Гран Торино" - драма (САЩ, Герма-
ния, 2008), в ролите: Клинт Истууд,
Кристофър Карли, Би Ван, Ани Хер,
Брайън Хейли, Джералдин Хюз, Дри-
ма Уокър, Скот Истууд и др.

16.45 "Убийство в колежа" - трилър (тв
филм, Канада, 2015), в ролите: Скар-
лет Бърн, Никол Муньос, Сара Дъдж-
дейл, Елийс Гейтиън и др.

18.45 "О, братко, къде си?" - комедия,
криминален (САЩ, Великобритания,
Франция, 2000), в ролите: Джордж
Клуни, Джон Туртуро, Тим Блейк Нел-
сън, Джон Гудман, Холи Хънтър, Май-
къл Бадалуко, Уейн Дювал и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Ледена смърт" - екшън, криминален,

мистъри (САЩ, Канада, Франция, Тур-
ция, 2009), в ролите: Кейт Бекинсейл,
Гейбриъл Макт, Том Скерит, Шон
Дойл, Къламбъс Шорт, Алекс О`Лаф-
лин, Ерин Хайкок, Башар Рахал

23.00 "Кибритлии" - криминален, комедия
(САЩ, 2003), в ролите: Никълъс Кейдж,
Алисън Ломан, Сам Рокуел, Брус
Макгил, Найджъл Гибс, Шийла Кели

01.15 "Дневниците на вампира" /п./ - сери-
ал, с.8 еп.11, 12

03.15 "Момичето от Дания" - драма, биог-
рафичен (Великобритания, Япония,
САЩ, Германия, Дания, Белгия, 2015),
в ролите: Еди Редмейн, Алисия Викан-
дер, Ейдриън Шилър, Амбър Хърд[14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 3
/п/

06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Кръвни връзки"

(премиера) - сериал, сезон 8
21.00 "Игри на волята: България" (премие-

ра) - риалити
22.00 "Пътят на честта" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 3
00.30 "Скорпион" - сериал, сезон 2
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Слънце и луна" - сериал

Êèíî Íîâà

05.50 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7 /п/

06.45 "Войната на Фойл" - сериал, сезон 3
08.50 "Лятото на моите мечти" - романтичен

филм с уч. на Паскал Хатън, Робърт
Гант, Деби Гибсън, Лейн Едуардс  /п/

11.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7

12.00 "Затворът на миналото" - драма с уч.
на Робин Уилямс, Антон Йелчин, Теа
Леони, Дейвид Духовни, Ерика Баду,
Франк Лангела и др.

14.00 "В кадър"
14.30 "Мечтател" - семеен филм с уч. на

Кърт Ръсел, Елизабет Шу, Дакота
Фанинг, Крис Кристофърсън, Дейвид
Морз, Фреди Родригес, Луис Гузман,
Одед Фер, Кен Хауърд, Холмс Оз-
бърн /п/

16.45 "Човекът, който познаваше безкрай-
ността" - драма с уч. на Дев Пател,
Джеръми Айрънс, Тоби Джоунс, Сти-
вън Фрай, Джереми Нортъм, Кевин
Макнали, Шазад Латиф, Падрайк Ди-
лейни и др.

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
20.00 "От местопрестъплението: Маями" -

сериал, сезон 8
21.00 "Шаферът" - романтична комедия с

уч. на Патрик Демпси, Мишел Мона-
хан, Кевин Маккид, Сидни Полак, Бю
Гарет и др.

23.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8 /п/

00.00 "Светлина между два океана" - ро-
мантична драма с уч. на Майкъл
Фасбендер, Алисия Викандер, Рейчъл
Уайз, Флоренс Клери, Джак Томпсън,
Браян Браун и др. /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 17 октомври ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ТТТТТопло за сезона ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 197

ВОДОРАВНО: "Великото никога". Редис. Терилен. Ре-
мек (Владимир). Ситар. Но. "Га". Ашуре. Атол. Лана.
"Адора". Иви. Киров (Бисер). Ракен ("Терез Ракен").
Карадок. Савов (Стефан). Аца. Улама. Ас. Шапито. "Ати-
ла". Ния. Калас (Мария). КЕН. Бар. Калан. Тина. Ларе-
до. Аламо (Франк). Ни. Анева (Вихра). Акола (Пол).
Земан (Карел). Димов (Димитър). Танин. МАЛЕВ. Ме
(Райни). "Ти". Анами (Коретика). Амар. "Сока". Есаки
(Лео). Ари. Радомир. Лагин (Лазар). Пирогов (Нико-
лай). Патина.
ОТВЕСНО: Верегава. Анализатори. "Леман". Рапира.
ЕНИКАР. Фиде. Акация. Рами. Адо (Игор). "Кика". "Идат".
Кенана. Ог (Густав). Сос. "Шаро". Окаден. Немо ("Капи-
тан Немо"). Судоку. Алов (Александър). Масив. Сотиров
(Стоян). Лала. Адамар (Жак). Нетер (Емил). Сатана. Илик.
Бира. Арамис. Ламе. "Ила". Кира. Авал. Такова (Дари-
на). Ат. Гол. ТИКО. Акимов (Иван). МАГИ. "Геновева".
Енол. Марин. Ланолин. Сена (Аертон). Атерина.

Днес минималните температу-
ри ще са от 8 до 13 градуса, а
дневните - от 21 до 26 градуса.
Ще се появи средна и висока об-
лачност. Почти тихо или със слаб
източен вятър.

Без промяна ще остане вре-
мето в петък. Слънчево, топло за сезона, с поява на средна
и висока облачност. Минималните температури - без същест-
вена промяна, от 7 до 12, 13 градуса  и следобедни стойнос-
ти от 21 до 25, 26 градуса.

 В събота и неделя ще бъде слънчево, с кратки утринни
мъгли на отделни места в котловините и низините. Минимал-
ните температури ще останат високи за втората половина на
октомври, от 7 до 12 градуса. Дневните стойности ще бъдат
от 20 до 25 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Ледена смърт" - екшън,
криминален, мистъри, в ролите: Кейт Бекинсейл,
Гейбриъл Макт, Том Скерит, Шон Дойл, Къламбъс
Шорт, Алекс О`Лафлин, Ерин Хайкок, Башар Рахал
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Ботев (Пд) прекрати
едностранно договора
на треньора
Желко Петрович, информи-
раха от клуба. Контрактите
на помощник-треньора
Жарко Лучич и наставника
на вратарите Михаил
Ролев са прекратени по
взаимно съгласие. От
десетина дни начело на
Ботев е Ферарио Спасов.
Сключени са договори  и с
неговите помощници Диян
Божилов и Лилчо Арсов, а
мястото си в щаба запазва
кондиционният треньор
Тодор Геориев.

Ръководството на
Левски ще трябва да
плати глоба
в размер на 6300 лева и
да заплати щетите нанесе-
ни на стадиона в Разград
след двубоя от първенст-
вото, който бе спечелен от
Лудогорец с 2:0.

Швеция и Испания
завършиха 1:1
в двубой от група F на
квалификациите за Евро
2020. Скандинавците
успяха да поведат с гол на
Маркус Берг (50). В
добавеното време Родриго
(90+2) спаси иберийците
от първо поражение в
квалификациите. Ремито
класира испанците за Евро
2020. Вторият и третият в
групата Швеция и Румъния
играят помежду в следва-
щия кръг. Румънците
изпуснаха възможността да
изместят скандинавците от
второто място, след като
завършиха 1:1 с Норвегия.

:

Íàêðàòêî

Футболът е огледало на
състоянието на държава-
та. Това каза президентът
Румен Радев пред журна-
листи по повод напреже-
нието и оставките в БФС,
предаде агенция "Фокус".
"Не трябва да съдим за
футбола като някакво
единично дело и явление
в държавата. Каквото ни e
управлението на държава-
та, такова е управлението
на българския футбол.
Действията във вторник
са блестящо доказателст-
во за това. Не искам в
никакъв случай да се
превръщам в адвокат на
президента на БФС, но за
мен е безпрецедентно
държавата да се намесва
по груб и недопустим
начин в една абсолютно
независима от държавата
федерация", допълни още
Радев.

Според президента това
е станало практика за
много други институции.
"Освен това мисля, че със
самите призиви и обясне-
ния, че тази оставка се
иска заради расистки
изстъпления, управляващи-
те се саморазобличиха.
Нито една организация не
носи отговорност за
поведението си на фенове-
те", допълни още държав-
ният глава. Според него
нито една спортна федера-

ция не може да изземе
функциите на органите на
реда и държавата.

"Искането за оставка
по този повод е паничес-
ко бягство от отговорност
на хората, които по закон
я носят", допълни още
държавният глава.

Не трябва да допуска-
ме генерализация на
България като расистка

държава, каза още прези-
дентът Румен Радев пред
медиите. "Крайно неприят-
но е България, която
спаси 50 000 евреи, която
не допусна нито един от
тях да бъде изпратен в
лагерите на смъртта в
най-ужасното за Европа
време, да бъде олицетво-
рявана с расизъм. Не
трябва да допускаме

генерализация на този
проблем. Необходимо е
държавата да приложи
драконовски мерки по
отношение на футболното
хулиганство. Докато
политици се изкушават да
използват футболни
агитки в протести и конт-
рапротести, тези рецидиви
ще продължават", каза
държавният глава.ç

"Не съм арестуван, не съм и
задържан. Просто бях извикан на
разпит. Това е истината и моля
медиите да не я преувеличават",
заяви пред БЛИЦ шефът на Съ-
дийската комисия Йордан Сталев.

"Разговорът продължи толко-
ва, колкото е трябвало да про-
дължи. Какво са ме питали - заб-
равете да ви кажа. Не си го и
помисляйте", отсече босът на фут-
болните рефери.

 "Много хора обвиняват арбит-
рите ни, че били слаби. Ами в
последните 10-15 години съдийс-
твото ни има голям напредък. То-
ва е очевидно. И това не бива да
го казвам аз, трябва да го твър-

Øåôúò íà ðåôåðèòå íå áèë
çàäúðæàí, à ñàìî ðàçïèòâàí

дите вие в медиите, защото е
факт", каза още Сталев.

Според непотвърдена инфор-
мация има огромна вероятност Бо-
рислав Михайлов също да бъде
привикан на разпит.

Припомняме, че във вторник
служители на Главна дирекция
борба с организираната престъп-
ност (ГДБОП) нахлуха в сградите
на БФС в "Бояна" и на улица "Иван
Асен II". След това петима предс-
тавители на футболния съюз бя-
ха привикани на разпит.

Сред тях бе и Йордан  Сталев,
като темата на разговор според
мълвата е била "манипулиране на
мачове".ç

Първият вицепрезидент на БФС Йор-
дан Лечков коментира подадената от Бо-
рислав Михайлов оставка. Ето какво каза
Лечков пред topnovini.bg: "Няма да бъде
приета от Изпълкома оставката според
мен. Има си ред - президентът е избран
от Конгрес и само Конгрес може да го
свали и да му приеме оставката. За не-
доброто състояние на българския футбол

Éîðäàí Ëå÷êîâ: Îñòàâêàòà íà Áîðèñëàâ
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Докато
политици се
изкушават да
използват
агитките в
протести и
контрапротести,

тези рецидиви
ще
продължават,
подчерта
държавният
глава

Президентът Румен Радев смята, че нито една спортна федерация не може да изземе функциите на органите
на реда и държавата

трябва да се питат треньорите на отбори-
те.

На тях сме им дали правото. Балъков
трябва да каже за мача с Англия. Не знам
кога пак ще бъдем четвърти в света".

Лечков обясни, че вече е направена
стратегия за развитието на националния
ни отбор и тя е представена на спортния
министър. ç

Дисциплинарната комисия на УЕФА офи-
циално повдигна обвинение срещу Бълга-
рия за четири нарушения на правилника по
време на мача с Англия на стадион "Васил
Левски", съобщи "Нова телевизия". Среща-
та на два пъти беше прекъсната от главния
рефер Иван Бебек заради расистки инци-
денти по трибуните срещу играчите на гос-
тите. От УЕФА обявиха, че са повдигнали

ÓÅÔÀ ïîâäèãíà îáâèíåíèå
è ñðåùó Àíãëèÿ

обвинение срещу Българския футболен съ-
юз за расистко поведение, хвърляне на пред-
мети, нарушение на реда по време на из-
пълнението на националните химни. От УЕ-
ФА са повдигнали и две обвинения срещу
Английската футболна асоциация - за нару-
шение на реда по време на изпълнението на
химни и неосигуряването на достатъчно стю-
арди в сектора за гости. ç

Служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност (ГДБОП) нахлуха в сградите на БФС в
"Бояна" и отведоха петима представители на футболния съюз на разпит


